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1 Inleiding. 
 
Is onderverdeeld: 

1 Algemeen. 
2 Natuurwetenschap vs. Natuurfilosofie. 

 
1.1 Algemeen. 
 
Zie module: 

o Inleiding. 
 
Deze module gaat in op: 

o Wet vs. Wetmatigheid. 
 
Voor aanleiding tot deze module geldt: 

o Artikel ‘Wet (Wetenschap)’ in Wikipedia, blad ‘Overleg (punt 1 t/m 6)’. 
 
Het betreft: 

o Het over één kam scheren van wet en wetmatigheid. 
 
1.2 Natuurwetenschap vs. Natuurfilosofie. 
 
Elk gevolg heeft een oorzaak. Bijvoorbeeld de "Wetmatigheid van Newton" is het 
gevolg van de oerknal. De oerknal is het gevolg van een Wet. Kortom: de " 
Wetmatigheid van Newton" is het gevolg van een Wet. Een natuurkundige 
wetmatigheid is dan ook onlosmakelijk gekoppeld aan een Wet. De 
natuurwetenschap houdt zich hier niét mee bezig. De natuurfilosofie wél. 
 
2 Uitgangspunt. 
  
Niet van toepassing. 
 
3 Samenvatting. 
 
Is onderverdeeld: 

1 Algemeen. 
2 Conclusie. 
3 Gevolgen voor De Van Dale. 

 
3.1 Algemeen. 
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Er is één Natuurwet. 
 
Voor Wetmatigheid geldt: 

o Is uitsluitend gekoppeld aan Natuurwet. 
 
Voor Natuurwet geldt: 

o Is door uitsluitend geest (God) uitgevaardigd (geformuleerd). 
 
Voor overige soorten Wetten geldt: 

o Is door zowel geest als lichaam (mens) uitgevaardigd (geformuleerd). 
o Is niét gekoppeld aan Wetmatigheid. 

 
Voor Wet, uitgevaardigd door mens geldt: 

o Leidt niét tot Wetmatigheden. 
 
Voor Wet, uitgevaardigd door God geldt:  

o Leidt wél tot Wetmatigheden. 
 
Kortom: 

o Wetmatigheden kunnen niet als Wet bestempeld worden. 
 
3.2 Conclusie. 
 
Voor Wetmatigheid van Newton geldt: 

o Is ten onrechte Wet van Newton genoemd. 
 
Voor Wetmatigheid van Pascal geldt: 

o Is ten onrechte Wet van Pascal genoemd. 
 
3.3 Gevolgen voor De Van Dale. 
 

De Van Dale (bestaand) 
wet (de; v(m); meervoud: wetten) 

1. het geheel van geldende rechtsvoorschriften: boven de wet 
staan niet aan de wet gebonden zijn; (christendom) de Wet (van 
Mozes) de tien geboden 

2. regel die door de overheid is bepaald en waaraan iedereen zich 
moet houden 

3. natuurlijke gang van zaken in de natuur: de wet van de 
zwaartekracht; een wet van Meden en Perzen een regel waar 
niet van af te wijken valt; de wet van Murphy stelregel die zegt 
dat iets dat mis kán gaan, ook ooit mis zál gaan 

 
De Van Dale (voorstel) 
wet (de; v(m); meervoud: wetten) 
 

1. uitgevaardigde regel in de natuur of maatschappij die navolging 
van betrokkenen vereist 
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Wetmatigheid (de; v(m); meervoud: wetmatigheden) 
 

1. wél door de mens ontdekte regel waarmee gevolg is gegeven 
aan de Natuurwet 

 
Natuurwet (de) 
 

1. niét door de mens uitgevaardigde regel die navolging van 
betrokkenen (natuur) vereist 

 
Wetmatigheid komt niét in de bestaande De Van Dale voor (opmerkelijk). 
 
4 Onderbouwing. 
 
Eob = Eerste onbewogen beweger (God). 
Lob = Laatste onbewogen beweger (mens). 
 
…a  = Als waar is. 
…i  = Is ook waar. 
 
1a Voor Wet geldt: 

o Is iets wat navolging vereist en wél uit zichzelf is geformuleerd 
(ontworpen). 

o Is zowel niét als wél gekoppeld aan sancties. 
o Is oorzaak. 

2a Voor Wet en natuurkundige wetmatigheid geldt: is elkaars tegenpool met 
tegengesteld kenmerk [1.1]. 

3a Voor negeren van wet van Newton geldt: is niét gekoppeld aan sancties. 
4i Voor Wetmatigheid geldt: 

o Is iets wat navolging vereist en niét uit zichzelf is geformuleerd (ontdekt). 
o Is uitsluitend niét gekoppeld aan sancties. 
o Is gevolg. 

 
5a Voor domein natuur - Eob geldt: bevat wetmatigheid, ontdekt door Newton. 
 Toelichting: 

o Is gekoppeld aan bestaan Eob. 
6a Voor domein natuur - Eob geldt: bevat wetmatigheid, ontdekt door Pascal. 
 Toelichting: 

o Is gekoppeld aan bestaan Eob. 
7i Voor domein natuur - Eob geldt: bevat meerdere soorten wetmatigheden, 

ontdekt door Lob. 
 
7a Voor domein natuur - Eob geldt: bevat meerdere soorten wetmatigheden, 

ontdekt door Lob. 
8i Voor domein natuur - Eob geldt: bevat één soort wet, ontdekt door Lob 
 Toelichting: 

o Is de Natuurwet. 
 
8a Voor domein natuur - Eob geldt: bevat één soort wet, ontdekt door Lob. 
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7a Voor domein natuur - Eob geldt: bevat meerdere soorten wetmatigheden, 
ontdekt door Lob. 

9i Voor domein natuur - Eob geldt: bevat zowel wet als wetmatigheden. 
 
8a Voor domein natuur - Eob geldt: bevat één soort wet, ontdekt door Lob. 
 Toelichting: 

o Is gekoppeld aan bestaan Eob. 
10i Voor domein natuur - Lob geldt: bevat meerdere soorten wetten. 
 Toelichting: 

o Is gekoppeld aan bestaan Lob. 
 
9a Voor domein natuur - Eob geldt: bevat zowel wet als wetmatigheden. 
10a Voor domein natuur - Lob geldt: bevat meerdere soorten wetten. 
11i Voor domein natuur - Lob geldt: bevat uitsluitend wetten. 
 
12a Voor Wet - Eob geldt:  

1 Is gekoppeld aan bestaan Eob. 
2 Is door uitsluitend geest uitgevaardigd (geformuleerd). 
3 Is wél gekoppeld aan wetmatigheid (wet van Newton, wet van Pascal 

…). 
4 Is wél Natuurwet. 
5 Negeren is onmogelijk (leidt niét tot sanctie). 

13a Voor Lob geldt: bevat geest. 
14i Voor Wet - Lob geldt:  

1 Is gekoppeld aan bestaan Lob. 
2 Is door zowel lichaam als geest uitgevaardigd (geformuleerd). 
3 Is niét gekoppeld aan wetmatigheid. 
4 Is niét Natuurwet (overige wetten). 
5 Negeren is mogelijk (leidt wél tot sanctie). 

 
5 Bijlagen. 
 
Geen.   


