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ALGEMENE INLEIDING

ι. Thomas van Aquine
Thomas van Aquine heeft geleefd van 1224/5—1274. Zijn leven
heeft zich afgespeeld op het grondgebied van het huidige Italië
(Napels), Duitsland (Keulen) en Frankrijk (Parijs). Hij was lid van
de toen pas gestichte Orde der Predikbroeders, priester en theoloog.
Van kerkelijke zijde zijn in 1277 stellingen van hem veroordeeld.
In 1323 werd hij heilig verklaard en in 1567 uitgeroepen tot Kerkleraar. De pausen Leo χπι, Pius x, Pius xr en Pius xn hebben in
encyclieken, constituties en toespraken aan de werken van Thomas
1
een unieke plaats toegekend in de theologie der Kerk . Vermeld zij
dat zijn naam in 1918 is opgenomen in de Codex Iuris Canonici, en
2
dat Pius χι hem in 1923 "Doctor Communis" noemt .
Sedert enkele decenniën echter is de katholieke theologie zich
weer intensief gaan bezinnen op de bronnen van de openbaring. Wij
bestuderen de Bijbel, de oude geschriften uit de apostolische en naapostolische tijd. Wij lezen de Kerkvaders en gaan te rade bij vele
theologen. En overal ontdekken wij visies, gedachtengangen, intuïties welke wij in de werken van Thomas niet of nauwelijks ontdekken. In vergelijking met de theologie van amper dertig jaar geleden kan men een vervreemding constateren van Thomas. En deze
verwijdering schijnt verscherpt te worden door de toenemende voeling met onze eigentijdse wijsbegeerten. Thomas van Aquine is
verweg komen te staan.
De confrontatie van deze twee gegevens: de hoge waardering van
het kerkelijke gezag voor de methode, leer en beginselen van Thomas enerzijds, en de feitelijke vervreemding daarvan in de huidige
theologie anderzijds is wellicht het scherpst beschreven door K.
Rahner s .
De studie welke hier wordt ingeleid poogt niet deze confrontatie
op te heffen of te versterken. De vraag naar de betekenis van de
titel "doctor communis" en de draagwijdte daarvan is niet de onze.
Hier wordt niet getracht aan te tonen, dat Thomas' werk een niet
meer te overtreffen plaats inneemt in de katholieke theologie, of
!) Cf. K. Rahner, Einführender Essay, in: J. B. Metz, Christliche
Anthropozentrik — Über die Denkform des Thomas von Aquin, Mn 1962,
S. 9—20; J. Pieper, Hinfuhrung zu Thomas von Aquin — Zwölf Vorlesungen, Mn 1958, S. 33 ff.
г
) Ene. "Studiorum Ducem", AAS 15 (1923) 314.
8
) Cf. het onder nota 1 geciteerde Essay.
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dat alles wat sinds zijn dood is ontdekt en gedacht "eigenlijk" al
bij hem te vinden is.
Ten aanzien van Thomas is onze bedoeling veeleer te omschrijven
als een poging, deze tegenstelling te doorbreken door Thomas zelf
te laten spreken tot wie zich heden op zijn geloof wil bezinnen.
Tijdens de lectuur van het Scriptum en de bestudering van Thomas'
theologie daarin heeft zich, althans bij mij, de niet geheel verwachte ontdekking voorgedaan, dat deze nu bijna zeven eeuwen
geleden gestorven dominicaan een uniek perspectief heeft geopend op de laatste werkelijkheid van de mens ("Wat is de
mens voor God?" 4 ). Uniek in de betekenis van: op die wijze niet
meer herhaalbaar. De vreugde om de grootheid en diepzinnigheid
van dit geloofsdenken heeft mij sindsdien niet meer verlaten. Wellicht verklaart dit mijn verlangen, anderen en met name mijn medepriesters, opnieuw met de middeleeuwse theoloog in contact te
brengen. Want niemand heeft ooit God gezien, maar ieder die zoals Thomas waarlijk heeft gepoogd de kennis welke ons geworden
is vanwege de eniggeboren God die in de schoot des Vaders is 5 ,
gestalte te geven in menselijke intuïtie en menselijk denken, zal het
heil en de verkondiging daarvan dienen. Wellicht draagt deze studie
bij tot een herwaardering van Thomas, en bevestigt zij wat wij
menen ontdekt te hebben: de unieke en vruchtbare grootheid van
een theoloog, die gedaan heeft wat in hem was door met heel zijn
hart de inval van het goddelijke Licht te aanvaarden ·.
2. Het Scriptum
Daarbij hebben wij onze aandacht bepaald tot het jeugdwerk van
Thomas, zijn commentaar op de vier boeken van Sententiën van
Petrus Lombardus.
In 1248 is de jonge Thomas zijn leermeester Albertus Magnus
gevolgd naar Keulen. Zijn theologische opleiding was nog niet voltooid, en dáár, in Keulen, volgde hij de lessen van Magister Albertus over de Ethica van Aristoteles 7 en over het Corpus Areopagiticum, d.w.z. de theologische geschriften van Pseudo-Dionysius de
Areopagiet e . Het is wel tijdens dit verblijf te Keulen, dat Thomas
*) S. Otto, Gottes Ebenbild in Geschichtlichkeit — Überlegungen zur
dogmatischen Anthropologie, Mn/Pa/W 1964, S. 10.
5) Cf. Joh, I, 18.
β
) Cf. 1 S. Prol. 1.1 ad 1: "...oportet tarnen esse aliam (disciplinam)
quae cxistentia consideret secundum rationes ex inspiratione divini
luminis acceptas."
7
) Cf. G. Meersseman in: RNPh 38 (1935) 64—83 en 40 (1937) 385—397.
8
) Cf. A. Dondame, Les Secrétaires de S. Thomas, R 1956, p. 20.
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de priesterwijding heeft ontvangen. Op aandringen van Albertus
en Hugo van St Cher · keert Thomas dan tegen september 1252
terug naar Panjs om er zijn theologische studies te voltooien en
zijn graden te behalen Hij begint daar, in de "School voor de
vreemdelingen" (dat zijn de met-franse studenten), onder de Magis
ter Elias Brunei van Bergerac o Ρ te werken als "baccalaureus bibhcus" Dat hield m dat hij voor de studenten de gehele bijbel cur
sorisch, dat wil zeggen vnj snel, moest voorlezen en toelichten met
de klassieke glossen Na éen jaar 10 wordt hij "baccalaureus sententiarius" en moet m die functie de vier boeken der Sententien van
Magister Petrus Lombardus met de studenten gaan lezen en van
commentaar voorzien 11
Hier treedt de jonge Thomas dus voor het eerst op als zelfstandig
godgeleerde, hier moet hij voor het eerst zijn persoonlijke inzichten
in de theologische problemen van zijn tijd formuleren. Gedurende
twee jaren, van 1253—1255 heeft hij deze lessen gegeven Het
"Commentum m libros Sententiarum Magistn Petri Lombardi"
vormt daarvan de neerslag
Toen ik dit geschrift eenmaal was gaan bestuderen, bleek mij
hoezeer daar enerzijds de band met de traditie waarm hij stond
duidelijk te zien blijft, terwijl anderzijds en met minder duidelijk
zijn persoonlijke denken, zijn eigen aanpak en visie al volop werkzaam zijn En dat dikwijls in een soepelheid van denken en formuleren, welke men met licht verwacht wanneer men zich tot dan
toe hoogstens eens had gewaagd aan de lectuur van bijvoorbeeld
eige gedeelten uit de SUMMA De summa is schoolboek, handboek,
leerboek, of hoe men het noemen wil ter onderrichting van beginnelingen 12 , het formuleert zo kort en compact mogelijk, is strak
van structuur, kortom een typisch instructie-werk ls . Maar in het
Scnptum hoort men de theoloog nog dikwijls spreken, merkt men
zijn zoeken en tasten, zijn verheugd-zijn om een vondst, daar geeft
·) Cf in de Legenda van Willem van Tocco, cap XIV (ed D Prummer, Fontes Vitae S Thomae AqutnaUs, Ts 1912—1928, ρ 65—160
M) cf F Feister m Scholastik 15 (1940) 109
" ) Alexander van Hales is de eerste geweest, die (ca 1223) de vier
boeken der Sententien als handboek is gaan gebruiken bij zijn lessen
aan de Panjse Universiteit Sedertdien wordt Lombardus' werk steeds
algemener als zodanig gebruikt tot m de ï6e eeuw toe, en wat de officiële handboeken—theologie betreft is hij tot op de dag van vandaag
althans in formeel opzicht toonaangevend Cf LThK 1 (1957) 306—307
en 8 (1963) 367-368, Cf ook S Otto, o c , S 31
12) " secundum quod congruit ad eruditionem mcipientium" (I Prol )
ls
) Cf I, Prol " breviter ac dilucide "
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Thomas meermalen een breedvoerige uiteenzetting van vele meningen om vervolgens te pogen tot een synthese te komen. Het kwam
mij bij de studie van het Scriptum en de vergelijking van sommige
gedeelten daaruit met parallel-plaatsen van de Summa, steeds meer
voor dat de latere theologie van Thomas niet goed te begrijpen
valt, wanneer men niet reeds vertrouwd was geraakt met het jeugdwerk. Bovendien leek het Scriptum, juist door de voortvarendheid
van de beginnende theoloog welke hierin nu en dan valt te bespeuren, een goed — zo niet het beste vertrekpunt te bieden voor een
poging opnieuw contact te maken met Thomas.
De Commentaar op de vier boeken van Lombardus' Sententies
heet sedert het einde van de dertiende eeuw kortweg het "Scriptum" 14. Het omvat zowel het genre van de "Expositio" (een korte,
letterlijke tekstverklaring) als dat van de "Quaestiones" (uitvoeriger bespreking van theologische problemen welke door de behandelde tekst worden opgeroepen of geïnspireerd en waarin Thomas
zijn eigen leer uiteenzet); beide zijn bekende genres van de middeleeuwse theologie 15.
Het Scriptum is geleidelijk-aan ontstaan tussen de jaren 1253—
1257 en vormt dus de neerslag van Thomas' colleges als baccalaureus sententiarius I6 . De redactie ervan moet gereed geweest zijn
en gepubliceerd vóór 1258—1259, toen Thomas begon aan de
SUMMA CONTRA GENTILES 17. Het vierde boek van het Scriptum moet
na Kerstmis 1256 zijn geredigeerd 1 β .
Wat de tekst betreft waarover wij momenteel beschikken: van
het eerste boek hebben twee redacties bestaan, waarvan de tweede
verloren is gegaan l g . Door Thomas zelf echter zijn aan de tweede
redactie, welke wij bezitten, later verbeteringen en aanvullingen
14
) Cf. de editie van Mandonnet, welke als titel draagt: "S. Thomae
Aquinatis...Scriptum super libros Sententiarum Magistri Petri Lombardi
Episcopi Parisiensis"; elk van de twee delen van de editie draagt dan het
opschrift: "S. Thomae Aquinatis Commentum etc." Mandonnet bespreekt
de titel van het werk in deel I, Avertissement, p. Vili.
»β) Cf. Chenu, Intrad., p. 66-73; id-, ХШа, p. 22-26.
1β
) Μ. Β. Crowe, The date of S. Thomas's Commentary on the Senten
ces, IThQ 24 (1957) 310-319.
" ) Cf. F. Pelster in: Gr 29 (1948) 78—82; A. Dondaine, o.e..
'β) Cf. F. Pelster in: Gr 10 (1929) 66; Α. Motte in: Bulletin Thomiste,
Notes et Communications 1 (1931—1933) 29—45- Zie ook P. Glorieux
in RThAM 13 (1946) 295.
le
) Cf. P. Mandonnet, Des écrits authentiques de S. Thomas à'Aquin,
Fri 1910; id., in: RThom 1—3 (1918—1920) 355—371; A. Hayen in:
RThAM 9 (1937) 219—236; A. Dondaine in: Bulletin Thomiste VI (1940

—1942) 100—108.
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toegevoegd 20 . Van het derde boek bezitten wij de autograaf i l ,
maar deze wijkt in zoveel opzichten af van de tekst waarover wij
in onze drukken beschikken, dat er een andere tekst aan de oorsprong moet hebben gestaan van onze handschriften-traditie. Er
heeft dus een copie bestaan van de autograaf, waarop verbeteringen, wijzigingen en aanvullingen zijn aangebracht; en van deze
tweede redactie stamt dan het prototype van onze handschriftentraditie. Dat er van de autograaf geen andere copieën of edities
zijn bewaard, moet wel verklaard worden door het spoedig in omloop raken van de nieuwe redactie: men is opgehouden de oude
tekst te copiëren. Pas als de autograaf gepubliceerd is zal het mogelijk zijn, de omvang van verbeteringen enz. nauwkeurig vast te
stellen 22 . Van het vierde boek is een autograaf bewaard geweest
in het klooster San Domingo te Barcelona, maar deze is bij een
brand in 1835 verloren gegaan M .
3. Imago Dei
De leer over het beeld Gods in de mens is om verscheidene redenen nadere aandacht waard. Zij berust op een soliede, zij het niet
uitvoerige bijbelse basis 2*. Vanaf de oude christelijke theologie is
deze thematiek steeds op een of andere wijze behandeld 25 en zolang de theologie voornamelijk platoons en neoplatoons georiënteerd bleef, was imago ( εΐκών ) een vanzelfsprekende categorie.
Maar reeds in de twaalfde eeuw blijkt men zich bewust te worden
van de noodzaak, dat imago, tot dan toe een interpreterend begrip,
zelf nadere interpretatie nodig had. Wellicht is reeds sedertdien het
beeld-denken in onze cultuur steeds minder vanzelfsprekend gewor20
) Cf. A. Dondaine in: Bulletin Thomiste, Notes et Communications
1 (1931—1933) 171—182; id. in: AFP 8 (1938) 253—262. Cf. ook Chenu,
XIIIs, p. 76, nota 1; J. Вешпег in: Scholastik 33 (1958) 247—252. Voorts
P. Vanier, Théologie trinitaire chez St. Thomas d'Aquin, Montréal/P
1953, p. 95—144; F. Ruello in: RSR 43 (1955) 104—128; A. Malet, Personne et amour dans la théologie trinitaire de St. Thomas
d'Aquin,
Ρ 1956, p. 108—110; F. von Gunten in: FZThPh 3 (1956) 137—168.
21) Cf. G. Rossi in: DTh(P) 35 (1932) 532-585, en 54 (1951) 232-234.
**) Cf. A. Hayen in: RThAM, I.e.; A. Dondaine in: Bulletin Thomiste
VI (1940—1942) 100—108.
M
) Cf. M. Grabmann, Die Werke des hl, Thomas von Aquin, Mr 1931,
S. 286.
24
) Voor litteratuur volsta ik met een verwijzing naar LThK s.v.
Gottebenbildlichkeit, 4 (i960) 1088 en 1090.
25
) Ook hier zij verwezen naar de bescheiden litteratuur-opgave van
LThK, ibid., 1092, en voorts naar de bibliografie van deze studie.
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den, en in onze door de techniek gevormde wereld zelfs bijzonder
moeilijk zo met onmogelijk 26
Ook Thomas heeft de behoefte gevoeld, vooal in verband met de
Trmiteitstheologie, een begripsanalyse te geven van imago 2 7 Maar
voor alles onderneemt hij een poging, de werkelijkheid te achterhalen welke door de imago-termen en -begrippen wordt aangeduid
Daarmee heeft hij het spontane imago-denken der patristiek met
kunnen doen herleven, maar wel heeft hij mede hierdoor een wijze
van "zien" in de theologie gelanceerd, die misschien waarlijk nieuw
mag heten Een begin, m de zin van "nalatenschap", waarmee wij
nog met klaar zijn 2e Want hij heeft de imago-speculaties, welke
in meerdere of mindere mate verzelfstandigd waren geraakt en los
van de werkelijkheid die betekende en werd betekend, teruggehaald
naar de realiteit, waarvoor in het einde der twaalfde eeuw Aristoteles en Boetius reeds de blik waren gaan scherpen 29 In zijn realisme
heeft Thomas zich dan scherp opgesteld tegenover ieder extrinsecisme ten aanzien van de menselijke waardigheid "C'est dans notre
structure même et dans l'exercice de nos activités propres que nous
sommes image de Dieu, avec la grandeur et les imperfections qui
caractérisent notre nature" 30
Daarm blijkt de imago Dei een knooppunt te zijn van vele theologische reflecties, een knstallisatie-moment van heel het theologische nadenken over de mens Het kern-dossier van de imagoteksten uit het Scriptum s l laat zien hoe de thematiek van het beeld
Gods over zichzelf heenwijst naar vele andere, verwante thema's.
En wie zou proberen, de imago Dei geïsoleerd te bestuderen door
zich bijvoorbeeld aan de hand van een woordenlijst te beperken tot
een inventarisatie, situering en ordening van de imago-passus in
het Scriptum, komt met veel verder dan een misschien goed gevonden maar dan toch steriele systematiek Alleen al het feit dat be8e
) К Rahner wijst op de enorme hoeveelheid litteratuur over het
symbolisme in Schriften zur Theologie IV, Ei/Z/Ko 3 1962, S 276 Anm
3 Cf LThK s ν. Symbol 9 (1964) 1205 ff Voor cultuur-psychologische
beschouwingen volsta ik met een verwijzing naar Η M M Fortmann,
Als ziende de Onzienlijke ¡I, Hilversum/An 1964, biz 162—164, 231—241
«) Cf 1 S 28 2
2β
) Aldus Κ Rahner in het onder nota 1 geciteerde Einführender Essay,
S 19 J В Metz poogt in zijn studie dit nieuwe van Thomas aan te
tonen in zijn "denkvorm"
2«) S Otto, о с, S 8θ-θ2
so) De Beaurecueil II, ρ 95
31
) Dit kerndossier bespreken wij uitvoerig in hoofdstuk V, biz 304
e.v.
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doelde passages in het Scriptum tamelijk afzonderlijk staan (er zijn
drie grotere 'units' aan te wijzen: in het tractaat over de Godskennis, in dat over de Triniteit en in het gedeelte dat de schepping
van de mens behandelt), moet erop attent maken dat zij vele implicaties en inzichten verbergen welke pas binnen een bredere samenhang duidelijk kunnen worden 32 . Bij Thomas is 'imago Dei'
een bondige samenvatting van veel zoeken en nadenken over de
verbanden tussen de mens-in-zijn-wereld en God, over de roeping
van de mens, de zin van zijn bestaan, ja eigenlijk over zijn uiteindelijke werkelijkheid.
Hierin herkennen wij vragen, die ons in ons tijdsgewricht niet
vreemd voorkomen. Hetgeen niet te verwonderen is wanneer men
bedenkt, dat het geen vragen zijn, die beperkt kunnen worden tot
een tijdsverschijnsel van de dertiende eeuw. Of van de twintigste.
Het zijn immers kernvragen van het christelijke geloven.
Een dergelijk bewustzijn van verwantschap heeft echter zijn risico's. Want hierdoor kan de wijze, waarop men Thomas' geschrift
gaat bestuderen, gecompromitteerd raken. Heeft men eenmaal de
hedendaagse bestaansvragen en religieuze problemen in gedachten,
is het dan nog mogelijk, de oude teksten onbevangen en objectief
te lezen en te verstaan?
4. Werkwijze
Wij kunnen voor een ogenblik deze vraag verwijden, en de positie
van de theoloog zoeken te verhelderen ten aanzien van de historie.
Dan moet erop gewezen worden, dat de christelijke theologie stoelt
op de actuele Godsbeleving en de historie daarvan. "Nieuw" is hier
veelal "oud', dat lang geweten is en nu geëxpliciteerd raakt, herontdekt of scherper gezien 33. Bijgevolg kan reflectie op de geloofsinhoud nooit adequaat worden gescheiden van historische bezinning. Want de theoloog is een mens die in zijn historische existentie
staat en vandaaruit poogt te verstaan. Maar vooral ook: de openbaring Gods is de mens in de geschiedenis gegeven, spreekt hem
aan in zijn historische ruimte. Theologie staat dus noodzakelijk in
tweespraak met haar eigen historische herkomst **.
Wat doet de theoloog nu ten aanzien van de geschiedenis? Tracht
hij in het verleden te graven en te speuren naar een verklaring van
hoe de huidige theologie tot haar formuleringen en conclusies is
gekomen? Zo heeft K. Rahner in 1954 de tot dan toe verschenen
s*) Cf. J. B. Metz, o.e., S. 26-29.
33
) S. Otto, o.e., S. 78.
s«) Cf. J. B. Metz, o.e., S. 25.
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dogma-historische monografieën gekarakteriseerd **. Zij tonen aan
hoe datgene ontstaan is, wat heden geldt. Of, anders gezegd, vanuit de huidige stellingen der theologie kan men teruglezen in de
geschiedenis om er daar de oorsprong van af te lezen en er argumenten voor te vinden. En men kan zelfs pogen hierin een uiterste
aan zakelijkheid en objectiviteit te betrachten.
Toch kan men zich afvragen hoe deze arbeid te verwerkelijken
is, zonder gedoemd te worden tot vruchteloosheid. Het lijkt een
Sisyphus-taak: oude teksten te bestuderen met de bedoeling, de
exacte betekenis-inhoud vast te stellen van wat destijds door de
auteur is geformuleerd en te achterhalen hoe dit precies door zijn
tijdgenoten is verstaan. Ieder die wel eens een brief in handen
heeft gekregen, welke door hemzelf vijftien jaren tevoren was geschreven, kan dit bevestigen.
En, gesteld dat het zou gelukken, voor wie anders zou het van
belang kunnen zijn dan voor de mensen uit de tijd zelf, waarin de
teksten ontstonden? Welnu, zij konden de Meester zelf horen spreken, en hun behoefte aan een twintigste-eeuwse instructie omtrent zijn bedoelingen zou niet groot geweest zijn. Zoals het voor
ons alleen maar curieus zou zijn, afstand te doen van eeuwen zoeken, denken, cultuur — om aldus in een vreemde, overleefde wereld
terechtgekomen, vreemde woorden te horen en geconfronteerd te
raken met vreemde gedachtenwerelden. Iedere poging om te achterhalen, hoe dit "historische objectivisme" er in werkelijkheid uit
zou moeten zien, leidt tot steeds fictiever en ijdeler gespeculeer " .
De reden hiervan is scherp geformuleerd door J. B. Metz: " 'Objektivität' im Sinne rein von aussen kommender 'Aposteriorität' ist
für menschliches Verstehen ein Unbegriff" 37 . Ieder die het verleden poogt te verkennen, neemt daarbij altijd zichzelf en zijn eigen
visies mee. En nooit zal men Thomas' uitspraken kunnen begrijpen,
wanneer men tracht deze op dergelijke objectivistische wijze zoiets
als een uitbreiding te doen ondergaan naar onze eigen kennis toe.
Werkelijk verstaan van Thomas, die toch zeven eeuwen van ons
verwijderd is, is pas mogelijk wanneer het zich beweegt binnen
een reeds aanwezige horizon van verstaan bij de onderzoeker. Men
behoeft nooit te ontkennen dat men selecteert, verbanden legt vanuit de eigen bestaansbeleving en de reflectie daarop. De gelovige,
S5
) K. Rahner, Über den Versuch eines Aufrisses einer Dogmatik,
Schriften zur Theologie I, Ei/Z/Kö 2 і95б, S. 16.
'β) Cf. bijvoorbeeld de science fiction-auteur John Wyndham in het
verhaal "Chronoclasm", opgenomen in: The Seeds of Time, Penguin
Books 1959, p. 9.
3') J. B. Metz, o.e., S. 37.
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die als theoloog het verleden, de geschiedenis van het geloven verkent, zal dit welbewust zelf doen met heel zijn persoonlijke (en dus
ook door de historie mee-bepaalde) bagage 38 .
Uiteraard betekent dit geen vrijbrief voor een baatzuchtig "gebruik" van de historie. De theoloog moet zijn voorkeuren en verlangens buiten zijn onderzoek houden en zo onbevooroordeeld mogelijk te werk gaan. Nauwgezette geschiedkundige arbeid is vereist; en daarbij gaat het om de echte, nog open vragen naar de
werkelijkheid. Men moet de historie zo ondervragen, dat men haar
verstaat met alles wat zij verzwijgt: intuïties, visioenen, vermoedens die destijds nog impliciet gebleven, eeuwen van menselijk
leven, beleven en nadenken nodig hebben gehad, voor zij bewust
konden worden en onder woorden gebracht sg .
Maar tegelijk houdt dit in, dat ook het actuele zichzelf-verstaan
van de onderzoeker in dit proces tot uiting komt. Werkelijk historisch verstaan betekent tegelijk ook steeds een op dit ogenblik zichzelf verstaan. — Subjectiviteit, zal men zeggen. Maar géén subjectivisme. Want deze subjectiviteit is de voorwaarde tot een zakelijke
betrokkenheid op de historie, die immers moet kunnen binnentreden binnen de horizon zelf van mijn verstaan. Pas dan krijgt
de uitspraak van Thomas haar zakelijke betekenis, wanneer zij uitspraak tot mij wordt; met andere woorden, opgenomen raakt in
een waarachtige dialoog 40 . Alleen daarin kan ik, samen met de
theoloog uit het verleden, vragen naar de werkelijkheid zelf 41 .
Op deze wijze heb ik geprobeerd de tekst van Thomas' Scriptum
te ondervragen. Daarbij leek het voor het verstaan van zijn gedachten nodig, behalve thematische uitweidingen ook nu en dan een
wat bredere beschrijving te geven van historische achtergronden.
Daarom ook is de tekst zelf van het Scriptum telkens zo uitvoerig
mogelijk aangehaald m de voetnoten.
Dit alles leek noodzakelijk, niet om oude theologie te reproduceren, maar om met meer vrucht te pogen, samen met de theoloog
van de dertiende eeuw te theologiseren. Συνθεολογείνίβ de term
die daarvoor is gevonden door K. Rahner 4 ï . Daarbij heb ik voort3e
) Cf. В Delfgaauw, Geschiedenis en Vooruitgang, II, Baam Нсб)
blz. 14 en passim.
3e
) K. Rahner, Über den Versuch . als geciteerd onder nota 35, S. 17.
40
) Na de afsluiting van deze studie heb ik het voortreffelijke artikel
van Hulsbosch onder ogen gekregen, waarin hij deze en aanverwante
problemen behandelt m verband met de bijbel-interpretatie en de stellmgname van Bultmann- A Hulsbosch, Het verstaan van de Schrift — Over
het hermeneutisch prmcicp, m Tijdschrift voor theologie 5 (1965) 1—26.
42
) K. Rahner, Über den Versuch.. als geciteerd onder nota 35, S. 19.
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durend de eigen tekst van Thomas bestudeerd, en slechts dan vaklitteratuur geraadpleegd wanneer dat strikt noodzakelijk bleek —
niet uit betweterij, maar juist terwille van het συνθεολογεϊν. En
waar is aangehaald uit of verwezen naar moderne (ook niet-theologische) litteratuur, is dat geschied om althans nu en dan ook hier
mee de lezer attent te maken op wat er in de loop van ons onder
zoek geëxpliciteerd raakt van Thomas' theologie. Want ik heb niets
anders willen doen dan Thomas' gelovige denken over het beeld
Gods in de mens te verstaan, en dan ook toegankelijk te maken,
"quod continetur implicite, exponendo" **.
In november 1964 is deze studie afgesloten.

4î
) 1 S. Prol., Divisio Textus Prologi cum ejus expositione, ed. Малdonnet I, 1929, p. 20.
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DEEL I
DE V R A A G N A A R DE G R O N D - S T R U C T U R E N

INLEIDING
Wanneer Thomas in het eerste boek van het Scriptum komt te
spreken over de imago Dei, begint hij met te vragen naar het subject van die beeldgelijkenis. Van wie of wat wordt gezegd: beeld
Gods? Of ook: waar moet dat Godsbeeld gesitueerd worden? Hoe
is de grondstructuur ervan? Voornamelijk deze vraag zal ons in
dit deel bezighouden '.
Het lijkt echter van belang van tevoren in grote lijnen Thomas'
banden met het verleden te schetsen, en — voorlopig — enkele
theologische vooronderstellingen te formuleren, welke in de loop
van onze studie geleidelijk aan mede-verhelderd zullen geraken.
§ i. De banden met het verleden
Thomas' carrière als theoloog noch zijn nadenken over het beeld
Gods in de mens beginnen plotseling. Hij betreedt geen onontdekt
en onverkend gebied, maar staat in de wijsgerige en theologische
denkwereld van het West-Europa der dertiende eeuw. Vele lijnen
komen bij hem samen, veelsoortige stromingen lijken op hem af te
komen, vragend om met elkaar in verband gezien te worden.
Al die stromingen en verbindingslijnen laten zich maar moeilijk
historisch nauwkeurig en gedetailleerd in kaart brengen, hoewel
het minder gecompliceerd lijkt naarmate men verder terug-leest in
de historie, dan wanneer men zich zou beperken tot, laat ons zeggen, de laatste vijftig jaren vóór Thomas' optreden. Daar zijn eenwording, samensmelting al zo volop aan de gang, dat men niet
meer nauwkeurig kan achterhalen van welke herkomst een bepaald
onderdeel moet zijn.
De geschiedenis van de theologische leer over de imago Dei
wordt geschreven. Voor wat de patristiek betreft moet gewezen
worden op Möhlers leerling F. A. Staudenmaier (1800—1856) 2 , die
reeds in 1830 een uitvoerige opsomming heeft gegeven van de
onderrichtingen der kerkvaders hierover. In de vijftiger jaren van
onze eeuw is dan een indrukwekkend aantal monografieën gevolgd
') 1 S. 3.3.1 prol., ed. Mandonnet I, p. 108.
2) Cf. A. Burkhart, Der Mensch — Gottes Ebenbild und Gleichnis.
Ein Beitrag zur dogmatischen Anthropologie F. A. Staudenmaiers.
Fr 1962.
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over het beeld Gods bij afzonderlijke kerkvaders 3 . Van groot belang is ook voor een verder theologisch-historisch onderzoek de
recente studie van Stephan Otto over de functie van het imagobegrip in de theologie van de twaalfde eeuw 4 : hier vindt men voor
het imago-thema een uitvoerige en gedetailleerde aanvulling op de
grote, meer algemene en synthetische studie van Chenu over de
theologie van de twaalfde eeuw 6 . Voor de tijd der karolingische
theologen ontbreekt nog een samenvattend theologisch-historisch
onderzoek over de imago Dei. Het hoeft wel geen betoog, dat het
weinig zin heeft hier het reeds gedane werk opnieuw te verrichten,
of uittreksels van alle monografieën en onderzoekingen in te lassen.
Ik volsta met enkele globale aanduidingen van het bredere geschiedkundige kader, waarin Thomas' visie op het beeld Gods in de mens
verstaan moet worden.
Aanknopingspunt hiertoe vind ik in de schrijvers, welke door
β
Thomas zelf als de grote auctoritates worden aangevoerd. In de
tekstgedeelten uit het Scriptum, welke in de navolgende bladzijden
worden aangehaald in verband met de imago Dei, tel ik ruim
zeventig auctoritates van Augustinus, tegen de honderd van Aristo
teles en ruim veertig van Ps.-Dionysius. Verder ontmoeten wij
Petrus Lombardus, en Avicenna, Boetius, Averroes, Gregorius de
Grote, Johannes Damascenus en Hilarius van Poitiers: de voor
naamste auctoritates, opgesomd in de volgorde van frequentie waar
in ze door Thomas worden gebruikt.
i . Rondom Augustinus
Augustinus heet bij Petrus Venerabilis (ca. 1094—1156) "de groot
ste leraar van de kerken na de apostelen" 7 . En inderdaad, de ge
loofstraditie waarin Thomas wortelt is voor de Westerse kerk ge
tekend door de diep ingrijpende invloed van de bisschop van Hippo
Regius: hij is onbetwist de grote auctoritas 8 .
') Men vergelijke de bibliografie achterin dit boek.
4
) S. Otto, Die Funktion des Bildbegriffes in der Theologie des 12.
Jahrhunderts. Mr 1963.
5
) M—D. Chenu, La théologie au douzième siècle. Ρ 1957.
β
) Over de betekenis van auctoritas: Chenu, Introd., p. 109—125; id.,
XIIs, p. 353-365.
7
) Geciteerd bij Chenu, Introd., p. 45.
8
) In iedere eeuw die verloopt tussen Augustinus' dood en het op
treden van Thomas, is Augustinus' invloed duidelijk aan te wijzen. Dat
geldt voor Cassiodorus (ca. 485—580) en Boetius (470—525), voor Gre
gorius de Grote (ca. 540—604), Isidorus (ca. 560—633) en Julianus van
16

Met Augustinus is het neoplatonisme goed opgenomen geraakt in
het christelijke denken. Ongetwijfeld heeft het neoplatonisme aandacht gehad voor de wereld van mensen en dingen, maar deze aandacht werd bepaald door een tevoren reeds gerichte waarneming.
Want de zinnelijk-waameembare wereld is immers schaduwbeeld
en nabootsing van de „werkelijke wereld": de wereld der ideeën;
zij bestaat uit een eindeloze verscheidenheid van deelhebbingen aan
en verwordingen van de onvertroebelde ideeën-wereld. De mensenziel, oorspronkelijk thuis in die wereld, is door haar vereniging met
het lichaam uit dat vóór-bestaan geraakt en is zo de onmiddellijke
kennis en schouwing der werkelijkheid (lees: "ideeën") vergeten.
Nu is zij ingekerkerd binnen de participatiewereld van het zintuiglijk-waarneembare, en de enige zin van deze schaduwwereld is, dat
zij voor de ziel aanleiding kan worden tot een zich weer herinneren.
Alle kennis die de ziel zich eigen maakt is anamnese, herinnering
van wat zij had geschouwd in haar vóór-bestaan. In heel deze
denkwereld, en vooral in de geschriften van Plotinus (205—270) ',
speelt de gedachte van het ingeboren verlangen een grote rol. Dit
verlangen is een levensdrang, een innerlijke streving van ieder onvolmaakt wezen, om datgene van zichzelf tot ontwikkeling te brengen, dat gelijkt op zijn oorzaak en dat zijn positieve rijkdon- uitmaakt. Deze drang is het teken van de nog niet gerealiseerde volkomenheid, die streeft naar de verwerkelijking en vervolmaking.
De wet van deze dynamiek is die van de exitus en reditus: alles
komt af van de Ene en wil daarheen terugkeren. Voor de mensenziel is deze drang het beginsel van opstijging naar de Ene via de
onderscheiden volmaaktheden welke zij bij deelhebbing heeft van
het eerste ZIJN. Een wet van zelf-inkeer, want de oorzaak waarnaar
de ziel verlangt terug te keren woont in de mens: hoe dieper men
afdaalt in zichzelf, des te hoger stijgt de ziel naar de Ene. Tegelijk
betekent dit een zuivering van de last van het lijfelijke, van de
schaduwwereld. Zo vloeit alles voort van de Ene, de laatste oergrond, en wil alles daarheen terug.
Toledo (ca. 652—690), voor Bcda Venerabilis (ca. 672—735), voor Alcuinus (ca. 730—804), voor Fulbert van Chartres (ca. 960—1028) en zijn
beroemde school (cf. Otto, Funktion, S. 188—195), voor Anselmus van
Canterbury (1033/4—1109) en Anseimus van Laon (ca. 1050—1117) en
diens school, en dan verder volop in de twaalfde eeuw, met Petrus Lombardus als voornaamste bemiddelaar.
·) Ter eerste oriëntatie vergelijke men LThK 8 (1963) 564—5 en de
daar vermelde litteratuur; P. Henry, Augustine and Plotinus in: JThS 38
(1937) 1—23; P. Aubin, L'image dans l'oeuvre de Piotiti, in: RSR 41
(1953) 348-379·
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Augustinus (354—430) leert zelf uitdrukkelijk dat het God is, die
de ziel in staat stelt deze terugkeer te volbrengen door haar te verlichten. In de anamnese welke onder goddelijke verlichting tot
stand komt, brengt de ziel voor zichzelf tot uitdrukking wat zij
"onbewust" al wist, en zo blijkt de anamnese (de weder-herinnering, de heugenis) de weg terug naar de oorsprong. De keninhouden
welke door deze voeling met God zijn gevormd, komen uit de stoffelijke wereld die bestaat uit afbeeldingen, welke ontstaan uit de
geschapen afstralingen van de goddelijke ideeën. Verlicht door God
is het menselijke verstand dan bij machte, uit het stoffelijke en uit
de mensenziel zelf, de verstandelijk-kenbare afstraling van God te
ontdekken. Deze geestelijke kendaad is een deelhebbing in de waarheid zelf, en wordt onmiddellijk gevolgd door de liefdedaad, zodat
de mens in de schepselen God als in zijn afstralingen bemint. De
beweging van de ziel terug, kan dan ook pas in God tot rust komen. Maar deze al te bondige beschrijving is te abstract en te theo1β
retisch. Chenu wijst erop dat Augustinus' uitgangspunt niet wijs
gerig is, maar concreet en historisch: heel zijn theologie spruit
voort uit de persoonlijke belevenis en zijn bekering, en vindt niet
denkinhouden maar denkvorm in Plotinus en het neoplatonisme 1 1 .
Kern is altijd weer: het concrete heilsbestel van de mens in zonde
geboren, vrijgekocht door een mensgeworden en lijdende God die
beginsel is van genezende genadigheid welke uit vrije liefde wordt
geschonken. Augustinus' Godsbegrip is vooral godsdienstig, niet
wijsgerig. Maar zijn voorliefde voor Gods bovenzinnelijkheid en voor
zijn aanwezigheid in de dingen geeft hem bijzondere openheid voor
het platoonse thema van de participatie. Als vanzelf leidt dat ertoe,
dat hij minder aandacht heeft voor de eigen consistentie van de
kosmos, maar voortdurend doende is daarin de sporen te zoeken
van de aanwezigheid van God, die van de schepselen (ook van de
vrije mens) de causa essendi is, de ratio intelligendi en de ordo
vivendi. Zo is ook te begrijpen dat de thema's van de "vestigia"
en de "imago Dei" een grote rol spelen in Augustinus' theologie;
het zijn deze thema's die zullen doordringen tot in de meest weten
schappelijke kosmologieën van de middeleeuwen. Spitst het thema
van de imago Dei zich toe op de mens, dan ontwikkelt Augustinus
zijn leer over de menselijke geest ("mens humana"): daar is het
beeld Gods, zegt hij. En deze leer over de mensengeest als imago
Щ Chenu, Intrad, p. 47-48.
ll
) McCool wijst op deze verbondenheid van Augustinus met de
voorgaande christelijke traditie. G. A. McCool, The ambrosian origin of
St. Augustine's theology of the image of God in man, in: ThSt 20
(1959) 62-81.
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Dei zal de basis worden van de mystiek der Victonjnen, en uitgangspunt voor de wijsgerige psychologie van Thomas.
Augustmus' imago-thema's :
i . de mens heeft door zijn geest de heerschappij over de dieren, en
dat blijkt in zijn opgerichte gestalte (een klassiek thema, reeds
te vmden bij Plato en Aristoteles 12) ;
2 de leer van de participatie en van de aanwezigheid Gods in de
schepselen,
3. de mens, vooral de menselijke ziel, wordt door God rechtstreeks
geschapen zonder tussenkomst van enig schepsel ("nulla interposita natura"),
4 het schepsel wordt als zodanig geconstitueerd m een dubbel moment· dat van de "separatio", waarm het als het ware buiten
God wordt gesteld, en dat van de "conversio", waarin het zich
toewendt naar God. Deze conversio geschiedt voor de mens in
een geestelijke aanhankelijkheid van kennen en bemmnen,
5 imago is dan teken van God wie de mens kent kan God Ieren
kennen, want Hij openbaart zich in zijn imago,
6 de imago is namelijk een afbeelding van God juist m de psychologische structuren van de ziel welke drievoudig zijn· memoria,
intelligentia, voluntas. Tot in de hoogscholastiek toe zullen deze
drievoudige structuren een grote rol blijven spelen,
7 de imago is aldus een spiegel van God, de ziel immers is ontvankelijk voor God ("capax Dei"), en 's mensen zelfkennis
voert hem tot de kennis van God,
8. tenslotte speelt ook de concrete onheils- en heilsgeschiedenis
van de mens volop mee m Augustinus' imago-leer hoewel de
Godskennis door de zonde wordt aangetast en de Godsgelijkenis
zijn gaafheid verliest, is de imago Dei blijvend en wordt door
de "Renovator", de Hermeuwer, hersteld.
Heel deze augusüjnse themanek ·* zal op een of andere wijze in
onze studie van Thomas' Scriptum terugkeren
2 Rondom ps -Dionysius de Areopagiet
Tegen het emde van Augustmus' leven en na zijn dood was de
met-christen Proclus (412—485) hoofd van de neoplatoonse school
te Athene Met name door zijn ΣτοιχεΙωσις θεολογική heeft hij
12

) Cf Η Somers, Image de Dieu Les sources de l'exegèse augusttmenne, in RevÉAug 7 (1961) 114
1») Voor deze samenvatting heb ik gebruik gemaakt van Chenu,
IntTod , ρ 44—51, en van de publicaties van vooral Heijke en Somers,
als vermeld in de bibliografie
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grote invloed uitgeoefend, ook op de christelijke theologie. In zijn
wijsgerig systeem speelt de triadische ontwikkeling een grote rol
in de emanatie van alles uit het ene grondbeginsel. Het oerbeginsel,
de eerste emanatie-bron, het Ene staat aan het begin en de oor
sprong van alle dingen, die trapsgewijs uit het Ene voortkomen. In
deze processen van voortkomst zijn drie momenten aan te wijzen:
alle dingen zijn enerzijds gelijkend aan hun emanatie-bron, als zo
danig zijn ze daarmee in bepaalde mate identiek en blijven zij in
hun bron (μονή); maar anderzijds zijn zij ook niet-gelijkend, nietidentiek, want zij komen naar-buiten-toe voort van hun oorzaak
(πρόοδος). De natuurlijke drang naar het goede brengt de dingen
dan tot een terugkeer naar hun onmiddellijke beginsel (επιστροφή).
De menselijke ziel is voor Proclus intermediair tussen de boven
zinnelijke wereld, welke zij weerspiegelt als een copie (είκονικώς),
en de zinnelijke wereld waarvoor zij model staat (παραδειγματικώς).
Op grond van het beginsel dat het gelijke alleen door het gelijke
kan worden bereikt, kent Proclus aan de menselijke ziel een facul
teit toe, waardoor zij boven het eigen denkvermogen kan uitstijgen
en de Ene bereiken. Dat geschiedt in de extase, waarin dit
enigingsvermogen de ziel haar eerste beginsel doet raken.
In de terugkeer van de ziel naar haar oerbron zijn dan weer drie
fasen te onderscheiden: de liefde voor het schone (Μρως), de ken
nis van de ware werkelijkheid (αλήθεια), het mystieke zwijgen voor
de onzegbare (πίστις) u .
Een volgend belangrijk moment in de historie der imago-theologie wordt gevormd door de werken van Ps.-Dionysius de Areopagiet (eind vijfde, begin zesde eeuw) 1 5 . Er is op gewezen, dat men
in de geschriften van Dionysius tevergeefs zal zoeken naar een leer
over de imago Dei of de imago Trinitatis in de mens l e . Maar de
neoplatoonse leer van de voorbeeldigheid, de kringloop van exitus
en reditus zijn in zijn denken opgenomen, en zullen in de latere
theologie van de imago doorklinken. Sedert de studies van Stiglmayr en Koch in het einde van de vorige eeuw staat wel vast, dat
Dionysius sterk onder invloed stond van Proclus. Niettemin was
hij een christelijk denker, en niet zozeer filosofisch alswel religieus
14

) Cf. o.a. F. Sassen, Geschiedenis van de wijsbegeerte der Grieken
en Romeinen. An/N 4 i949, blz. 196—197; F. Copleston, A history of
philosophy, vol. I Greece ani Коте, Qxon 2 i947, p. 478—481.
15
) Voor nadere litteratuur hierover vergelijke men Otto, Funktion,
S. 128. Verder ook LThK 3 (1959) 402—403. Voor deze samenvatting heb
ik vooral gebruik gemaakt van Chenu, XIIs, p. 129—134.
le
) J. E. Sullivan, The image of God. The doctrine of St. Augustine
and its influence. Dubuque — Iowa 1963, p. 205.
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geïnteresseerd. Hij heeft met name een diepe invloed op de latere
theologie uitgeoefend door zijn visionaire leer over de hiërarchische
ordening van de kosmos. Heel het universum wordt beheerst door
een heilige "ordo": mededeling van het goddelijke in een trapsgewijs afdalende emanatie waardoor een veelheid van zijns-vormen
gecomponeerd wordt in onmiddellijke deelhebbing aan God, wiens
rijkdom en volkomenheid daarin worden gemanifesteerd. In deze
grandioze visie vindt alles: mens en kosmos. God en Christus,
lichaam en ziel, contemplatie en sacramenten zijn hoogste verheldering.
Deze hiërarchie vooronderstelt het platoonse dualisme van de
geestelijke en de zinnelijke wereld, maar vertaalt dit dualisme tegelijk christelijk: de zinnelijke kosmos wordt een veld van symbolen,
geladen met geest. Dit symbolisme interfereert bij Dionysius zozeer
met het christelijke sacramentele symbolisme en is daarvan op zo'n
eigen wijze doortrokken, dat het onderscheiden moet worden zowel
van het platoonse symbolisme als van dat van Augustinus.
Dionysius is neoplatonist: het gaat hem in de leer der hiërarchie
niet om een verklaring van heel de zinnenwereld door middel van
de verstandelijk kenbare, geestelijke wereld. Maar hij zoekt een weg
naar de kennis van de geestelijke werkelijkheid zelf. Langs het zinnelijke zoekt hij het geestelijk kenbare te bereiken. Vanuit de laagste, stoffelijke zijnsgraad, waarin de menselijke kengeest een connatureel kenvoorwerp vindt, zoekt hij opstijging. Vertrekpunt is:
het gekend-kunnen-worden van de stoffelijke wereld, en dit komt
niet voort uit de eigen densiteit der sensibele natuur, maar uit haar
symboolkracht.
Die opstijging der ziel heet "anagogia", en moet onderscheiden
worden van de overdrachtelijke spreekwijze van de bijbel en de
dichters, ook van de kennisleer van de augustijnse imago welke
later bij de monniken der twaalfde eeuw weer aan invloed zal winnen. Maar evenzeer moet deze opstijging onderscheiden worden
van Aristoleles' leer over de abstractie van het zintuiglijke. De
"anagogia" is een ommekeer van de ziel langs de weg van zuivering, verlichting, en vervolmaking. En wordt de schouwende kennis
van de mens tenslotte vergoddelijkt, dan ziet hij in al wat is Gods
openbaringen, theofanieën: een waterval van verlichtingen ontspringt aan de onzichtbare, onkenbare God. Hier staat bij Dionysius de persoonlijke God van het christendom. Dat betekent een
breuk met Proclus. Want Dionysius ziet dat het uiteindelijk gaat
om een niet meer mededeelbare transcendentie: het hoogste beginsel
is één én ZIJN én LEVEN én INTELLIGENTIE. Daarmee is het eigene van
Proclus' emanatisme uitgeschakeld.
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Dionysius qualificeert het eerste beginsel dan als het goede: God
is de unieke en enkelvoudige, die zijn werkzaamheid uitstrekt tot
aan het laatste der dingen, daarin manifest wordt, en dat terugvoert tot Hemzelf. Bonum est diffusivum sui. Zo gaat van Dionysius een wijde en chriselijke invloed uit, want heel dit bestel wordt
beheerst door de genade, en het weten dat men ervan kan hebben
komt voort uit een openbaring: alleen Gods wijsheid is de ware
filosofie.
Het menselijke, geestelijke kennen, de contemplatio, wordt in
deze visie zeer hoog gewaardeerd. Dat neemt niet weg dat God voor
Dionysius de onuitsprekelijke blijft ", de onkenbare: gelijkend en
niet gelijkend. Similitudo is daar, maar vooral ook dissimilitudo.
Langs negatieve weg kan de mens God kennen, en Dionysius'
kritiek op de Godsnamen spreekt duidelijke taal. Van groot belang
is ook dat in de hiërarchie van het universum alle zijnsgraden in
sympathie, openheid, "continuatio" staan ten opzichte van elkaar.
Deze dionysiaanse doorwerking van Plotinus' deelhebbingsleer zal
later bij Thomas het breekijzer worden, waarmee het gesloten wereldbeeld van Aristoteles opengebroken raakt. De christelijke inspiratie van Dionysius' visie is onmiskenbaar. Toch schuilt daarin een
tweevoudige bedreiging voor het christendom zelf. Eerstens de tendens om heel de heilseconomie te de-historiseren : de incarnatie kan
zo een voortkomst worden van het veelvuldige uit de genereus
uitgietende goedheid van de Ene: sacramenten kunnen symbolische
riten worden van vereniging met de volmaakt Ene: en de religieuze
historie van een zondig mensdom kan een val in het veelvuldige
worden, gevolgd door een terugkeer tot de goddelijke eenheid.
Daarnaast ligt in deze visie ook een tendens om de menselijke vrijheid zozeer tevoren vast te leggen door de emanatieve werking
Gods, dat de vergoddelijking de mens via een objectieve, hiërarchische synergie bereikt; er is dan geen ruimte meer voor het vrije
tweegesprek van de mens met God.
In de negende eeuw wordt het denken van ps.-Dionysius op oorspronkelijke wijze verwerkt door Johannes Scotus Eriugena (ca.
810—877)18. In hem komen eigenlijk de griekse en latijnse tradities
samen: Augustinus, Gregorius van Nyssa, Orígenes, Maximus Confessor. Van al deze leraren ontvangt hij en geeft hij door; maar
het geheel is doortrokken van de gedachtenwereld van Dionysius.
Eriugena is neoplatonist; maar zonder twijfel niet pur sang. Otto
17

) Een stuk platoons denkgoed; cf. Copleston, o.e., p. 162.
) Ik vat hier voornamelijk Otto (Funktion, S. ii6—127) samen;
cf. LThK 5 (i960) 1082—83; G. Leff, Medieval Thought, Penguin Books
2
19б2, p. 62—73; Sullivan, o.e., p. 207 sq.
18
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wijst op een "leicht aristotelische Färbung" van dat neoplatonisme.
Zo wordt de vraag begrijpelijk of Eriugena de laatste uitloper der
patristiek is of het eerste begin van de scholastiek.
Allereerst valt op dat Eriugena een aantal traditionele elementen
heeft opgenomen in zijn leer. Augustijns is de idee van de menselijke geest, die zelfkennis voortbrengt, en daarin zichzelf onthult
als imago Dei, juist zoals God zichzelf kent in de teling van de
Zoon. Deze natuurlijke zelfkennis van de menselijke geest is door
de zonde verloren gegaan, en de mens streeft er nu naar, zelfkennis en zelfliefde te herwinnen. De hoogste vorm van dit streven
is de actuele Godskennis, en daarin bereikt de mens de hoogste
graad van Godsgelijkenis. Zelfkennis mondt dus uit in Godskennis.
Maar Eriugena ziet ook de grenzen van het menselijke kenvermogen, en ook daarin is hij augustijns: "Mens ipsa non potest comprehend!, nee a seipso, ubi est imago Dei" l e . Godzelf is onttrokken
aan iedere kennis, maar elke geschapen wezenheid blijft onkenbaar,
juist omdat zij een manifestatie van God is. God en schepsel zijn
slechts te kennen in hun "quia esse", maar niet in hun "quid esse":
het ZIJN, de existentie, kan gekend worden; de essentie, de wezenskern, onttrekt zich aan alle kennis. En juist in dit niet-kennen is
de menselijke geest God-gelijkend. Zou hij zichzelf in zijn wezen
kennen, dan was hij niet meer beeld Gods. Dat er toch zoiets is
als een schemerig begin van Godskennis, wordt mogelijk door de
vele "vestigia", voetsporen, en gelijkenissen van God in de schepping.
Godzelf, als de "essentia superessentialis" kan zichzelf hoogstens
kennen als de Onkenbare, en zo kan de menselijke geest evenmin
zichzelf naar diepste wezen kennen: dat de mens imago Dei is,
wordt gekarakteriseerd door deze dialectiek van kennen en nietkennen. De mens kan zijn imago Dei-zijn enkel kennen als geschapen-zijn, van God afkomstig zijn; zijn geest kan zichzelf beschrijven, maar nooit naar wezen definiëren.
Een ander belangrijk traditioneel element in Eriugena's imagoleer vinden wij in de opvatting van de mens als de samenvatting
van heel de schepping. De mens is, als beeld Gods, mikrokosmos i 0 ,
hij staat in het middelpunt van heel de schepping. Juist zoals in
God alle tegenstellingen verenigd zijn en opgeheven, zo verenigen
zich ook in de mens alle tegenstellingen der scheppingswereld:
beeld Gods is hij dan ook. En deze imago Dei is gesitueerd in de
le

) Geciteerd bij Otto, Tunktion, S. 119: De Symbolo l, 2-PL 40, 628.
20) Voor de doorwerking van deze mikrokosmos-idee in de theologie
der twaalfde eeuw: Chenu, Xlls, p. 34—43.
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ziel, want zij is het centrum van de mens, waar geest en zinnen,
uiterlijk en innerlijk bijeenkomen.
Hoe zijn alle schepselen in de mens bijeen? Op die vraag antwoordt Eriugena: de essenties der dingen zijn in de kennis van de
mens. Wat in de intellectus gekend wordt, wordt als het ware geschapen. Aldus subsisteert de mens als mikrokosmos en als imago
Dei in het kennen Gods, en wel zo dat het goddelijke kennen zich in
het innerlijke van de mens realiseert als zijn eigen spiegelbeeld. En
dit is eigen aan Scotus Eriugena, oorspronkelijk in zijn denken: de
kennis die God heeft van de menselijke geest (en van alle schepselen)
is de ware werkelijkheid van die geest (en van alle schepselen).
Want in Gods kennis bestaan de dingen eeuwig en onveranderlijk.
De wezenskennis van de mens is dus de kennis ervan in God. Niet
de essentie van de mens wordt aldus gedefinieerd, dat zou onmogelijk zijn, maar het ESSE. En dan speelt ook de (neo-)platoonse
ideeënleer haar rol: wij zijn enkel de ideeën van ons welke van
eeuwigheid her in God bestaan " ,
Kent de mens nu zichzelf als de geschapen drievuldigheid, dan
manifesteert zich in dat menselijke kennen de ongeschapen Triniteit
als in haar spiegelbeeld. En zo wordt het onkenbare leven Gods
aangeduid in de imago Dei. In het menselijke kennen wordt de geschapen geest aldus deelachtig aan het goddelijke ΖΙΓΝ: beeld-leer
wordt participatie-leer, de kenorde en de zijnsorde vloeien ineen.
Over de heilsleer van Eriugena merkt Otto op гг dat zij gecon
cipieerd is als een ontologische beeldleer. Door de zonde verliest de
mens, mikrokosmos, aan ΖΙΓΝ; hij boet in aan werkelijkheid. Dit
zijNS-verlies betekent tegelijk ook een verlorengaan van de ware
zelfkennis. Maar de imago Dei gaat niet totaal verloren: zij blijft in
de ziel, zij het ook verduisterd door het lichaam van de zonde. De
mens-wording van God is dan de terugvoering van heel de schep
ping, die in de mikrokosmos immers is samengevat, naar het heil:
de verlossing is een kosmisch gebeuren.
3. De twaalfde eeuw**
In de twaalfde eeuw wordt de imago-theologie verder uitgewerkt,
21

) "Nihil aliud nos sumus nisi ipsae rationes nostrae, aetemaliter in
Deo substitutae" (De divisione naturae III, 8—PL 122, 640 А—В).
*«) Otto, Funktion, S. 126.
2
') Cf. Chenu, X/Is; J. M. Parent, La doctrine de la création dans
l'école de Chartres. P/Ottawa 1938; Otto, Funktion. Voor bredere achtergrond verwijs ik naar de inleiding op het tweede deel van deze studie,
blz. 359-370.
24

en, nog niet in het bezit van een welomschreven begrippenapparaat,
helpen de godgeleerden met bewonderenswaardige ijver de kennis
van het beeld Gods in de mens gestadig-aan vooruit. Karakteristiek
daarbij is hun zorg voor het bewaren van het overgeleverde geloofsgoed, terwijl zij zich tegelijk bewust werden van de noodzaak,
nieuwe methoden en denkwijzen te vinden. Dit laatste blijkt duidelijk in de discussie rond de augustijnse theologieën en de methodieken die teruggaan op Boetius (470—525). De eigenlijke inspiratiebron blijft daarbij de leer der Kerkvaders, die bewaard en doorgegeven wordt, maar toch ook kritisch onderzocht. Zo raakt de
imago-theologie enerzijds verder ontwikkeld, maar anderzijds belandt zij in een crisis.
De eerste periode van de vroeg-scholastiek (welke ongeveer
samenvalt met de eerste helft van de eeuw) geeft een discussie te
zien rond het begrip zelf van de imago. Deze gedachten-wisselingen
vinden plaats in enkele centra of scholen. Zij leiden tot duidelijke
positiebepalingen, maar amper tot verdere verdieping en uitwerking.
Anselmus van Laon (1050—1117) en zijn school zetten de gedachten der Kerkvaders bijeen en ordenen deze vooral onder antropologisch gezichtspunt; overheersende invloed van Augustinus, hoge
belangstelling voor de scheppingsleer en weinig of geen aandacht
voor de theologische theorieën over de Triniteit. Reeds hier vinden
wij een eerste scheiding tussen een meer systematische en een
bijbelse benadering van de imago Dei.
Petrus Abelardus (1079—1142) en de kring van door hem beïnvloede schrijvers trachten de dogmatische functie van het imagobegrip te verduidelijken. Enerzijds benadrukt Abelardus de beeldwaarde van de schepping voor onze menselijke Godskennis, maar
hij verwerpt de mogelijkheid van echte analoge kennis. Hij neemt
afstand van Augustinus' psychologische Triniteits- en imago-leer:
niet de psychologie maar de logica is zijn domein. Dit levert wel
een uitzuivering en precisering van de begrippen op, maar door zijn
rationalistische apriori vertekent hij de augustijnse intuïties van de
imago-werkelijkheid.
Dat betekent een eerste crisis voor het denken over de imago Dei.
Robert van Melun (ca. 1100—1167) echter brengt de school van
Abelardus weer dichter bij Augustinus, doordat hij de triade "memoria, intelligentia, voluntas" opnieuw opneemt in zijn imago-leer.
De werken van Robert leveren overigens een uitstekend voorbeeld
van de vele invloeden die in deze eeuw bijeenkomen. En daar blijkt
ook duidelijk dat een der centrale problemen waarmee de theologen
worstelden, de vraag was hoe Augustinus verstaan moest worden.
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De met Abelardus ingezette crisis wordt dan breder opgevangen
door Hugo van St. Victor (1096—1141) en de Victorijnen met hun
neoplatoons augustinisme. Zij sluiten nauw aan bij de school van
Laon, maar kennen ook Abelardus' gedachtenwereld en die van
ps.-Dionysius en Scotus Eriugena. Hugo zelf beweegt zich voornamelijk binnen de leer van Augustinus, en ziet de imago-idee fundamenteel in functie van een verstaan van de kosmos. Omdat de
mens "secundum Deum" is geschapen, is hij in alle zijNS-structuren "quaedam imago Dei" : de ziel is dus naar het beeld en gelijkenis Gods, onsterfelijk, en oorspronkelijk in een toestand van integriteit. De mens is mikrokosmos en oerbeeld van heel de schepping.
Hij is onmiddellijk ("nulla mediante creatura") beeld Gods, terwijl
de andere schepselen Gods-afbeeldingen zijn middels de mens. Heel
deze Godsgelijkenis van de kosmos is van een triadische structuur:
de mens als imago Trinitatis ("mens, intellectus, amor"), de andere
schepselen als dragers van het vestigium Trinitatis ("immensitas,
pulchritudo, utilitas"). Deze Godsgelijkenis is een wijze van deelhebbing aan Godzelf, welke bij de Zoon wordt gemanifesteerd in
een gelijkheidsgelijkenis, bij de mens in een nabootsingsgelijkenis.
Imago echter heet de mens pas op grond van zijn oorsprongsrelatie
tot de Schepper. En deze menselijke Godsgelijkenis heet dan voorts
imago, inzoverre zij neerslag heeft gevonden in de eigen innerlijke
structuur van de ziel, maar similitudo inzoverre zij een zedelijke
dynamiek insluit. In de verwerkelijking van deze Godsgelijkenis
onderscheidt Hugo dan drie graden: 1. een onbewuste nabootsing
van God krachtens het bezit van "mens, ratio, dilectio"; 2. de bewust gestelde acten van kennen en beminnen; 3. de genadige verheffing van de Godsgelijkenis in geloof en caritas 24. Karakteristiek
voor deze beeldtheologie is, dat Hugo hierin poogt God en Schepping in een zekere continuïteit bijeen te brengen, en aldus de
"natuur- en genade-verhouding" te zien als een innige verbondenheid.
Ook in de tweede helft van de twaalfde eeuw speelt de reflectie
op de imago Dei zich af in enige centra. Deze reflectie wordt steeds
kritischer, en geraakt buiten de kring der Victorijnen en de monastieke theologie geleidelijk aan in discrediet.
De School van Chartres, gesticht door Fulbert (ca. 990), komt in
deze eeuw tot grote bloei. Voor de ontwikkeling van de imagotheologie is met name de invloed van Boëtius van belang 25. In heel
deze problematiek gaat het om een positiebepaling voor Augustinus
24
) Otto, Funktion, S. 111—114 v a t aldus samen D. Lasic, Hugonis de
S. Victore Theologia perfectiva. R 1956.
25) Chenu, X/ís, p. X42-158.
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of voor Boëtius, en de kern van de discussie wordt gevormd door
het klassieke wijsgerig-theologische probleem van de eenheid en
гв
de veelheid. Otto
wijst op deze twee stromingen in de School.
Willem van Conches (1080—1145), gesteund door Johannes van
Salisbury (ca. 1115—1180), richt zich voornamelijk naar Augusti
nus; hij geeft een trini taire scheppingsleer, ontwikkelt de leer van
het "vestigium Trinitatis" verder, en ziet in zijn commentaar op
Plato's Timaios in het oerbeeld-zijn van de Logos een formele oor
zakelijkheid. Willem beroept zich op de verbondenheid van Schep
per en schepping, en voert de traditie aan als getuige om het ge
heim der goddelijke Drievuldigheid te verhelderen vanuit triadische
structuren in de Schepping. Clarenbaldus van Arras ( t na 1170)
daarentegen, alsook het Boëtius-commentaar "Librum hunc" en
Thierry van Chartres (t voor 1155) wijzen iedere vorm van kennis
uit geschapen afbeeldingen en gelijkenissen af. Hun uitgangspunt
is de eenheid of de enkelvoudigheid Gods, die niet afgebeeld kan
worden. Van hieruit ontwikkelen zij een geheel eigen vormen-leer 87 :
God is de "forma essendi" van alle schepselen. Van de mens is de
forma: "humanitas", en deze is de ene en ongedeelde integriteit
van de menselijke werkelijkheid. Juist daar is de imago Dei te vinden. De "forma" van de mens is beeld Gods, want God is één,
enkelvoudig, gelijk en geheel. Er is m.a.w. geen enkel analogon van
de Triniteit in de schepping. Hier heeft duidelijk de invloed van
Boëtius de overhand.
Gilbert van Poitiers (1076—1154), die op vele wijzen verbonden
was met Chartres, en samen met hem de school der "Porrhetani",
brengen de kritiek op Augustinus, de Dionysiaanse en Victorijnse
opvattingen op een principieel vlak. Zij stellen de voor-onderstellingen van alle beeld-theologie in discussie. Kán de bovenzinhjke,
éne God wel afgebeeld zijn in de veelheid van de schepselwereld?
De invloed van Boëtius zet zich verder door ten koste van de
augustijnse theologie; Augustinus' drievoudige structuren kunnen
de toets der kritiek niet meer doorstaan, en ook de visie op de
mens als midden-wezen tussen de goddelijke eenheid en de veelheid der schepselen wordt afgewezen. Simon van Tournai (ca. 1130
—1201) corrigeert op zijn beurt de leer van Gilbert, en zoekt een
compromis tussen Augustinus en Boëtius. Daarin wordt het verlammende thema van Gods eenheid doorbroken, en komt opnieuw
ruimte voor de augustijnse imagotriade "memoria, intelligentia,
voluntas".
In zijn kritiek bestrijdt Gilbert ook tijdgenoot Petrus Lombardus
2«) Otto, Funktion, S. 188-195.
27
) Parent, o.e., p. 82 s.
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(ca. 1095—1160), die in diezelfde jaren zijn "Libri iv Sententiamm"
schrijft. Daarin krijgt de imago Dei voor het eerst een vaste plaats
in het theologische systeem, en wel in de leer over de Triniteit
en in het Scheppingstractaat. De vraag of en waarom God überhaupt in de schepping kan zijn afgebeeld, wordt niet gesteld: het
is vanzelfsprekend dat de schepping de gelijkenissen Gods draagt.
Maar tegelijk raakt heel de imago-theologie verschraald in Lombardus' systeem; het christologische aspect is verdwenen en de verlossende functie van Christus' Godsgelijkenis krijgt geen aandacht
meer. Deze aspecten worden door de Victorijnen bewaard en doorgegeven aan de volgende eeuw.
Lombardus' uiteenzettingen over het beeld Gods zijn vooral geïnspireerd door Augustinus en Hilarius. Dat blijkt ook in zijn genadeleer. Want al kent hij niet het later ontwikkelde onderscheid
tussen een natuurlijk en een bovennatuurlijk Godsbeeld, toch ziet
hij duidelijk onderscheid tussen de Godsgelijkenis welke met de
schepping zelf blijvend gegeven is, en de voltooiing en vervolmaking daarvan in de genade. Bovendien vinden wij bij hem ook het
onderscheid tussen imago (voorgegeven structuur) en similitudo
(ethische opdracht); een onderscheid dat niet in de zijNS-orde is
gelegen maar in de orde van het doen.
In de kring der twaalfde-eeuwse commentatoren van Lombardus
raakt de christologie verder buiten de imago-leer. Bovendien blijkt
ook in het Triniteitstractaat een verdergaande verschraling van het
beeld-begrip: imago word een categorie die steeds minder verklaart
en steeds meer verklaring nodig heeft. De invloed van de logische
geschriften van Boetius en Aristoteles werkt deze gang van zaken
in de hand, maar biedt anderzijds nieuwe mogelijkheden tot scherper reflectie en omschrijving.
Zo eindigt de twaalfde eeuw met gestadig verduisterd en onbruikbaar rakende beeld-theorieën, vooral in de kringen der seculiere theologen, waar met name ook het christocentrische en heilshistorische aspect van de imago Dei steeds meer verschraald raakt.
Dit terugwijken van de neoplatoonse denkwijzen gaat hand in hand
met de doorbraak van het aristotelisme. Dat echter het erfgoed der
patristiek, de imago-theologie en de neoplatoonse denkwereld niet
verdwijnen, maar in de hoogscholastiek en ook bij Thomas grote
invloed behouden, is te danken aan de theologische arbeid van de
Victorijnen, en aan die der monastieke theologen.
Kenmerkend voor de monnikentheologie in deze is, dat de imago
Dei voornamelijk voluntaristisch-dynamisch wordt opgevat (de wil
als streef- en liefdesvermogen staat centraal in de aandacht, en de
vraag of ook de Heilige Geest imago genoemd kan worden is een
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der lievelingsthema's); en vervolgens dat het beeld Gods heilshistorisch wordt geduid (Rupert von Deutz (ca. 1077—ca. 1129) en
Joachim van Fiore (ca. 1130—1202) ontwikkelen een visie op de
heilsgeschiedenis als nabootsing en afbeelding van het goddelijke
leven der Triniteit).
Heel de stroom van platoons en neo-platoons denken mondt tenslotte uit bij Bonaventura (1221—1274), tijdgenoot van Thomas.
Voor hem is de drieëne God de diepste grond van alle ZIJN, de bron
waaruit de geestelijke wateren stromen. Heel zijn visie op de kosmos is getekend vanuit het centrum der Drievuldigheid Gods, en
м
overal ziet en begroet hij haar schaduwen en sporen , zoals ook
Augustinus dat deed *·.
4. Het neo-platonisme en de imago D e i
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De traditionele denkwereld waarin Thomas zijn theologische loop
baan begint is dus globaal genomen die van het neoplatonisme,
dat in de twaalfde eeuw diepgaand verchristelijkt was. Vooral bij
het thema van het beeld Gods springt dit in het oog, en het is voor
een goed begrip van Thomas' imago-theologie van belang dat men
deze achtergrond voortdurend blijft zien. Thomas ontwerpt een
nieuwe theologische synthese; maar het wordt gaandeweg duide
lijker, hoezeer hij daarbij schatplichtig is aan het neoplatonisme.
Reeds de Kerkvaders, in wier geschriften de wortels van alle
beeld-theologie liggen, hebben juist de platoonse en neoplatoonse
filosofieën aangegrepen, om daarin het geloofsgoed te denken
en te verwoorden; zij vonden in die gedachten wereld de grote categorieën die hen hielpen de geopenbaarde werkelijkheden te verstaan.
Juist de ideeënleer, de onsterfelijkheid der ziel, de voorzienigheid
Gods, de emanatie-leer, de gedachten van de uitgang en de terugkeer: het waren evenzovele opvattingen die in overeenstemming
schenen met het Christendom.
Wie de lijn van Plato naar Bonaventura in grove trekken heeft
teruggelezen, zal dus niet verbaasd zijn dat juist de bijbeltekst
van Genesis I, 26: "Laat ons de mens maken naar ons beeld en
onze gelijkenis", voor deze theologen aanleiding werd tot de diepzinnigste beschouwingen. Het zal hem vanzelfsprekend voorkomen,
28
) Cf. Bonaventura, Itinerarium mentis in Deum — De reductione
artium ad theologiam. Lateinisch und Deutsch. Eingeleitet, übersetzt und
erläutert von Julian Каир O.FM, Mn 1961, S. 9—23.
*·) "...ipse enim in multis inquirit similitudmem Trinitatis, ut ad
perfectam imaginem deveniat" (1 S. 3.4.4 ad 2).
30
) Zie de Inleiding op Deel II van deze studie, biz. 361 e.V..
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dat het bijbelse woord (het hebreeuwse 'selem'), dat plastische beel
tenis, beeld, voorstelling, afbeelding betekent, nagenoeg vanaf het
begin der christelijke theologie is vertaald met het Griekse " ε ΐ κ ώ ν " ,
en geïnterpreteerd vanuit de (neo-)platoonse gedachtenwereld van
ideeën, afschaduwingen, emanaties, deelhebbing, opstijging van het
lagere naar het hogere, anamnese, terugkeer, enz..
Het neoplatoonse "realisme", waarvoor alléén de ideeënwereld
de ware werkelijkheid vormt, terwijl het zinnelijk-waameembare
schaduw is, deelhebbing, verwording ook, verklaart zo, dat men in
de traditionele theologie ten tijde van Thomas de dingen zag in
hun "imago-werkelijkheid". Deze immers was in de ogen van die
heiligen en leraren de eigenlijke realiteit der stoffelijke schepselwereld, en maakte haar waarde uit. Voor het augustijns-bonaventuraanse denken zei imago iets (of juist alles) over het wezen van
het ding: als imago-werkelijkheid is het schepsel uitputtend gekend, en het heeft zijn rol gespeeld als het is teruggekeerd tot zijn
oorsprong.
5. Een 'nouvelle vague'
Deze imago-leer vindt Thomas. Ondanks de reeds in de twaalfde
eeuw ingezette kritiek erop, kan men toch zeggen dat zowel het
thema als een eerste theologische synthese ervan hem voornamelijk
door Lombardus worden aangereikt. En wanneer hijzelf deze leer
opneemt in zijn eigen, nieuwe synthese, kan het wel niet anders
of zij zal een vreemd element daarin blijven. Want bij Thomas, en
in het algemeen bij de theologische richting welke wij, in moderne
zin, de realistische zouden noemen, is de zintuiglijk-waarneembare
wereld een brok realiteit op zich, waarvan dan (neo-platoonse én
origineel-christelijke, bijbelse invloed!) wordt gezegd dat zij ook
verwijzend is. In deze wijze van denken is de imago-realiteit in
eerste instantie teruggebracht tot een categorie in de kenorde, tot
een aspect van de kenbare werkelijkheid; in wat het ding is, is het
(ook) verwijzend, teken, imago.
Deze denkwijze draagt de signatuur van Aristoteles (384/3—321
ν. Chr.), die, zoals zovelen die de schakels zijn in de lange keten
van hem naar Thomas van Aquine, uit een artsenmilieu afkomstig
is: hij staat dan ook op de vaste bodem der realiteit. In zijn wijs
begeerte spelen waarneming en ervaring een belangrijke rol: zij zijn
voorondersteld aan de verstandswerking, die de geest vanuit het
individuele en concrete brengen naar het algemene en abstracte.
Hij stelt een systematische denkleer op, met vaste regels en wetten
die de wijsgeer moeten helpen bij deze opklimming naar het ZIJN.
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en om vanuit het bekende te komen tot een gewettigde uitbreiding
van kermis en begrippen. Want het ZIJN bestaat alleen in het op
zichzelf staande enkele ding; door de verstandswerking kan men
van het individuele opstijgen naar het algemene. Dezelfde hang
naar realisme treffen wij aan onder de arabische vertalers en commentatoren van Aristoteles (zevende-tiende eeuw) ; niet verwonderlijk waar velen van hen medici waren, natuurkundigen, mathematici.
De opkomende aandacht voor Boetius en de logische geschriften
van Aristoteles, en überhaupt de belangstelling voor de aardse
werkelijkheid, welke zich in de twaalfde eeuw een weg zoeken, hebben mede de geesten rijp gemaakt voor de definitieve doorbraak
van het nieuwe realisme, waarvan Albertus Magnus (1206—1280)
een onbetwist eerste hoogtepunt is. Theologisch gezien was hij tamelijk traditioneel, d.w.z. in hoofdzaak augustijns s l , maar niettemin was hij een man van empirische onderzoekingen, van mening
dat men omtrent de concrete dingen de waarheid slechts kan achterhalen door veelvuldig experiment. De middeleeuwen tooiden hem
met de titel: "Doctor Universalis". Hij kende als geen van zijn tijdgenoten het aristotelische, arabische en joodse denken; was thuis
in botanie en zoölogie, en heeft niet geschroomd ook de alchemie
en de magie te onderzoeken. Hij was de onmiddellijke leermeester
van Thomas van Aquine.
Tot deze School bekende Thomas zich: aan haar dankt hij zijn
realisme en zijn scherp dialectische denken. Van hieruit is iets te
begrijpen van zijn drang naar exactheid en nauwkeurigheid; van
zijn onbehagen ook en zijn strijd met de eigentijdse denkwereld.
Dit treedt o.m. duidelijk aan het licht bij het thema van de
mens als het beeld Gods. Want vanzelfsprekend had in de uitwerking van deze leer, de mensopvatting der (neo)-platoonse
filosofieën een grote rol gespeeld. En toen Thomas zich op deze
imago-leer ging bezinnen, voelde hij al spoedig aan dat hij zich
bij een eerlijk, gelovig nadenken over dit geloofsgegeven niet zou
mogen laten leiden door die denkwijzen, die sterk aprioristisch waren, en juist enigermate achterhaald begonnen te raken. Dat klemde
nog temeer, omdat met name de augusdjnse theologie een ook al
lang bekend procédé grandioos had uitgewerkt, nl. om van de gevestigde leerstelligheid van het Drieëenheidsgeloof bepaalde inzichten omtrent de mens te betrekken. Zo leverde het leerstuk van de
goddelijke Drieheid, doorgedacht tegen de mensopvattingen en het
Schriftgegeven van de imago Dei, het grondschema van een (christelijke) antropologie.
31

) Leff, o.e., p. 209; Auer I, S. 59—65.
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Het is juist vanuit de confrontatie met de realistische joodsarabische wijsgeren en de herontdekking van Aristoteles, die daarmee gepaard ging, dat Thomas zijn onbehagen omzette in het verlangen naar een realistischer mens-opvatting. De leer dat de mens
beeld Gods is, zo kwam het hem voor, is allereerst een element van
de leer over de wijze waarop de mens God kan kennen; zij is géén
bouwsteen in de antropologie, maar pas te verhelderen vanuit de
antropologie. Men moet de mens aandachtig beschouwen en leren
kennen; het resultaat van deze waarnemingen en de doordenking
daarvan zal dan een geheel opleveren, waarvan de Schrift getuigt
dat het beeld van de goddelijke Drieheid is. Thomas tracht aldus
een magische cirkel te doorbreken: die namelijk, waarin het Triniteitsdogma het schema van de mensleer levert, terwijl de leer over
de mens dan weer begrippen moest geven voor de Triniteitstheologie. Hij heft een breed uitgewerkte geloofsleer aan, en wil deze
doorgeven, maar dan in een wetenschappelijke gestalte die zijn
realiteitszin geen geweld aandoet: een "nouvelle vague" begint, een
"théologie nouvelle", in veler ogen destijds van zéér verdachte
strekking.
§ 2. Theologische

vooronderstellingen

ι. Imago Dei is altijd imago Trinitatis
Thomas van Aquine is in de eerste plaats theoloog geweest. Dat
betekent dat hij wat de openbaring hem leerde, opnieuw gelovig
wilde denken, in geloof gestalte geven in het denken van zijn tijd.
Uitgangspunt is dus altijd het geloofsgoed, het openbaringsgegeven.
Als hij dan ook in het Boek van de Schepping leest dat God heeft
gezegd: "Laat ons de mens maken naar ons beeld en onze gelijke
nis" (Gen. i , 26), staat het vast dat de mens het beeld Gods is;
dat is geen wijsgerige ontdekking, het is geloofsgegeven. Voorts is
het voor hem, evenzeer als voor de theologische traditie waarin hij
stond, vanzelfsprekend dat de God, wiens beeld de mens is, niet de
God der filosofen is, maar de God van de openbaring: de mens bij
gevolg het beeld der drievuldige God. Dat dit zo is vond Thomas
weliswaar niet in de bijbel, maar in het levende geloof waarmee
de bijbel in de Kerk der eeuwen was gelezen. De grote auctoritas
is Augustinus. "Dieu est Trinité. On a souvent insisté, et avec
raison, sur le fait que ce n'est pas là pour Augustin un caractère
surajouté à celui de la divinité; Dieu n'est pas Dieu, et, en outre,
un en trois personnes, c'est sa nature divine elle-même que d'être
trine" S2 . Dit is voor Thomas zonder meer uitgangspunt 3S.
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Tegelijk echter doet zich hier een vraag voor aan de theologen.
God heeft de mens geschapen naar zijn beeld. Het beeld Gods dat
de mens is, is een beeld van de Drievuldige. Hoe is dat mogelijk,
waar juist het drievuldige, het onderscheid dus tussen de drie goddelijke Personen, alleen is gelegen in de tegengestelde relatie binnen Godzelf, doch geen rol speelt in Gods werkingen naar buiten?
Hoe kan het effect van Gods scheppende werkzaamheid beeld zijn,
afdruk van, verwijzing naar de binnen-goddelijke relatieve oppositie, wanneer het waar is dat God juist schept als één beginsel?
Als de drie goddelijke Personen naar buiten toe actief zijn, zijn
Zij dat als en voorzover één van natuur. Met behoud van deze
theologische stelling poogt Thomas een antwoord te vinden.
Daartoe verwijst hij naar Gods eigen wezen: uit de volkomenheid daarvan wordt alle volmaaktheid van het schepsel in het bestaan geroepen en vindt daarin ook haar oerbeeld. En als wij nu
een moment veronderstellen wat ons geloof zegt, dat er binnen die
éne wezenheid een voortkomst is van goddelijke personen, dan kan
het toch niet anders of deze volmaakte voortkomst is grond en
oorzaak van de voortkomst van het schepsel 34 ?
Als er m.a.w. een zjm is, dat primum is, is dat ZIJN de oorzaak
van alle ZIJN dat niet primum is (duidelijk een aristotelische stelling). Er is een oorzaak, die uitzichzelf oorzaak is, en er zijn oorzaken welke het niet uitzichzelf zijn, secundae, veroorzaakte oorzaken. Alleen God is de eerste oorzaak, d.w.z. alles wat in God is,
is primum, onveroorzaakte oorzaak. Beschouwen wij anderzijds het
effect van Gods causaliteit, dan zien wij processiones creaturarum
(voortkomsten van de schepselen). Dit effect moet in de eerste oorzaak van exemplar (oerbeeld) vinden, want het deelt in het ZIJN
van de eerste oorzaak (exemplariteit en participatie zijn platoonse
categorieën). Weten wij eenmaal uit het geloof, dat er in God een
voortkomst van personen is, en zien wij in de schepping (de scheppingsleer is typisch joods-christelijk geloofsgoed) voortkomsten van
schepselen, dan kan ons verstandelijk kennen rechtmatig vanuit het
) E. Gilson, Introduction à l'étude de S. Augustin. Ρ 2 ig43, p. 282.
) Cf. o.a. 1 S. 3.3.1 obj. 1; 1 S. 10.1.1 sed с ; ι S. 32.1.3 sol.
зі
) "...naturarti ex cujus plenitudine et perfectione omnis creaturae
perfectio et efficitur et exemplatur... Supposita autem, secundum fidem
nostram, processione divinarum personarum in unitate essentiae, ad cujus
probationem ratio sufficiens non invenitur, oportet processionem perso
narum, quae perfecta est, esse rationem et causam processionis creaturae"
(1 S. 10.1.1 sol.); "...processio divinarum personarum est quaedam origo
processionis creaturarum, cum omne quod est primum in aliquo genere
sit causa eorum quae sunt post" (1 S. 32.1.3 sol.).
S2
м
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scheppingsgegeven van de schepsel-voortkomsten opklimmen tot een
eerste, originele, niet participerende voortkomst in God. Want in
de creatuur is de Creator uitgedrukt, in het effect de oorzaak, in
het exemplatum de exemplar, in de participans het participatum. In
het schepsel als zodanig licht dus iets op van de goddelijke Drieheid voor de door het geloof verlichte ratio. En de wortel hiervan
zoekt Thomas in een combinatie van oorzakelijkheids- en deelhebbings-leer: als de eeuwige goddelijke voortkomsten oorzaak zijn en
exemplar in de "creatio ad extra", dan moet er in haar effecten
een analoge in-drukking van deze oorzaak zijn te vinden. Zo is
voorlopig het eerste theologische uitgangspunt enigermate veiliggesteld: beeld Gods betekent altijd beeld van de drievuldige God.
2. Beeldgelijkenis en distantie
Zoals reeds gezegd: het gehele thema van de Godsgelijkenis bij
Thomas is door het platonisme heengegaan. De homoiosis, dat
ethische, dynamische gegeven in het platonisme, de Stoa en het
neo-platonisme, heeft veel losgemaakt in het christelijke denken
rond de Genesistekst over het beeld Gods. Maar al voor Plato bestonden hier grenzen: de mens moet gelijkvormig worden aan God
in zover het mogelijk i s 3 ' . Bijna woordelijk vinden wij dit terug in
het Scriptum: men moet zeggen, heet het daar, dat het schepsel
aan God gelijkvormig wordt door Hem na te bootsen voorzover het
dat kan 3 e ; en elders wordt gezegd dat ieder schepsel Hem nabootst
volgens de mogelijkheid van zijn natuur 3 7 . Maar Thomas gaat verder. In 2 S. 16.1.1. stelt hij zich de vraag of men überhaupt in
enige creatuur het beeld Gods kan vinden, en hij stapelt objecta op
die benadrukken dat er tussen God en het schepsel geen overeenkomst, geen gelijkheid is; integendeel, er is een oneindige distantie.
Niets geschapens valt in gelijkheid met de Schepper 3e . Dat hij zich
hierbij op schriftuurlijke bodem weet, blijkt uit de auctoritas Isaiae:
"Met wien dan zoudt gij God vergelijken, welk beeld in zijn plaats
willen stellen 3e "? Maar de platoonse hiërarchieën, méér nog Aristoteles' opvatting omtrent de eerste onbewogen Beweger, en vooral
ook de neoplatoonse leer van de transcendente Ene, de eerste die
S5

) " κ α τ ά τό δυνατόν", Theaitetos 176 b.
) "...imitando ipsum quantum potest" (1 S. 48.1.1 ad 4).
37
) "...secundum possibilitatem naturae suae" (1 S. 3.1.3 sol.).
88) 2 S. 16.1.1 obj. 5.
3β
) Is 40,18 geciteerd in 2 S. 16.1.1 obj. 1; ik geef de Canisiusvertaling.
3β
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boven het ZIJN is 40 , laten duidelijk zien hoezeer Thomas in continuïteit staat ook met de grote wijsgerige tradities van Europa, als
hij de distantie tussen God en schepsel beschouwt bij zijn bezinning
op de imago Dei. Nu moet de theoloog echter deze twee gegevens
verhelderen en tot eenheid brengen. Het is ondenkbaar, dat Gods
opperhoogheid en transcendentie de godsgelijkenis van de mens,
waarvan de Schrift duidelijk spreekt, teniet zou doen 41 .
De definitie welke Boetius geeft van gelijkenis, en die meermalen
terugkomt in Thomas' beschouwingen, geeft geen oplossing. Natuurlijk, gelijkenis is inderdaad dezelfde hoedanigheid van uiteenlopende dingen 4 2 ; maar de uiteenlopendheid van die dingen mag
dan al reden zijn, waarom men van gelijkenis en niet van identiteit
spreekt, het eigenlijke probleem blijft "dezelfde hoedanigheid". Kan
er ooit sprake zijn van eenzelfde hoedanigheid als het erom gaat,
de verhouding tussen het schepsel en de Schepper te beschrijven?
De hele gelijkenis zelf is hier in onderzoek. In geen enkel geschapen ding wordt ook maar iets gevonden dat de goddelijke enkelvoudigheid gelijkt *3, zelfs niet in de wiskundige enkelvoudigheid
van een punt; juist daar met, zegt Thomas.
In het geschrift De Divinis Nomimbus van Ps.-Dionysius staat
te lezen, dat de theologen bevestigen dat God op geen enkel wezen
gelijkt; alleen Hij maakt ieder die naar Hem streeft en, in zoverre
het hem mogelijk is, zijn volkomenheid nabootst, op Hemzelf gelijkend. Dat is zo, omdat de schepselen gemaakt zijn naar Gods
beeld en gelijkenis, en men kan nooit het omgekeerde zeggen: als
zou God op de schepselen gelijken. Men zegt immers ook niet dat
een mens lijkt op zijn portret 44 ? Deze passage, die zo duidelijk
aansluit bij het platoonse κατά τό δυνατόν, heeft Thomas geïnspireerd bij het zoeken naar de harmonie tussen Gods transcendentie en de beeldgelijkenis die de mens van Hem draagt 4 5 . De mens
gelijkt op God, en met omgekeerd. Er is dan ook tussen God en de
40

) Plotinu9 " έ π έ κ ε ι ν α τ η ς ο υ σ ί α ς " , geciteerd bij Copleston, History,
ρ 464-465
41
) Gn 1,36, in 2 S 16 χ 1 sed с
42
) " secundum Boetium, lib III in Porphyr, 'De specie', smulitudo
est rerum differentium eadem quahtas" (1 S 7 2 2 ad 2)
43
) " in nulla re creata invenitur abquid simile divinae simplicitati,
ut Habens sit id quo habetur, omnia emm simiha quae possent induci
vel de punctis vel de differentiis existentibus in genere, plus habent de
dissimilitudme quam de similitudine" (1 S. 33 1 1 ad 2).
**) Cf De div nom., IX, 6, PG 3, 913-914
45
) Cf Chenu, Xíís, p. 250, die wijst op het Latcraanse Concilie van
1215· "Inter creatorem et creaturam, non potest tanta siimlitudo notan,
quin inter eos major sit dissimilitudo notanda" (D 432).
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schepselen geen gelijkenis door overeenkomst in iets dat aan God
en de schepselen gemeenschappelijk zou zijn, maar een gelijkenis
door nabootsing 4 '. En deze nabootsing is onvolkomen, is een nabootsing volgens enige gelijkenis van Gods goedheid 47 .
Het schepsel schiet te kort in het representeren van God 48 . Het
wijkt af van de volmaakte imago, die gerealiseerd is in de Zoon
Gods 4e , want in het schepsel wordt de goddelijke natuur niet gevonden. Maar toch, zo zegt de Luterà Magistri, moet het beeld
Gods in de mensengeest worden gezocht 50 . Want soms noemen
wij iets het beeld van een ander, als het de natuur daarvan betekent en tot uitdrukking brengt, ofschoon die natuur zelf niet daarin
wordt gevonden 51 .
Zo blijft de distantie tussen God en het schepsel onaangetast,
terwijl de mens toch met reden beeld Gods heet, duidelijk afgegrensd tegen het beeld Gods kat'exochèn dat de Zoon is. Want
van de mens wordt gezegd, dat hij door God is geschapen, niet
geteeld, niet door gelijkheid gelijk, maar Hem door gelijkenis benaderend 52 . In de Expositie Textus op ι S. 2 verwijst Thomas naar
Hilarius, die over de beeldgelijkenis van de ene goddelijke Persoon
met de andere spreekt, en zegt dat de mens die gelijkenis benadert in
zoverre hij bij machte is, waarmee behalve Plato's κατά τό δυνατόν
ook een nadere nuancering terugkeert van de imago Trinitatis * · .
4e

) " inter Deum et creaturam non est simihtudo per convementiam
in aliquo uno communi, sed per inutatíonem" (1 S. 35.14 ad 6).
47
) " mutatio creaturae ad Creatorcm, mquantum creatura imitatur
Creatorem, sed imperfecte, secundum aliquam similitudmcm bonitatis
ipsius" (1 S 28 2.2 sol ).
4e
) "Creatura autem quamvis cxemplentur a Deo, tarnen deficiunt a
lepraesentatione ejus" (1 S. 2 1.4 ad 1).
i9
) "Films emm Del est perfecta imago Patris, perfecte repraesentans
ipsum creatura autem, secundum quod deficit a repraesentatione, deficit
a perfecta ratione imaginis" (1 S. 3 3 1 ad 5).
50
) 1 S 3 Littera Magistri " licet humana mens non sit ejus naturae
cujus Deus est, imago tarnen illius . mvenienda est.. in mente" (ed.
Mandonnet Ι, ρ 82).
61
) "Dicitur emm quandoque imago altérais, m quo invenitur aliquid
simile qualitati altenus, quae désignât et exprimit naturam ipsius; quamvis illa natura in ea non mveniatur" (1 S. 28 2 1 ad 3).
52) "Quocirca homo et imago dicitur, et ad imaginem; Filius autem
imago, non ad imaginem quia na fus est, non creatus, aequahs et m
nullo dissimilis. homo creatus est a Deo, non genitus, non panhtate
aequahs, sed quadam similitudme accedens ei" (Littera Magistri 2 S. 16,
éd. Mandonnet II, p. 395)
ss
) ". .sed Hilanus accipit smulitudinem et imaginem unius personae
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De eenheid tussen distantie en gelijkenis wordt dan uitgedrukt
met het Augustijnse "imago et ad imaginem", hetgeen niet van de
Zoon gezegd kan worden, want Deze is geboren, niet geschapen,
и
gelijk en in geen enkel opzicht niet-gelijkend . Daarom wordt de
mens, die God zo nabootst dat er altijd de distantie van de niet55
gelijkenis wordt gevonden, "imago et ad imaginem" genoemd .
Waar het volkomen wezensbegrip van imago gerealiseerd is, daar
is volmaakte ongescheidenheid en eenheid zoals blijkt in de Zoon
ten opzichte van de Vader; maar het schepsel wordt, voorzover het
God nabootst, niet van Hem gescheiden, maar enigerwijze door na
bootsing met Hem verenigd in een eenheid van overeenkomstig
heid. Toch blijft er altijd een groter onderscheid. Zo is bij het
schepsel niet het wezen van imago afwezig, maar slechts dat van
5в
de volkomen imago . Met andere woorden: de brug die distantie
en gelijkenis verbindt is de analogie of de participatie. Niet een
gelijke deelhebbing in hetzelfde, maar een deelhebbing nabootsenderwijs.
3. De positie van de theoloog (1)
Na deze eerste theologische apriori's van de theoloog Thomas wat
nader te hebben aangeduid, kunnen wij de mens, het beeld Gods,
gaan beschouwen.
Waar staan wij daarbij? Welke positie neemt de theoloog in die
zich bezint op de leer van de imago Dei?
Het antwoord moet zijn dat de theoloog, die de imago Dei zoekt,
de mens beschouwt. Van de mens heet het, dat hij naar het beeld
en de gelijkenis Gods is geschapen. Als ik dus als gelovige de mens
beschouw, leer ik dat beeld Gods kennen. De theoloog is de specad aliam, et quod homo accédât ad illam similitudmem quantum potest"
(1 S. 2, E.T., ed. Mandonnet I, p. 79).
M
) Cf. Littera Magistri, als geciteerd onder nota 52 hierboven.
и
) "...haec praepositio 'ad'... notât acccssum, cum quadam distantia;
unde secundum Augustmum, lib. I Retract., с. XXVI, homo, qui ita imitatur Deum quod semper invenitur distantia diseimilitudinis, dicitur
imago et ad imaginem; Filius autem, qui imitatur Patrem sine aliqua
dissimilitudine, dicitur imago et non ad imaginem" (1 S. 31.1.2 ad 1).
se
) "...ubi est perfecta imaginis ratio, ibi est perfecta indiscretio et
unitas, ut patet in Filio ad Patrem; creatura autem, quantum ad hoc quod
Deum imitatur, non discemitur ab eo, sed quodammodo sibi unitur
unitate convenientiae, quamvis semper remaneat major differentia: et sic
non ex toto tollitur ratio imaginis, sed solum imaginis perfectae" (2 S.
16.1.1 ad 5).
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tator, de toeschouwer, de belangstellende buitenstaander. Het is van
belang dit vast te stellen, omdat het tekenend is voor het nieuwe
soort theologie dat Thomas inluidt: een theologie van aristotelische
signatuur, doordat zij zich stelt op de bodem van de realiteit en
daar alle aandacht aan schenkt; toch ook een theologie doordrenkt
van de verworvenheden der (neo-)platoonse traditie, die opklimt
van het zintuiglijke naar het geestelijke, en van het vele naar de
Ene. Het harmoniseren van beide patronen zal niet moeiteloos
verlopen. Het standpunt van de theoloog is dan ook niet definitief:
het is een voorlopige plaatsbepaling.
Daarbij wijst Thomas er herhaaldelijk op, dat iemand op twee
wijzen een imago kan beschouwen: ofwel beschouwt hij het als
iets dat op zichzelf is, ofwel als iets dat zo-zijnde verwijst, afbeeldt.
Zo kan men een standbeeld beschouwen als een bewerkt brok steen,
èn als een brok steen dat de gelijkenis van Socrates of Plato
draagt* 7 ; in het eerste geval blijft men staan bij het brok steen;
in het tweede geval ziet men de verbeelding en onmiddellijk daarin
het verbeelde. Ook al heb ik Socrates nooit gekend, in het beschouwen van zijn beeld leer ik hem onmiddellijk kennen; ik denk niet
eens meer aan het brok steen.
Zo beschouwt de theoloog de mens als beeld Gods. Hij beschouwt
aandachtig de mens, maar op een wijze zoals het standbeeld van
Socrates wordt geschouwd. Wat ziet hij dan? Welke gelaatstrekken,
welke houding, welke oogopslag?

57

) "...in speciem vel in imaginem contingit fieri conversionem dupliciter: vel secundum quod est species talis rei, et tunc est eadem conversio
in rem et speciem rei; vel in speciem secundum quod est res quaedam;
et sic non oportet quod eadem conversione convertatur quis per intellectum in speciem rei et in rem; sicut quando aliquis considérât imaginem
inquantum est corpus lapideum, et inquantum est similitudo Socratis
vel Piatonis" (ι S. 27.2.3 sol.).
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I. EEN EERSTE T E R R E I N V E R K E N N I N G

§ ι. Lichaam én ziel?
Het is bijna vanzelfsprekend, dat het menselijke lichaam in de
theologie van de imago Dei geen rol speelt. Het lijkt reeds té zeer
op het brok steen, waarvan hierboven sprake was. Toch wordt het
lichaam niet verdoezeld. De tekst van Lombardus, welke Thomas
in het Scriptum commentarieert, wijst erop dat de mens in zijn
lichaam een eigenschap heeft die de gedachte aan Godsgelijkenis al
ingeeft: het is van opgerichte gestalte. Daarom past het lichaam
bij de geestelijke ziel: het is opgericht naar de hemel toe '.
Thomas maakt wel onderscheid tussen lichaam en ziel, maar hij
stelt ze niet lijnrecht tegenover elkaar noch naast elkaar. De ziel is
г
niet in het lichaam zoals de schipper in zijn boot. Plato's opvat
ting dat de mens een met lichaam beklede ziel is, wijst hij af. Want
dan zou heel het persoon-zijn van de mens bestaan in de ziel; dan
zou Hugo van St. Victor terecht zeggen dat men de ziel van een
gestorvene waarlijk mens kan noemen; en dan zou de Magister
gelijk hebben met zijn opinie, dat de ziel waarachtig een persoon
is wanneer zij van het lichaam is gescheiden. Maar dit is onmoge
lijk, want dan zou het lichaam bijkomenderwijs aan de ziel zijn
toegevoegd: de mens zou maar bij "toeval" een eenheid zijn en niet
per s e 8 . — Aristoteles is een andere mening toegedaan, en alle
·) "Ecce ostensum est secundum quid homo sit similis Deo, scilicet
secundum animam. Sed in corpore quamdam proprietatem habet quae
hoc inducat, quia est erecta statura, secundum quam corpus animae
rationali congruit, quia in caelum erectum est" (Littera Magistri ζ S. 16,
ed. Mandonnet II, p. 395).
2
) Thomas vindt deze opvatting van Plato naar zijn zeggen bij Gregorius van Nyssa, maar feitelijk stamt zij uit het werk 'De natura ho
minis' van de neoplatonist Nemesius van Emessa, dat alom aan de
kerkvader werd toegeschreven. Cf. ed. Moos III/i, p. 207, nota 2.
s
) "...de unione animae ad corpus apud antiquos duplex fuit opinio.
Una quae dicit quod anima unitur corpori sicut ens completum enti
completo, ut esset in corpore sicut nauta in navi. Unde, sicut dicit Gregorius Nyssenus, Plato posuit quod homo non est aliquid constitutum ex
anima et corpore, sed est anima corpore induta. Et secundum hoc tota
personalitas hominis consisterei in anima, adeo quod anima separata
posset dici homo vere, ut dicit Hugo de S. Victore. Et secundum hanc
opinionem esset verum quod Magister dicit, quod anima est persona
quando est separata. Sed haec opinio non potest stare; quia sic corpus
animae accidentaliter adveniret. Unde hoc nomen homo de cujus intel39

modernen ("de nouvelle vague") volgen die: dat namelijk de ziel
met het lichaam geënigd wordt zoals de vorm met de stof. Dan
maakt de ziel deel uit van de menselijke natuur en is geen op zichzelf staande natuur 4. Wat hier in een vinnige discussie wordt uiteengezet, is in een korte rustige beschouwing al te vinden in het
eerste boek van het Scriptum: want de ziel is de natuur van het
lichaam, het lichaam beweegt en leeft door de ziel, en het geeft de
ziel het natuurlijke ZIJN 5 . Het bestaan, als menselijk bestaan, ontvangt de ziel van het lichaam; de verlichamelijking maakt haar
juist tot een menselijke ziel. Zodat, in de sfeer van het Godgelijken, de ziel zeker ook deelt in de spoorgelijkenis, het vestigium
Dei, dat eigen is aan het lichaam *.
Daarenboven heeft de ziel eigen specifieke werkingen, waarin zij
de lichamelijke teboven gaat. De ziel is immers de vorm van het
menselijke lichaam, terwijl in de ziel de imago Dei bestaat. "En
daarom is er in het menselijke lichaam niet slechts spoor-gelijkenis,
maar ook beeld-gelijkenis, inzoverre het de ziel heeft". Want het
menselijke lichaam heeft geen ZIJN, dat onderscheiden zou zijn van
het bestaan dat het van de ziel ontvangt, alsof er nog een andere
forma corporis zou zijn dan de ziel. Dan zou de ziel immers bestaan in een subject dat al daadwerkelijk bestaat, en daarmee zou
zij een accident zijn geworden, zoals Averroës de Commentator
zegt 7 . Hier is dan de discussie weer terug: in dat geval zou de
lectu est anima et corpus, non significaret unum per se, sed per accidens;
et ita non essct in genere substantiae" (3 S. 5.3.2 sol.).
*) "Alia opinio est Aristotelis, Π De anima, quam omnes moderni
sequuntur, quod anima unitur corpori sicut forma materiae. Unde anima
est pais humanae naturae, et non natura quaedam per se" (3 S. 5.3.2
sol.).
5
) „Anima enim est natura ipsius corporis, quod per ipsam movetur,
et dat sibi esse naturale..." (1 S. 3.2.3 ad 1).
') Voor dit thema in de twaalfde eeuw vergelijke men L. Hödl, Zur
Entwicklung der frühscholastischen Lehre von der Gottebenbildlichkeit
des Menschen. In: L'homme et son destin d'après les penseurs du moyen
âge. Lv/P i960, p. 349-35°·
7
) "...similitudo attenditur secundum formam. Corporis autem humani
forma est anima rationalis, in qua imago Dei consistit. Et ideo in corpore
humano non tantum est similitudo vestigli, sed etiam similitudo imaginis, inquantum animam habet. Non enim corpus humanum habet esse
quoddam distinctum ab esse quod dat sibi anima, quasi ab alia forma
per quam sit in eo similitudo vestigli tantum, sicut in corporibus inanimatis; quia sic anima esset ens in subjecto, secundum quod subjectum
nominal ens subsistens in acni: quod ad rationem accidentis pertinet,
ut in II De anima Commentator dicit" (3 S. 2.1.3.1 ad 2).
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mens per accidens en niet per se een eenheid zijn. Neen, zoals de
ziel een menselijke ziel is door het lichaam, en deelt in de spoorgelijkenis van het lichaam, zo wordt het lichaam juist een menselijk
lichaam door zijn bezieling, en deelt het in de beeld-gelijkenis van
de ziel zolang het een levend lichaam is. Ofschoon men dus kan
zeggen dat de ziel waardiger is dan het lichaam, toch is de zielverenigd-met-het-lichaam (tot de gehele mens) waardiger. In het
8
mens-zijn is de grotere compleetheid der bezielde lichamelijkheid .
Het beeld Gods deelt zich aan het lichaam mede via de ziel,
e
want daar is de mens in zijn kern . Tegelijk het hoogste en het
meest karakteristieke, is de menselijk ziel de "vindplaats" van het
beeld Gods. Juist om haar gelijkenis en nabijheid aan God past
haar een heel eigen wijze ZIJN: het ESSE per se dat aan geen
10
enkele andere lichamelijke forma toevalt . De vormleer van Aris
toteles en de (neo-)platoonse participatieleer helpen Thomas, de
verhouding ziel-lichaam nader uit te werken. Iedere vorm is een
gelijkenis van het eerste beginsel, dat pure verwerkelijking is. In
de mate nu waarin een vorm de gelijkenis van het eerste beginsel
dichter benadert, deelt hij meer in de volmaaktheid ervan. Onder
alle vormen van lichamen benadert de geestelijke ziel de Gods
gelijkenis het meest. En daarom deelt zij dan ook in Gods eigen
volmaaktheden: zij kent, zij beweegt, zij heeft het "ESSE per se". Dit
alles niet omdat zij forma is, maar inzoverre zij gelijkenis Gods i s 1 1 .
θ
) "...quamvis anima sit dignior corpore, tarnen unitur ei ut pars
totius hominis, quod quodammodo est dignius anima inquantum est
completius" (3 S. 5.3.2 ad 5).
e
) "Homo autem, ut dicit Philosophus in IX Eth., magis est id quod
est ex parte animae quam ex parte corporis; quia unumquodque est id
quod est potissimum in ipso" (3 S. 28.1.3 а ^ 4)·
10
) "...anima non est composita ex aliquibus quae sint partee quidditatis ipsius, sicut nec quaelibet alia forma; sed quia anima est forma
absoluta, non dependens a materia, quod convenit sibi propter assimilationem et propinquitatem ad Deum, ipsa habet esse per se quod non
habent aliae formae corporales. Unde in anima invenitur compositio
'esse' et 'quod est', et non in aliis formis: quia ipsum esse non est
formarum corporalium absolutum, sicut eorum quae sunt, sed compositi"
(1 S. 8.5.2 ad 1).
11
) "...omnis forma est aliqua similitudo primi principii, qui est actus
punis: unde quanto forma magis accedit ad similitudinem ipsius, plures
participât de perfectionibus ejus. Inter formas autem corporum magis
appropinquai ad similitudinem Dei, anima rationalis; et ideo participât
de nobilitatibus Dei, scilicet quod intelligit, et quod potest movere, et
quod habet esse per se; et anima sensibilis minus, et vegetabilis adhuc
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Thomas gaat dan aan de hand van Augustinus een speurtocht
beginnen: de ziel is de "vindplaats" van de imago. Maar welk een
domein ! Nooit kent de mens zijn ziel geheel 12 . Het wordt een zoeken naar het hoogste in de mensenziel, naar het edelste deel ervan,
de top van de ziel. Want het beeld Gods, dat allerbeste in het
schepsel, kan alleen gevonden worden in het hoogste, het beste in
de mens l s .
De menselijke ziel nu draagt de beeldgelijkenis, in zoverre zij
verstandelijk is 14 ; die verstandelijkheid echter van de ziel is een
geparticipeerde. Het is een verduisterde verstandelijkheid, waardoor onze geest niet onmiddellijk en verlicht kent, maar onderzoekenderwijs, voortschrijdend en onder tijdsverloop. Menselijke
verstandelijkheid, aldus „beschemerd", heet dan ook redelijkheid 15 ;
de vonk van het intellect is daarmee niet gedoofd: soms is er
inderdaad een onmiddellijk inzien, zoals bijvoorbeeld ten aanzien
van de eerste beginselen 1 '. De plaats van de imago is zo bepaald
tot de pars intellectiva animae. Bij het verdere speuren in de mensenziel blijkt de intellectieve ziel te bestaan in een pars contemplativa, die de eeuwige dingen omwille van henzelf beschouwt; en
minus, et sic deinceps. Dico igitur, quod animae non convenit movere,
vel habere esse absolutum, inquantum est forma; sed inquantum est
similitudo Dei" (i S. 8.5.2 ad 5).
12
) "Dico ergo, quod anima non semper cogitât et discemit de Deo,
пес de se, quia sic quilibet sciret naturaliter totam naturam animae suae,
ad quod vix magno studio pervenitur..." (1 S. 3.4.5 sol.).
13) "Item, Augustinus, XIV De Trinitate, cap. Vili: 'Imago Trinitatls
ibi quaerenda est in anima nostra, quo nihil habet melius' " (1 S. 3.3.1
obj. э ) ; cf. ook 1 S. 3.3.1 sol.
14
) "...cum similitudo imaginis sequatur animam secundum id quod
intellectualis est..." (1 S. 3.2.3 ad 1).
15
) "...quantum ad causam formalem dicimus quod homo, secundum
quod habet animam rationalem, eet ad imaginem Dei..." (3 S. 10.1.1
resp.); cf. Chenu, Xlls, p. 126.
1β
) "...quia secundum optimum sui assignatur imago in anima, ideo
potius assignatur secundum intelligentiam, quam secundum rationem;
ratio enim nihil aliud est nisi natura intellectualis obumbrata: unde
inquirendo cognoscit et sub continuo tempore quod intellectui statim et
piena luce offertur" (1 S. 3.4.1 ad 4); "...proprie enim et principaliter
imago intellectualem naturam consequitur; unde oportet quod ubi intel
lectualis natura perfectius invenitur, etiam ibi sit imago expressior: et
sic cum natura intellectualis multo sit dignior in angelis quam in homine,
eo quod propter obumbrationem intellectualis luminis homo rationalis
dicitur, cum ratio sit quidam intellectus obumbratus; oportet quod in
angelis sit expressior Dei imago quam in anima..." (2 S. 16.1.3 sol.).
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een pars practica of operativa. De imago Dei nu moet opnieuw
gezocht worden in het beschouwende deel der ziel " , want dit is
nobilior. Dit noemen wij de menselijke geest: "mens humana", het
eigenlijke subject van de beeldgelijkenis. De menselijke geest is de
Ιβ
zieletop zelf , en voor zover in hem alleen de imago is, behoort
1
hij tot het beschouwende deel der ziel ·. Van de mens heet het
dan, dat hij is gemaakt naar het beeld Gods, omdat en inzoverre
20
hij geest heeft . Hiermee is Thomas aan een eerste eindpunt aan
geland, en hij staat in rechtstreekse verbinding met Petrus Lombardus en Augustinus, door de menselijke geest aan te duiden als
21
drager van de beeldgelijkenis . Dat de menselijke geest een kenmoment en een affectief moment omvat in afwijking van de hogere
22
ratio : dat hij gekarakteriseerd moet worden als een vermogend
17

) "...ratio superior inhaerct actemis contemplandis, inquanttun sunt
regula et norma agendorum, prout scilicet ex divinis rationibus dirigimur in nostris operibus. Unde ibi non est imago; sed in ilia parte quae
acterna secundum se contemplatur" (i S. 3.3.1 ad 3). — "...ratio superior
non est omnino idem cum illa parte mentis in qua consistit imago, sed
includit earn et excedit; quod sic patet. Imago enim potissime distinguitur secundum hoc quod mens tendit in objectum quod Deus est, ut in
I libro dictum est; unde potentiae imaginis prout ad imaginem pertinent
respiciunt aeterna solummodo ut objectum; ratio autem superior consi
dérât ea dupliciter, scilicet ut objectum, inquantum conspicit ea, et ut
medium, inquantum ipsa consulit; nihilominus tarnen, etsi imago plures
potentiae essentialiter colligat, non oportet quod ratio superior in pluribus
potentiis consistât: quia imago comprehendit et cognitivam et affectivam,
sed ratio comprehendit imaginem secundum cognitivam tantum et excedit, ut dictum est: et ideo ratio superior et mens in qua est imago se
habent ut excedentia et excessa; superior enim ratio est speculativa et
practica, sed mens, secundum quod in ea est imago tantum, ad speculativam pertinet, quia objectum imaginis non est aliquid operabile a nobis:
et sic ratio superior excedit mentem, et excedí tur a mente, inquantum
mens comprehendit affectionem et cognitionem; cum ratio cognitionem
tantum importet" (2 S. 24.2.2 ad 3). Over de augustijnse context van het
begrippenpaar 'ratio superior' en 'ratio inferior' cf. J. Peghaire, Le couple
augustinien: ratio superior et ratio inferior. In: RSPhTh 23 (1934) 221—
240; Chenu, Introd., p. 48.
,8
) „...mens sumitur hic, sicut et supra, pro ipsa superiori parte
animae, quae est subjectum praedictae imaginis..." (1 S. 3.5.1 sol.).
Ie
) 2 S. 24.2.2 ad 3, zie hierboven, nota 17.
20
) „In humana enim natura invenitur expressior similitudo divina
quam in aliqua creatura irrationali: quia homo secundum quod habet
mentem, ad imaginem Dei factus dicitur..." (3 S. 2.1.1.1 resp.).
21
) De Beaurecueil I, p. 67.
22
) zie hierboven, nota 17.
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geheel, samengesteld uit meerdere potentialiteiten die tegelijk onderscheiden en elkaar doordringend zijn 23 ; en dat hij nader bepaald
wordt in een dynamiek van die vermogendheid t.a.v. verschillende
voorwerpen moge hier voorlopig genoteerd worden in afwachting
van verdere uitwerking.
Vast staat inmiddels, dat de theoloog die de mens beschouwt, is
aangeland bij het hoogste in de mens. Daar moet iets van God te
vinden zijn. Een imago Dei, die naar al haar delen en ordening van
delen heel bepaald God vertegenwoordigt, zodat wij daaruit ook
iets kunnen weten omtrent Gods innerlijke wezen en leven 24 . Maar
dan is het onderzoek nog niet voltooid.
§ 2. In de ziel een "triniteit"

ontdekt

i . De theologische vooronderstellingen gaan functioneren
De theoloog neemt nauwkeuriger zijn positie in. Als theoloog wil
hij de mens beschouwen, de menselijke ziel, om te pogen God te
kennen. Hij zal dus het beeld Gods dat hem nog vaag en ongedifferentieerd is, nader analyseren in de horizontale dimensies van de
menselijke zieletop. Maar de theoloog weet al, dat deze imago Dei
een beeld is van de drieëne God. Hij moet dus in het supremum
mentis een triade, een drieheid zien op te sporen. Méér nog: de
theoloog weet dat hij sprekend over de drievuldige God, spreekt
over drie gelijke personen die in één zelfstandigheid onderscheiden
zijn. De drieheid die hij in de menselijke ziel moet ontdekken,
dient dus ook mede-zelfstandig, onderscheiden en gelijk te zijn.
Dat is de preoccupatie waannee Thomas het verdere onderzoek
ter hand neemt. Dat die drieheid straks inderdaad (min of meer)
nauwkeurig wordt aangetroffen behoeft niet meer te verbazen: wij
zagen boven al dat de eeuwige goddelijke voortkomsten oorzaak
en oerbeeld zijn van al het geschapene, dat bijgevolg een analoge
in-drukking van deze oorzaak in zich zal dragen. Maar tevoren
staat al vast wat gevonden zal worden. Alleen de vindingrijkheid
waarmee het hoe wordt uitgewerkt kan bewondering en verwondering wekken.

Μ) ι S. 3.4.2 ad 1.
24
) "...imago autem repraesentat rem magis determinate secundum
omnes suas partes et dispositiones partium, ex quibus etiam aliquid de
interioribus rei percipi potest" (1 S. 3.3.1 sol.).
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2. De band m e t L o m b a r d a s en A u g u s t i n u s
Toch zal de v e r w o n d e r i n g niet zo overmatig zijn, voor wie ziet
hoezeer T h o m a s ook historisch gesproken, gebonden w a s a a n zijn
25
v o o r g a n g e r s en grote auctoritates . W a n t bij de Magister v o n d hij
al k a n t en klaar w a t hij n o d i g had. Lombardus heeft in ι S. 3 een
uitgebreide beschouwing o p g e n o m e n over de menselijke geest w a a r 
in wij, zo zegt hij, n u de Drieheid die God is g a a n onderzoeken.
W a n t zie: de geest h e u g t zich zichzelf, k e n t zich, b e m i n t zich. Als
wij dit zien, o n t w a r e n wij de Triniteit; weliswaar n o g niet God,
m a a r h e t beeld Gods. W a n t hier w o r d t een drieheid duidelijk v a n
memoria, intelligentía en voluntas. En Lombardus bespreekt d a n
verder de eenheid en de wederkerige doordringing v a n die drie
2β
elementen, en h u n onderscheidenheid .
En d a a r n a beschrijft hij een andere triade, die v a n m e n s , notitia
27
en amor, die hij opnieuw analyseert en t o e t s t .
De enige b r o n die L o m b a r d u s vermeldt is A u g u s t i n u s . Voor de
eerste trilogie verwijst hij n a a r D e T r i n i t a t e XIV, 8; X, 1 1 ; XV, 1 1 ;
IX, 4 en 5 ; XV, 2 0 ; XIV, 7. Voor de tweede n a a r D e T r i n i t a t e
IX, 4. En voor h e t trinitarische geloofsgoed zoals hij d a t in de
imago h e r k e n t , n a a r D e Trin. IX, 1; I, 1 en De Fide ad P e t r u m v a n
Fulgentius, doch destijds altijd toegeschreven a a n A u g u s t i n u s , cap.
I. T h o m a s gebruikt in zijn quaestiones v a n de door L o m b a r d u s
aangehaalde tekstgedeelten v a n A u g u s t i n u s alleen XIV, 8 : " I m a g o
Trinitatis ibi quaerenda est in a n i m a nostra, q u o nihil h a b e t m e 
l i u s " 2 8 ; en X, и , w a a r i n hij zegt d a t de geest zichzelf h e u g t 2 · .
D a a r n a a s t ontleent hij n o g vijf andere auctoritates a a n A u g u s t i n u s '
De Trinitate, en vier uit a n d e r e werken. Voorts vijfmaal Aristoteles,
viermaal Ps.-Dionysius en driemaal Avicenna. Deze oppervlakkige
constatering verwijst al n a a r een o p k o m e n d e en gecompliceerde
confrontatie v a n de twee werelden, de oude en de nieuwe. M a a r
tegelijk is duidelijk, d a t A u g u s t i n u s de grote auctoritas is in h e t
Scriptum. A u g u s t i n u s w a s in possessie: hij beheerst h e t gehele den
k e n v a n die tijd. En w a t v a n meer gewicht is voor T h o m a s : zijn
trilogieën (maar v a n de vele die A u g u s t i n u s heeft ontdekt toch
alleen de twee genoemde) boden een grondig h o u v a s t voor de theologie v a n de imago Dei. Dit m o g e blijken, n u de theoloog T h o m a s
o p n i e u w de mensenziel g a a t beschouwen. Geïnspireerd door A u gustinus ziet hij daar drieheden.
25)
2e
)
27
)
ϋβ)

zje Je inleiding op dit deel I, blz. 5 e.V..
Littera Magistri, ed. Mandennet I, p. 82 s.
Littera Magistri, ed. Mandennet I, p. 86-88.
2
ι S. 3.3.1 obj. 3.
») 1 S. 3.4.5 sed с. 2.
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3

Een eerste triade "memoria, intelhgentia, en voluntas"
ί β

De perzische wijsgeer Avicenna
bewijst dat alles wat het ZIJN
heeft van iets anders ("ESSE ab alio"), in zich vermogend ("possi
bile") is De ziel, afhankelijk in haar ZIJN en aldus vermogend, is
uiterst ontvankelijk en naar aard en werking geheel vnj van licha
melijkheid Daarom kan zij vasthouden en bewaren wat haar is
ingedrukt en wat zij heeft opgenomen De ziel is dan ook een
31
magazijn van kenbeelden
Juist om haar onstoffelijkheid verstandelijk, kent de ziel wat
m haar wordt bewaard En omdat het aldus gekende wordt opgevat
als overeenstemmend met de ziel en haar passend, onderkent de
ziel het als goed en streeft dit ook na Daarmee is een finaal punt
bereikt de volkomenheid der vermogende ziel ligt immers in het
nastreven van het goede, en strekt zich met uit over de doelnastre32
ving heen
Zo beschrijft Thomas wat hij, bij de beschouwing van de zieletop, de menselijke geest, ontwaart één geestesleven 3 3 m drie functies, opvallend is wel dat de aristotelische nouvelle vague hem een
so
) Cf P—M de Contenson, S Thomas et l'Avtcenmsme latin. In
RSPhTh 43 (1959) 3—31, i d , Avtcennisme latin et vision de Dieu In
AHD 34 (1959) 29—97, J Chaix—Ruy, L homme selon Avicenne In
L'homme et son destin Lv/P 1960, ρ 243—266 Cf ook LThK 1 (1957)
1149
31
) Aristoteles, De anima Ш, 6, geciteerd in 1 S 3 4 1 sol
32
) „Cum igitur natura animae sit receptibihs inquantum habet aliquid
de possibilitate, eo quod omne habens esse ab alio est possibile in se,
ut probat Avicenna, lib De intelhg, cap IV, et non s u impressa organo
corporali, cum habeat operationem absolutam a corpore, scilicet rntelligere, consequitur ipsam quaedam propnetas, ut impressa retineat Unde
dicitur, IH De anima, text 6, quod anima est locus specierum, praeter
quam non tota, sed intellectus Ista ergo virtus retmendi dicitur hic
potentia memoriae Ultenus, quia anima est immunis a materia, et omnis
talis natura est intellectualis, consequitur ut id quod in ipsa tenetur ab
ea mtelligatur, et ita post memoriam sequitur intelligentia Item, quia
id quod intelligitur accipitur ut conveniens intelligenti, ideo consequitur
voluntas, quae tendit in ipsum conveniens nee potest ultra procedere,
quia voluntas est repectu funs, cum ejus objectum sit bonum, et rei per
fectie non extendatur ultra finem Et secundum hoc sunt tres potentiae
dietmctae ab invicem, memoria, mtelhgentia et voluntas" (1 S 3 4.1 sol ).
33
) Luterà Magistn, 1 S 3 ' Haec autem tria eo sunt unum, quo una
vita, una mens et una essentia et quidquid aliud ad seipsa singula
dicuntur, etiam simul, non plurahter, sed singulanter dicuntur" (ed
Mandonnet Ι, ρ 83), cf 1 S 3 4 2 ad 1, waar Thomas dit gedeelte
becommentarieert
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handreiking geeft bij een allereerste analyse van wat hij al zo uit
gebreid bij Lombardus vanuit Augustinus had aangetroffen: de
trilogie van memoria, intelhgentia en voluntas. De memoria is een
eigenschap, die onmiddellijk voortvloeit uit en volgt op de natuur
van de geestelijke ziel. Daardoor houdt de ziel bepaalde "impressa"
vast en zijn haar bepaalde voorwerpen present. Deze behoudkracht
noemt Thomas het "heug-vennogen", een verstandelijke (van de
materie en het lichamelijke organisme vrije* 4 ) eigenschap, waar
door de ziel tevoren, met voorbijzien van ieder tijdsverschil S5 ,
reeds bij zich heeft wat het verstand beschouwt. Er correspondeert
geen act aan deze retentieve eigenschap; het vasthouden zelf ver
vult de functie van de a c t s e , d.i. het "notitiam rei apud se tenere",
ook wel het "nosse". Omdat ieder geestelijk vermogen feitelijk een
dergelijke retentieve eigenschap bezit, is de memoria een soort
transcendent vermogen, waardoor deze geestelijke vermogens in
staat zijn hun eigen hebbelijkheid en voorwerp bij zich te houden S 7 .
34
) „ memoria, secundum quod hic sumitur, non est communis nobis
et brutis, ut patet ex auctoritate Philosophi inducta, quia sola mtellectiva
anima in se rennet quod accipit, sed sensitiva m organo corporali" (ι S.
3 4 ι ad ι)
S5
) "Ad secundum dicendum, quod aequivocatur nomen memoriae.
Memoria enim, secundum quod hic accipitur, abstrahlt a quaelibet diffe
rentia temporis, ut m Intera dicitur, quia est praesentium, praetentorum
et futurorum; unde sumitur hic (ni m het tweede aangevoerde objectum)
pro memoria quae est potentie sensitivae partis, quae habet Organum in
postrema parte capitis, et est thesaurus intentionum sensibilium cum sensu,
non a sensu acceptorum, ut dicit Avicenna, hb. De anima, part. IV, cap. IV"
(ι S з 4 1 a d 2 )· "Et qu'a m anima mtellectiva recipitur ahquid abstrac
tum ab omnibus conditionibus matenalibus mdividuantibus, ideo nulla
apprehensio mtellectiva concernit aliquod tempus determinate, quamvis
possit esse de quolibet tempore, unde in componendo et dividendo
implicai tempus, ut dicatur in III De anima, et ideo etiam memoria
quae est pars imaginis, cum sit m parte mtellectiva, est omnium temporum, ut dictum est in I hb, 3 d." (3 S. 26 1.5 ad 4).
3e
) " philosophi accipiebant potentias illas tantum quae ordmantur ad
ahquem actum Propnetas autem retentiva ipsius animae non habet
aliquem actum; sed loco actus habet hoc ipsum quod est tenere; et ideo
de memoria sic dieta non fecerunt mentionem inter potentias animae"
(1 S 3 4 1 ad 3)
37
) " mtelligere et nosse differunt nosse enim est notitiam rei apud
se tenere, intelligere autem dicit intuen Quamvis autem cujuslibet potentiae sit tenere suum habitum et objectum, hoc tarnen non est earum,
nisi mquantum est in eis virtus memoriae, quae immediate sequitur
essentiam naturae, sicut virtus prions semper est in posteriori" (1 S.
3 4 1 ad 5).
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De intelligentia is een vermogen van de geest, waardoor hij wat
in de ziel wordt bewaard verstandelijk inziet, ontologisch gesproken
volgt de intelligentia dus op de memoria. Hoewel het geestelijke
kennen van de mens zich afspeelt in een schaduw, en het redelijke
ZIJN een (lagere) modus is van het verstandelijke ZIJN, toch is het
echt intellectueel. Dat blijkt ten aanzien van het inzicht in de eerste
beginselen, en ook ten aanzien van het kennen van de voorwerpen
van de imago Dei. Ps.-Dionysius omschrijft dit aldus: de ziel bereikt in haar top het laagste van de (puur-mtellectuele) engelennatuur 3e .
De voluntas doet de mens nastreven wat door de intelligentia is
gekend, en herkend als met hem overeenstemmend, hem passend;
zij volgt dan ook op de intelligentia. In de zijNsorde is het wilsvermogen dan ook het laatste, ofschoon het eerste in de orde van
het bewegen. Daarin komt het overeen met zijn voorwerp, dat immers het goede is en altijd een finale zin heeft. Want hoewel de
doeloorzaak de bewerkende oorzaak beweegt, is zij in de zijNsorde
eindvolkomenheid. Zo is ook het geestelijke streefvermogen vervolmaking van het vermogende geheel, dat de menselijke zieletop
is s · . Het einddoel is tenslotte niet alleen voorwerp van werking,
maar ook van schouwing. Daaruit volgt dat het wilsvermogen, in
tegenstelling tot de vrije keuzewil 40 , óók behoort tot de zieletop,
S8
) "Et ideo in ilhs tantum crea tuns dicitur esse imago Dei quae
propter sui nobílitatem ipsum prefectíus imitantur et repraesentant; et
ideo in angelo et homme secundum id quod est in ipso nobilius" (i S.
3.3.1 sol), ".. sicut dicit Dionysius, VII cap De divin. nomin., natura inferior secundum supremum sui attingit infimum naturae supenoris; et ideo
natura animae in sui supremo attingit infimum naturae angehcae, et
ideo aliquo modo participât intellectualitatem in sui summo" (1 S 3 4 1
ad 4) Voor de rol van Dionysius' hierarchieleer in Thomas' synthese,
zie boven, biz. 20 e.V., en de inleiding op deel II, biz. 369—370.
3β
) Cf 1 S 3 4 1 sol, geciteerd onder nota 32 " . sicut m artibus est
quod illa quae considérât finem, imperai et movet artes considerantes ea
quae sunt ad finem, sicut medicus impera t pigmentario, ut supra dictum
est, ita etiam est in potentus animae Voluntas enim, quia considérât
finem, movet alias omnes potentias quae ordmantur ad finem et imperai
eis actus suos Unde quamvis prior sit movendo, non tarnen sequitur
quod sit prior in esse, sicut etiam finis est ultimus in esse, et tarnen
movet efficientem" (1 S 3 4 1 ad 8)
40
) ". in Ubero arbitrio non potest esse perfecta similitudo, cum non
inveniatur ibi ahqua distinctio potentiarum, nee etiam est excellentior
pars animae, cum sit tantum operativa, et pars contemplativa nobilior
est parte operativa. Sed Damascenus assignat ibi (ni. in het tweede

48

tot de pars contemplativa, juist omdat het gericht is op het bonumfinis-convemens 41 .
De oorsprong van deze vermogens is de essentie van de ziel, die
daardoor werkdadig is. De vermogens bestaan dan ook in het wezen der ziel, zijn hem eigen en ontspringen eraan, zodat ook zij
onafhankelijk van het lichaam werkzaam zijn. De vermogens behoren tot de integriteit van de ziel als totum potestativum 4 *: want
de zieletop bezit een zekere volmaaktheid van vermogens, bestaande in verschillende positief gerichte krachten 4S.
En zo bestaat de imago hoofdzakelijk in het kenvermogen, omdat van de memoria en de intelhgentia de voluntas voortkomt;
zodat men zelfs kan zeggen dat heel de imago in het verstandelijke
deel is als in de kiem; en daarom heeft alles wat de mens wordt
toegekend op grond van de imago, hoofdzakelijk betrekking op het
verstandelijke, en bijgevolg op het strevingsdeel: want de mens
heeft juist van het verstandelijke, dat hij mens is; maar van het
strevingsdeel van zijn ziel dat hij goed of kwaad is 44. Men zou dat
nog aldus nader mogen omschrijven, dat de pars affectiva, voor
zover werkzaam buiten het vermogende (schouwende) geheel der
object um) unaginem, large vocans imaginem quamcumque simihtudinem.
Imitatur autem Deum liberum arbimum, inquantum est prunum principium suorum operum non potens cogí" (i S 3 3 1 ad 2)
41

) ". voluntatis objectum est bonum Bonum autem habet rationem
fmis. Finis autem est et contemplatioms et actioms Et ideo voluntas non
tantum se habet ad partem activam, sed etiam ad con templa ti vam. inde
pertmet ad supremam partem ammae" (1 S 3 4 1 ad 6).
42
) Deze leer van de drie zielsvermogens als het 'totum potestativum'
of 'totum potentiale' heeft de oudere school der Scholastiek wel gevonden
bij Boetius (Cf Auer Ι, ρ 56), terwijl Thomas haar bepaaldelijk van
Albertus heeft (De Beaurecueil I, p. 77)
43
) "Нас autem potentiae fluunt ab essentia ipsius animae, quaedam
ut perfectiones partium corporis..., et quaedam, ut existentes in ipsa
anima, quanim operano non mdiget corpore, ut intellectus, voluntas et
alia hujusmodi, et ideo dico, quod sint accidentia sicut propria acci
dentia, quae consequuntur speciem, originata ex principas ipsius. srniul
tamen sunt de ìntegritate ipsius animae, inquantum est totum potentiale, habens quamdam perfectioncm potentiae, quae conficitur ex diversis
viribus" (1 S. 3 4 2 sol )
44
) " imago principaliter consistit m potentia cognitiva, quia ex
memoria et intelligentia oritur voluntas. Unde tota imago est intellectiva parte sicut in radice Et ideo omne quod attnbuitur homini ratione
imaginis, principahter respicit intellectivam et ex consequent! affectivem;
quia etiam ex mtellectiva parte habet homo quod sit homo, sed ex
affectiva quod sit bonus vel malus" (4 S 4.1.3 sol. 3).
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Zieletop (operatio ad extra l), het goed- of kwaad-zijn bewerkt. Dan
treedt zij nl. binnen in de sfeer van de werkzame ziel en in de
actualiteit. Zo lang m.a.w. het wilsvermogen wordt bepaald door
het eigen object van de imago, d.i. bonum-als-niet-operabile, be
hoort het tot de ziele top waarin de imago Dei gelocahseerd is. In
zoverre het wilsvermogen wordt bepaald door het bonum-operabile,
gaat het de imago tebuiten. Zodat inderdaad de imago Dei als in
de kiem ("in radice") in het verstandelijke deel is, en bijgevolg
m het strevingsdeel in zoverre dit volgt op de verstandelijke ken
nis en binnen het krachtveld daarvan blijft.
Doordat de vermogens een in-zijn hebben in het vermogende ge
heel dat de zieletop is, zijn zij medezelfstandig: samen zijn zij
toekomendheden ("accidentia propria") van de ziel. Zij vormen de
menselijke geest als ontvankelijk en vermogend geheel.
Met klem wordt ook voortdurend m ι S. 3 gewezen op de ver
schillende functies: van vasthouden van het voorwerp, het verstan
delijk kennen ervan, en het willen ervan. En dit leidt tot het onder
45
scheid tussen de drie vermogens .
De menselijke geest is aldus een vermogend geheel: het schou
wend part der ziel bepaalt de locus van de imago. Zo is hij gericht
op bepaalde voorwerpen. Als de geestesvermogens zich wenden tot
die voorwerpen, welke naar wezen in de ziel zijn, zijn ze als ver
mogens op hun hoogst.
Dan ontstaat er dynamiek, waardoor de vermogens onderling
gelijk zijn, en feitelijk op de juiste wijze geordend: zij bootsen dan
werkelijk God na. Want zo vormen zij inderdaad een gaaf spiegel
beeld, waarin de theoloog de drievuldige God herkent 4 e . Thomas
45

) Cf. 1 S. 3.4.4 sol.; 1 S. 3.3 1 sol..
) ". imago dicit expressam repraesentationem. Expressa au tem repraescntatio est in ipsis potentus propter quinqué Quorum duo se tenent
ex parte ipsius animae, scilicet consubstantiahtas et distinctio potentiarum, et ideo se habent indifferenter respectu quorumlibet objectorum,
alia vero tria, scilicet acqualitas, et ordo, et actualis imitano respiciunt
objecta, unde se habent diversimode respectu diversorum objectorum.
Potest autem attendi in potentus animae duplex acqualitas, scilicet
potentiae ad potentiam, et potcntiae ad objectum Et haec secunda aequalitas salvatur hic diversimode respectu diversorum objectorum In illis
enim quae per habitum acquisitum discuntur, non servatur ordo, ut
dictum est supra, quia intelhgendi actus praecedit actum memorandi, et
ideo non est ibi actualis rcpraesen tatto ipsius Tnnitatis secundum quod
intendi! illis objectis quae non expnmunt Tnmtatem. Servatur autem ibi
acqualitas quaedam, scilicet potentiae ad potentiam quia quaecumque
comprehenduntur una pò lentia, comprehenduntur alia, non quod quidquid
intelhgimus, simpliciter velimus, sed aliquo modo in volúntate sunt,
4e

SO

ontvouwt dit spiegelbeeld niet meer systematisch, maar op enkele
47
kleine plaatsen m deze quaestiones ligt het aangeduid . Heel de
rest van ι S , die volgt op de imago-leer, is dan niet anders dan
een nadere uiteenzetting van Gods leven en eigenschappen, zoals
die in het spiegelbeeld herkend zijn Eerst worden de ordo en consubstantiahtas der drie goddelijke Personen beschouwd, als Thomas
de voortkomsten m God bespreekt en de zendingen (d 4—17), en
vervolgens de gelijkheid en het onderscheid m de beschouwingen
over de eigenschappen waarin de drie personen gelijk zijn, hun
typisch-eigene benamingen, en de toegeschreven eigenschappen (d.
19—48) Wat dus vanuit theologische en historische voorgegevens
is ontdekt in de mens, is waarlijk de imago Tnnitatis, waaraan wij
veel kunnen kennen omtrent de innerlijke hoedanigheden van het
afgebeelde; een spiegelbeeld van de ene God, die bij-zichzelf zijnde
zichzelf kent en een Woord voortbrengt, zichzelf in dit Woord
bemint en door en met het Woord de Geest voortbrengt.

inquantum volumus nos ea intelhgere sed non servatur aequahtas
potentiae ad objectum quia res corporales sunt in anima nobiliori modo
quam in seipsis, cum anima su nobilior eis, ut dicit Augustinus Si autem
considerenmr istae potentiae respectu hujus objecti quod est anima, sic
salvatur ordo, cum ipsa anima naturaliter sit sibi praesens, unde ex
notitia procedit intelligere, et non e converso Servatur etiam aequahtas
potentiae ad potentiam simpliciter quia quantum se intelligit, tantum se
vult et dihgit non sicut in alus, quod velit se tantum intelligere, sed
simpliciter Servatur etiam ibi aequahtas potentiae ad objectum Servatur
etiam ibi actuahs imitatio ipsius Tnnitatis, inquantum scilicet ipsa anima
est imago expresse ducens in Deum Si autem considerentur respectu hujus
objecti quod est Deus, tunc servatur ibi actuahs imitano Maxime autem
servatur ordo, quia ex memoria procedi! intelligentia, eo quod ipse est
per essentiam in anima, et tenetur ab ipsa non per acquisitionem Serva
tur etiam ibi aequahtas potentiae ad potentiam simphciter sed non
potentiae ad objectum quia Deus est altior quam sit anima Unde dico,
quod imago quodammodo attenditur respectu quorumlibet objectorum,
venus autem respectu sunpsius, et verissime respectu hujus objecti, quod
est Deus, nisi tantum quod deest aequahtas potentiae ad objectum, quae
etiam non multum facit ad imagmem" (1 S 3 4 4 sol )
47
) Cf о a 1 S 3 3 1 ad 1 ' Augustinus in multis ostendit simihtudinem Tnnitatis esse, sed in nullo esse perfectam simihtudinem, sicut
in potentns mentis, ubi invemtur distmctio consubstantiahs et aequah
tas ', 1 S 3 3 1 ad 4 " imago Tnnitatis potest attendi tnphciter Vel
quantum ad distinctionem personarum, et sic expressior est simihtudo
in homine quam in angelo, quia in angelo suae potentiae sunt minus
distmctae "
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§ з· Zelfkennis en de implicaties ervan voor de ternaire
zielsstructuren
ι. Kritiek op de eerste triade van Augustinus
Thomas overziet dit gave geheel, maar hij heeft er geen vrede mee.
Hij zou geen leerling zijn van Albertus en geen bewonderaar van
Aristoteles die hij pas begint te kennen, als hij niet de geconstru
eerdheid van deze trilogie zou aanvoelen. De theoloog moet scher
per toezien, zegt hij. En vooreerst onderwerpt hij de dynamiek, op
geroepen door de toewending der vermogens naar hun voorwerpen,
aan een nadere beschouwing.
Onmiddellijk blijkt hem dan al, dat de orde waarin de drie geestesvennogens worden gegeven, en die van zo groot belang is voor
het imago-karakter ervan, hoogst aanvechtbaar is. Want hoe zou
de memoria het eerst komen? Hoe geraakt het kenvoorwerp in dat
magazijn van kenbeelden, dat de ziel is? Daartoe moet ik het eerst
kennen, want pas als ik het heb gekend, is het toegevoegd aan
wat mijn geest bewaart en vasthoudt. Vóór alles dient dus de intelligentia genoemd te worden. Dat klemt te meer, waar men bij de
poging de act van het verstand te definiëren, de act van het voorgaande vermogen én dat vermogenzelf daarin moet opnemen. En
Aristoteles zegt duidelijk, dat aan het verstand door een act van de
verbeelding het voorstellingsbeeld wordt aangeboden 4 β . Waar is de
memoria gebleven? Inderdaad, op deze wijze is het beeld der god
delijke Drieheid beschadigd, vernietigd. Want de ordening, welke
de augustijnse theologie gaf, is de noodzakelijke voorwaarde daar
toe: van de Vader komt de Zoon voort per modum Verbi — zo
moet de intelligentia volgen uit de memoria. Aristoteles heeft exact
waargenomen, dat de intelligentia volgt uit de zinnen-kermis, en zo
er al zoiets bestaat als een memoria intellectualis, dan gaat altijd
de verstandskennis eraan vooraf.
Maar Thomas nuanceert nader: dat is het geval bij verworven
kennis, stelt hij vast. Wanneer onze geest actuele kennis verwerft,
gaat de kenact vooraf aan het vasthouden van het kenvoorwerp.
In die groepering van vermogens is er dus geen sprake van een
werkelijke vertegenwoordiging der goddelijke Drieheid.
4e
) "Si enim definiamus intellectum, definietur per suum actum, qui
est mtelligere, et in definitione actus ejus cadet actus prioris potentiae,
et ipsa potentia. Oportet enim quod in definitione hujus actus qui est
intelligere, cadat pliantasma, quod est objectum ejus, ut in III De anima
dicitur, quod per actum imaginationis repraesentamr intellectui..." (i S.
3.4.3 sol.).
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Dan moet men zich opnieuw de vraag stellen: zijn er voorwerpen
van onze kennis waaromtrent er eerdere kennis is dan verworven
kennis? Of: is er ook een mogelijkheid dat de voorwerpen in onze
ziel worden bewaard, voorafgaand aan verstandelijke kennis? Voor
Aristoteles is zoiets ondenkbaar: het verstand dat uit zichzelf zui
vere aanleg tot kennis is, heeft om tot kennis te kunnen raken, de
voorstellingsbeelden der zintuiglijke waarneming nodig. Als deze
voorstellingsbeelden (φαντάσματα) eenmaal ontstaan zijn, blijven ze
in het geheugen (μνήμη) bewaard, en de mens kan in tegenstelling
tot de dieren, deze naar believen door herinnering (άνάμνησις)
4
weer teruggeroepen *. In de (neo-)platoonse filosofieën daarentegen, was dit juist de enige realiteit: dat de voorwerpen in
onze ziel worden bewaard voorafgaand aan de verstandelijke kennis. Voor Plato immers is iedere ware kennis een herinnering
(άνάμνησις), een zich-weer-te-binnen-brengen van de volledige ken
nis der ideeën die de ziel in haar voorbestaan al bezat, doch die
door haar komst op aarde latent en onbewust zijn geraakt 80 .
Thomas maakt de kritiek van het aristotelisme op deze platoonse
kenleer door. Maar toch bestaan er voor hem twee voorwerpen van
kennis, die in de ziel worden vastgehouden vóór iedere verstandelijke kennis. Het eerste is de ziel zelf, en het tweede is God.
Op dit punt aangekomen voert Thomas een nieuwe term in in
zijn betoog: de ziel is zichzelf van nature present 51 .
Daarmee is aan het memoria-begrip nu dat van de praesentia
gekoppeld, hetgeen nadere uitwerking behoeft. Wat gebeurt er namelijk met de memoria: tot nu toe is zij voorgesteld en tegen alle
wijsgeren in frenetiek verdedigd als een (apart) zielsvermogen и .
De grond van deze verdediging was de onderscheiden geestesfunctie
van het bewaren, vasthouden van het kenvoorwerp. Hier verschuift
het zwaartepunt der gedachtengang zich van de vis retentiva der
ziel, naar de presentie van het kenvoorwerp aan de ziel. Als de
theoloog dan ook zoekt naar het antwoord op de vraag: welke
4e

) Cf. F. Sassen, Geschiedenis van de wijsbegeerte der Grieken en
Romeinen. An/N 4 t949, blz. 98.
50
) Cf. Sassen o.e., p. 64—65.
el
) 1 S. 3.4.4 sol., geciteerd onder nota 46 hierboven. Van belang is
hier de zinsnede: "...cum ipsa anima naturaliter sit sibi praesens..."
52
) "Item, XI Metaph., dicitur a Commentatore, quia natura intellectiva dividitur in intellectum et voluntatem; nee ullus imquam Philosophus in intellectiva parte posuit memoriam; qui tarnen potentias animae
consideravenmt. Ergo memoria non pertinet ad imaginem" (1 S. 3.4.1
obj. 3). Het responsum hierop is geciteerd onder nota 36, hierboven.
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voorwerpen de ziel vasthoudt vóór alle kennis, vindt hij : de ziel en
God zijn naturaliter present aan de ziel vóór alle kennis.
2. Zelfkennis
Waar de ziel zichzelf present is, m.a.w. zich zichzelf heugt, volgt
uit die "noticia" (die immers de "act" van de memoria is 53) het
verstandelijke kennen. De intelligentia ontspringt zo via de memoria aan de geest : en hier is de goede ordening terug en het spiegelbeeld. In de mate waarin de ziel zichzelf aldus kent, bemint en wil
zij zichzelf: ook de gelijkheid der vermogens is dus gerealiseerd,
in tegenstelling tot de kennis die de ziel zich verwerft van de lichamelijke voorwerpen: daar is het willen niet gelijk aan het kennen.
Wat valt er nu te zeggen omtrent de intelligentia, de zelfkennis
die tot de imago Trinitatis behoort? Intelligentia, verstandelijke
kennis, is een vermogen en een werking van de hoogste zieletop:
is niet illatief, want de illatieve kennis is van de rede, en deze is
het verduisterde verstand. Verstandelijke kennis is inzicht, inschouwing. En hier herhaalt Thomas hetzelfde procédé, dat hij bij
de memoria toepaste: hij voert de praesentia in. Als hij wil duidelijk maken wat nu de zelfkennis van de imago Trinitatis precies
is, moet hij zich wenden tot het voorwerp, tot de ziel die gekend
wordt door haarzelf. Intelligentia is dan niets anders dan de kenbare aanwezigheid: de "praesentia intelligibilis" van de ziel aan
zichzelf.
Tenslotte gebeurt dan nog eens hetzelfde ten aanzien van het
wilsvermogen: op die ongedetermineerde metafysieke zelfkennis
volgt een ongedetermineerde metafysieke zelfliefde. Hiermee is de
eerste Augusti] nse, psychologische triade inderdaad metafysiek gegrond en getest: er blijft een niet bewuste, maar werkelijke zelfkennis en zelfliefde in de ziel; een dynamisch leven dat aan de ervaring is voorgegeven.
3. De tweede triade: "mens, notitia, amor"
Juist hier, in het raam van de zelfkennis, ontdekt de toeschouwende
theoloog dan opnieuw een drieslag. Nu niet meer in de sfeer van
het psychologisch-potentiële, noch ook op het niveau van het metafysisch-geactueerde, maar op het vlak van de hebbelijkheid.
Want de geest kent en bemint zichzelf. De geest nu is het sub53

) 1 S. 3.4.1 ad 3, geciteerd onder nota 36; 1 S. 3.4.1 ad 5, geciteerd
onder nota 37.
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ject van de imago, de zieletop, waarover wij tot nu toe spraken.
Deze geest kent zichzelf middels de verstandshebbelijkheid. Nu is
voor een verstandshebbelijkheid nodig dat er zowel verstandelijke
kenbeelden zijn als het licht van het inwerkend verstand dat die
kenbeelden actueel verstandelijk kenbaar maakt. Wanneer de ziel
dan zichzelf kent, is daar een kenbeeld dat in zichzelf het lumen
bezit; als op die wijze de ziel wordt gekend M door zichzelf, heeft
de aldus gekende ziel een habitus-functie; de notitia wordt hier
dan genomen voor de gekende ziel; amor voor de beminde ziel 5 '.
De "notitia" is een habitus van de "memoria", zegt Thomas " .
Daarbij geeft hij een toelichting, die op het eerste gezicht kan verbazen, maar waarin tegelijk al duidelijk wordt, hoezeer het (aristotelische) realisme aan de winnende hand is. Hij herinnert aan wat
hij tevoren heeft gezegd 57 : dat er aan die reten tieve eigenschap
van de ziel geen act beantwoordt; maar in plaats van een act is
daar het vasthouden-zelf. Aan de "memoria" correspondeert echter
de habitus van de intelligentia, namelijk de "notitia". En deze notitia brengt memoria én intelligentia tot één werkingsact 58 .
Als Thomas zich bezint op de habitus der ziel, zegt hij dat wij
kennis hebben van het bestaan van habitus in zoverre wij onze geneigdheid tot een bepaalde act waarnemen; maar wij kennen het
S4
) gekend; de lezing van Mandennet luidt: "prout est mota a seipsa".
С. Braun is hiermee niet tevreden, en voorziet 'mota' van een vraag
teken (Braun, o.e., blz. 104). Ik volg hem hierin, en lees intussen, op
grond van het zinsverband, 'nota'.
e5
) "...ad esse habitus intellectivi duo concurrunt: scilicet species intelligibilis, et lumen intellectus agentis, quod facit eam intelligibilem
in actu: unde si aliqua species esset quae in se haberet lumen, illud
haberet rationem habitus, quantum pertinet ad hoc quod esset principium actus. Ita dico quod quando ab anima cognoscitur aliquid quod est
in ipsa non per sui simili tudinem, sed per suam essentiam, ipsa essentia
rei cognitae est loco habitus. Unde dico, quod ipsa essentia animae, prout
est mota a seipsa, habet rationem habitus. Et sumitur hic notitia materialiter pro re nota; et similiter est dicendum de amore" (1 S. 3.5.1 ad

1)·
5e
) "...ideo aliter dicendum est, quod mens sumitur hic, sicut et supra,
pro ipsa superiori parte animae, quae est subjectum praedictae imaginis,
et notitia est habitus memoriae, et amor habitus voluntatis..." (1 S.
3.5.1 sol.).
57
) 1 S. 3.4.1 ad 3, geciteerd onder nota 36.
58
) "...habitus est principium elicitum operationis. Unde, quia memoria
non habet per se actum qui sit simpliciter operatic, non respondet sibi
aliquis habitus, sed eodem habitu, scilicet notitia, memoria et intelligen
tia reducuntur in imam operationem" (1 S. 3.5.1 ad 5).
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5e

wat van een habitus door de acten zelf . Dit laatste geschiedt hier.
Vanuit het afwezig-zijn van eigen acten bij de "memoria" wordt
besloten tot het ontbreken van een eigen memoria-hebbelijkheid.
Daarmee is de memoria-werkelijkheid niet weggewerkt, maar er
blijft niet veel over van de eerste trias, nu de memoria toch niet
een onderscheiden vermogen is gebleken.
In deze trias van "mens, notitia en amor" vinden wij een duide
lijke gelijkheid van verhoudingen terug met het binnen-goddelijke
leven: m.a.w. hier is een correct spiegelbeeld terug. De orde is on
aangetast. Er is een gelijkheid tussen de drie elementen: want de
menselijke geest in zoverre gekend, functioneert als hebbelijkheid;
precies als gekend is het de habitus notitiae, die de geest volgt;
als bemind is het de habitus amoris, die de notitia volgt. Ook is er
medezelfstandigheid: want de habitus zijn in de zelfstandigheid
van de ziel, en daar zijn geen andere hebbelijkheden e o . Dat samen
levert een duidelijk spiegelbeeld op. Want zoals uit de Vader de
Zoon, en van beiden de heilige Geest, zo komt uit de geest de
notitia, en van beiden de amor v o o r t e l .
4. Memoria: de ziel aanwezig aan zichzelf

e2

Memoria is intussen vertaald als de voor-gegeven aanwezigheid
van het voorwerp in de geest. Deze nieuwe inhoudsomschrijving is
een derde trap van bewerking door Thomas.
De eerste is die van het aristotelische denken, waarin de memoria
een niet-intellectuele functie is: nl. de verzamelplaats der voorstellingsbeelden. Memoria is daar dus een functie van het voorstel
lingsvermogen, ten dienste van het verstand. Ook Aristoteles heeft
weet van een altijd actuele zelfkennis: maar het is daarbij met de
ziel gesteld als met het gezichtsvermogen: zoals in alle zien het
gezichtsvermogen gekend is, zo wordt in alle actuele kennen het
lumen van het inwerkend verstand gekend. Deze altijd enigermate
actuele zelfkennis is dus een niet-onbewust mee-kennen van de ziel
5e

) "...quia enim cognoscere quid est est principium ad sciendum quia
est, ideo aliquis praedicto modo cognoscendo quid sit aliquis habitus
ex hoc quod videt talem actum exire qualis requiritur ad illum habitum,
cognoscit quod ille habitus est in aliquo..." (3 S. 23.1.2 sol.).
eo
) "...habitus isti erunt consubstantiales, cum sint in ipsa substantia
animae nee sunt ibi alii habitus" (1 S. 3.5.1 ad 2).
el
) "...quia sicut ex Patrc Filius, et ex utroque Spiritus sanctus, ita ex
mente notitia, et ex utraque amor procedit" (2 S. 16.1.1 ad 4).
θ2
) Voor Augustinus' memoria-opvatting, zie Sullivan, o.e., p. 131—
145·
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door haar zelf in haar typisch geestelijke werkingen " . In deze zelfkennis speelt de anamnese geen rol: zij is een imaginatieve functie
onder impuls van het verstand.
Thomas, die de augustijnse triade van memoria, intelligentia en
voluntas vond, en deze als theoloog nader had te beschouwen en te
verdedigen (want zij was van Augustinus, en van groot belang in
de imago-theologie) kon met deze aristotelische memoria-opvatting
niet uit de weg. De memoria moest een geestesvermogen zijn, medezelfstandig aan verstand en wil. En daar doet zich dan de tweede
trap voor in het memoria-begrip: Thomas omschrijft een nauwkeurig waargenomen ervaringsfeit, nl. dat de ziel wat haar is ingedrukt, op het verstandsniveau bewaart door een "vis retentiva"
(een behoudende kracht) ; en deze noemde hij pour besoin de la
cause een vermogen. Augustinus zelf en het (neo-)platonisme reikten hem deze denkwijze aan. De ziel zelf was immers een locus
der latente en onbewuste ideeën, en iedere verstandelijke kennis
was een anamnese van "vergeten" maar bewaarde vóórkennis.
Aristoteles was een dergelijke niet-bewuste verstandelijke kennis
volslagen vreemd. De hele ideeënleer was voor hem onmogelijk: hij
kende enkel de νους παθητικός, waar de eenmaal verworven ver
standelijke kennis haar domein h a d e 4 .
Maar Thomas, eenmaal in bezit van het nieuwe vermogen der
memoria, was daarmee toch niet tevreden. Hoewel hij, als gezegd,
dit afzonderlijke vermogen nogal bits verdedigt, kan men in zijn
beschouwingen tegelijk een nauwverholen kritiek daarop ontdek
ken. Om te beginnen zijn de objecta welke hij in ι S. 3.4.1 formu
leert van grote betekenis; zijn antwoorden zijn bepaald onvoldoen
de. Het enige dat hij werkelijk kan handhaven is de "vis retinendi";
hij geeft toe dat de memoria een "vermogen" is zonder eigen act;
dat de memoria een soort transcendentele eigenschap is van geestesvermogens; omschrijft hij de intelligentia, dan niet met behulp
der memoria, maar door de aristotelische leer omtrent de imaginatio
en het phantasma ·*. In onmiddellijke samenhang met de imago·') "Alio tarnen modo, secundum philosophos, intelligitur quod anima
semper se imelligit, eo quod omne quod intelligitur, non intelligitur nisi
illustratum lumine intellectus agentis, et receptum in intellectu possibili.
Unde sicut in omni colore videtur lumen corporale, ita in omni intelligi
bili videtur lumen intellectus agentis; non tarnen in ratione objecti sed
in ratione medii cognoscendi" (1 S. 3.4.5 sol.).
el
) Cf. Copleston, History, p. 294; Sassen, o.e., blz. 99.
ββ
) ι S. 3.4.3 sol., geciteerd onder nota 48. "Et intellectus in termino
imaginationis incipit, quia phantasmata accipit pro objecto, ut dicitur in
III lib. De anima. Et ideo illarum rerum quae non habent phantasmata,
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leer zegt hij, dat het beeld Gods het kennis- en het strevingsdeel
der ziel omvat, en dat de geest kennis en streving omvat " : daar
laat hij duidelijk de drieslag der vermogens varen, en begrijpt de
memoria zonder meer onder het kennisdeel der ziel. In 4 S. 4.1.3.
Sol. 3 vindt men hetzelfde binarium terug van de potentia cogniti
va en de voluntas, want de voluntas vindt haar oorsprong in me
β7
moria en intelligentia, die samen de potentia cognitiva uitmaken .
Tenslotte mag verwezen worden naar de bespreking der tweede
triade, waar de notitia de habitus heet van de memoria en de in
telligentia, die door haar tot één werking worden gebracht e8 .
Wat speelt zich hier af? Thomas blijft het memoria-begrip voortdurend aftasten en beproeven. Maar hetzelfde deed hij ten aanzien van wat hij in het theologische denken van zijn tijd vond.
Want het geloofsgoed was tezeer verweven met de neo-platoonse
denkwijze, dan dat hij zonder schade aan te richten heel het begrippenapparaat van die theologie overboord kon zetten. Het resultaat van Thomas' omzichtigheid was de erkenning van werkelijke, maar onbewuste verstandskennis, die samenvalt met de aanwezigheid van de ziel aan zichzelf. Dat wordt dan de omzetting
van wat hij het memoria-vermogen had genoemd. De memoria is
niets anders, dan dat de ziel aan zichzelf present is. Steunend op
de realiteit der waarneming, geïnspireerd door het neoplatoonsaugustijnse erfgoed, komt hij tot deze vaststelling. En nu blijkt,
dat de eerste augustijnse trias van memoria, intelligentia en voluntas hier in haar geheel verstaan is en begrepen op het memorianiveau. Dit levert een natuurlijke en altijd aanwezige actualiteit,
die zich nu voor de onderscheiden "vermogens" aldus laat omschrijven:
— voor de memoria is het, gezien vanuit de ziel, het "notitiam rei
apud se tenere", ook omschreven als "nosse"; en dit is niets
anders dan de aanwezigheid van het voorwerp: de ziel aan zichzelf.
— voor de intelligentia is het "intelligere", of ook "intueri" : en dit
is niets anders dan de kenbare aanwezigheid van de ziel aan het
verstand.
— voor de voluntas is het "veile", of ook "diligere": en dit is
Cognitionen! non potest accipere, nisi ex rebus quarum sibi repraesentantur phantasmata" (3 S. 27.3.1 sol.).
··) "cognitivam et affectivam", in 2 S. 24.2.2 ad 3, geciteerd onder
nota 17.
e7
) 4 S. 4.1.3 sol. 3, geciteerd onder nota 44.
ββ

) ι S. 3.5.1 ad 5, geciteerd onder nota 38.
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niets anders dan de minbare aanwezigheid van de ziel aan het
wilsvermogen.
In deze beschrijvingen uit ι S. 3.4.5 Sol. blijkt hoezeer heel het
geestesleven der zieletop in de memoria-modus staat. In dit ver
band is het niet zonder belang te wijzen op de etymologische lijnen
van het latijnse "mens": stamwoorden en verwante stamwoorden
wijzen alle naar "heugen", "herinneren". Thomas was op de hoog
te van deze etymologie: soms zegt men "mens" om de memoria
ββ
aan te duiden; het is dan afgeleid van "reminiscor" . Hij wijst
haar af, wanneer het erom gaat een definitie van de menselijke
geest te geven binnen de tweede triade. Maar zijn ontledingen uit
de voorgaande artikelen laten zien, hoezeer de menselijke geest
"memoratief" van karakter is: zelfpresentie, waaraan uiteraard de
zelfkennis en de zelfliefde ontspringen. En zo schuiven de gegevens
der beide trilogieën toch ineen: niet zo, dat de menselijke geest
de habitus van de memoria zou zijn: de geest is actief, middels een
habitus. Een habitus is niet actief. Maar wel zo, dat de zichzelf
presente mensenziel, getekend door de vis retinendi, zowel in de
sfeer der vermogens, als in die der hebbelijkheden een geordende
trias vertoont met de ken- en de min-kracht die haar immanent
zijn en medezelfstandig.
De situering van de eerste trias memoria, intelligentia en voluntas in het memoria-stadium, is door Thomas hier, naar het mij
voorkomt, zelfstandig uitgewerkt vanuit de gegevens waarover hij
beschikte. Hij had zich nog niet aan de systematische lectuur van
Augustinus' De Trinitate gezet 70 . Maar hij heeft de Littera Magistri, die hij vóór zich had, scherpzinnig benut en geïnterpreteerd.
Lombardus geeft duidelijk aan, hoe de triade zich verwerkelijkt op
drievoudig plan: want ik heug mij dat ik memoria en intelligentia
en voluntas bezit, en ik begrijp dat ik geesterlijkerwijs ken en wil
en mij herinner, en ik wil willen, mij heugen en kennen 7 1 . Daaruit blijkt hoezeer de drie elementen gelijk zijn en elkaar omvatten.
Maar vergeleken bij de diepzinnige leer van Augustinus over deze
trias rond de zelfkennis en de Godskermis, lijkt wat Lombardus
zegt een schrale theorie.
Augustinus' memoria betekent een geestelijk bezitten. De geest, die
altijd bij zichzelf is, is dus zelf in de meest strikte zin bezit van
ββ) "Quandoque dicitur pro memoria a reminiscendo dicta" (t S. 3.5.1
sol.).
70

) Cf. Squire, I.e., p. 164.
) "Memini enim me habere memoriam et intelligentiam et voluntatem, et intelligo me intelligere et velie atque meminisse, et volo me velie
et meminisse et intelligere" (Littera Magistri, ed. Mandonnet I, p. 83).
71
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zichzelf: deze verhouding van de geest tot zichzelf heet memoria.
Bij alle geesteswerkingen is de geest zichzelf altijd tot geheugen:
dat is de onvervreemdbare, immer aanwezige zelfkennis en zelfliefde. Maar vanuit en boven dit niveau komt de geest in het vlak
der intelligentia: hij komt tot een terugkeer tot zichzelf, tot een
volbewust terugvinden van zijn ware aard. Hier is ook het platoonse ethische moment van de "homoiosis" duidelijk terug te vinden.
Dan, als dit "cogito" en de ware, geëngageerde zelfuitdrukking
eenmaal is verwerkelijkt, is de geest aangeland op het eigenlijke
niveau der dilectio: het binnengeestelijke dynamisme rust dan uit
in genietende liefde. Zo zijn er drie niveaus in het zieleleven, waarin telkens de triade zelf terugkeert 7 *. Heel deze rijkdom van de
dynamiek, zoals die in Augustinus' leer te vinden is, kent Thomas
nog niet. Hij spreekt vooral over de imago Dei als een scheppingsgegeven; hij zoekt een spiegelbeeld van de goddelijke Drieheid, dat
er altijd is; dat is in de mens-als-natuur, in de mens-als-schepsel:
dáár is de imago blijvend. In het vlak der actuele zelfverwerkelijking en in dat der genade is altijd sprake van acten en activiteiten;
deze zijn intermitterend, verliesbaar, niet blijvend. Maar wat met
de schepping is gegeven, is "natura", onverliesbaar, en daarin
wordt het spiegelbeeld gezocht. Daarom moest het vermogende,
potentiële, nog niet persoonlijk-geactueerde opgespoord worden. En
daarom blijft Thomas binnen het memoria-niveau der geestestriade, het plan van de altijd blijvende zelf-presentie, waarvan
Augustinus zegt dat het de geest daar vergaat als een man, die uit
tijdverdrijf zich bezighoudt met de geometrie, ofschoon hij musicus
is: op dat moment denkt hij niet aan de muziek, toch bezit, begrijpt
en bemint hij haar niet minder 75 . Aversio a seipso of niet: altijd
blijft de aanwezigheid van de ziel aan zichzelf, en dus die ongedetermineerde zelfkennis en zelfliefde. Dat is het beeld der goddelijke Drieheid.
5. De aard der zelfkennis
Thomas' integriteit als theoloog stond op het spel. Enerzijds moest
hij speuren naar het spiegelbeeld van de Triniteit en dit veiligstellen; anderzijds was hij aan zijn genie verplicht, op de vaste
bodem der realiteit te blijven. Zo is hij tot deze derde memoriafase van de aanwezigheid gekomen.
Uitdrukkelijk is de vraag gesteld of de zelfpresentie een altijd
и
) Cf. Heijke, Bijdragen, I.e., blz. 370—372.
1*) Cf. Heijke, Bijdragen, I.e., blz. 373.
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7

aanwezig actuele zelfkennis met zich meebrengt. Volgens Braun *
merkt men in ι S. hieromtrent een zekere aarzeling bij Thomas.
Aarzeling is er m.i. niet in het minst, ι S. 3.4.5 zegt: "Sed secun
dum quod intelligere nihil aliud dicit quam intuitum, qui nihil
aliud est quam praesentia intelligibilis ad intellectum quocumque
mode, sic anima semper intelligit se et Deum (Farm, "indetermina
te"), et consequitur quidam amor indeterminatus" " . Nu is er geen
twijfel aan, dat Thomas hier bedoelt te zeggen: de zelf aanwezigheid
der ziel brengt een altijd aanwezige actuele zelfkennis met zich
mee. In de eerste plaats een altijd aanwezige zelfkennis, want dat
ligt geïmpliceerd in wat tot nu toe werd gezegd omtrent de imago
Dei. Maar vervolgens ook een actuele zelfkennis.
Onmiddellijk aansluitend bij de geciteerde passus zoekt hij immers een parallelle aristotelische opvatting, en komt dan tot het
lumen intellectus agentis (het licht van het inwerkend verstand)
dat de ziel altijd kent als zij kent, niet (zoals bij de leer der zelfpresentie) als voorwerp, maar als kenmiddel 7e . Tegelijk echter geeft
Thomas duidelijk een verschil in zelfkennis aan 7 7 : zelfkennis die
hij omschrijft met de term "cogitare", en zelfkennis als "simplex
intuitus" (denkende, reflexieve zelfkennis; en kennis door enkelvoudig inzien). De altijd presente actuele zelfkennis nu is niet de
illatieve kennis van de ratio, want deze is wel actueel maar niet
blijvend, doch intermitterend van aard. Het is een intuitus in de
zieletop, gelijkend op het onmiddellijke prereflexieve inzicht dat de
geest omtrent eerste beginselen 7e .
In psychologische zin kan men dan ook niet spreken van actuele
zelfkennis: de menselijke geest is psychologisch gesproken niet actief, schrijdt niet voort onder tijdsverloop; de kennis is dan ook
"indeterminatie", onbepaald. Het zou teveel zijn, als men zegt dat
deze zelfkennis onbewust is, maar zij is niet zelf-bewust, eerder
vóór- of méé-bewust; niet zelf-ег агеп, eerder vóór- of méé-ervaren.
De "intuitus" geeft ons dan ook geen redelijke kennis van het wezen der ziel; want hoewel de ziel aan zichzelf present is, toch is
de kermis van de ziel uitermate moeilijk. Dergelijke kennis krijgt
74

) Braun, o.e., biz. 104—105.
) 1 S. 3.4.5 sol..
7
·) "in ratione medii cognoscendi": in 1 S. 3.4.5 sol., als geciteerd
onder nota 63.
77
) Cf. Braun, o.e., blz. 14; 101—103.
78
) "...ratio enim nihil aliud est nisi natura intellectualis obumbrata:
unde inquirendo cognoscit et sub continuo tempore quod intellectui statini et piena luce offertur; et ideo dicitur esse intellectus principiorum
pnmorum, quae statim cognitioni se offerunt" (1 S. 3.4.1 ad 4).
75
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men enkel door vanuit de voorwerpen te redeneren tot de acten,
en vanuit de acten tot de vermogens 7 β . Hiermee geeft Thomas het
aristotelische procédé aan, volgens hetwelk hijzelf heeft gewerkt:
vanuit de voorwerpen is hij via de acten tot de vermogens gekomen, en vanuit de vermogens was hij in staat iets te zeggen over
de ziel, zij het onder de grootste moeilijkheid.
Maar dit redeneren van de voorwerpen naar het wezen der ziel
is pas mogelijk, omdat de psychologisch gesproken confuse eo intuitus altijd daar is. Deze mtuitus is actueel in metafysieke zin, en
als zodanig vóór-gegeven, psychologisch mee-ervaarbaar en redenerenderwijs expliciteerbaar. Juist omdat het een metafysiek gegeven is, is het altijd aanwezig. Wil men dit geen "kennis" noemen,
tenzij, zoals Thomas zelf óók wel doet, "largo modo" e l : uitstekend.
Wát ermee gezegd wil zijn is, dat de imago Trmitatis niet alleenmaar-potentiahteit is. De zieletop is een vermogend geheel, bestaande uit positieve, "vóór-actuele" en niet-meer-puur potentiële gerichtheden. Hij is geen negatief, maar een echt spiegelbeeld. De
platoons-augustijnse ethische zijde ervan, of (maar dit vraagt nadere uitwerking later) het roepingsaspect, dat in de vrije inwilliging
van de mens voert tot expliciet willen kennen en tot even uitdrukkelijke en bewuste strevingsdaden, houdt de uitnodiging m om datgene wat "sub quadam confusione" en "indeterminate" aanwezig
n
) "Anima sibi ipsi praesens est; tarnen maxima difficultas est in
cognitione ammae, nee devemtur in ipsam msi ratiocinando ex objectis
m actus et ex actibus in potentiam" (i S. 3 1 2 ad 3), ".. ipsam animam
et potentias ejus et habitus ejus non cognoscimus nisi per actus, qui
cognoscuntur per objecta" (1 S 17.1 4 ad 4).
β0
) ". voluntas actus non est pars imagims, quae est imago simihtudmis, m distinctione potentiarum considerata quia nullius voluntatis
actus semper manet, cum tarnen imago semper permaneat. Sed quod
imago m potentiis secundum quacdam objecta praecipue assignatur, под
est ex eo quod actu m illa feratur, msi forte sub quadam confusione,
ut m I lib dictum est, quod anima semper intelligit se, non discernendo
vel cogitando aliquid de se, sed inquantum praesens est sibi, sed ex eo
quod in illa objecta fern potest" (2 S 39 1 1 ad 1).
β1
) ". ad hoc quod aliquid cognoscatur ab anima, non sufficit quod sit
sibi praesens quocumque modo, sed m ratione objecti. Intellectui autem
nostro nihil est secundum statum viae praesens ut objectum, nisi per
ahquam similitudinem ipsius, vel suo effectu acceptam: quia per effectue
devemmus in causas Et ideo ipsam ammam et potentias ejus et habitus
ejus non cognoscimus nisi per actus, qui cognoscuntur per objecta. Nisi
largo modo vehmus loqui de cognitione, ut Augustinus loquitur, secun
dum quod intelligere nihil aliud est quam praesentiahter mtellectui quo
cumque modo adesse" (ï S 17.1 4 ad 4)
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is, nu volmenselijk tot gelding te brengen. Ten opzichte van deze
verwerkeÜjking blijft heel deze situering van de imago dan toch
potentieel. Metafysiek gesproken is aldus de psychologische triade
van memoria, intelligentia en voluntas gefundeerd en gerechtvaardigd bevonden 8*.
6. De positie van de theoloog (π)
Thomas heeft deze leer van Augustinus beproefd en getoetst; het
traditionele gegeven heeft daarmee duidelijk gewonnen aan reali
teitswaarde. Maar omdat de memoria eigenlijk ontmaskerd is, en
niet meer een onderscheiden vermogen genoemd mag worden, gaat
88
de winst aan realisme gepaard met een verlies aan beeldkracht .
Deze gang van zaken lijkt niet onverklaarbaar, wanneer men zich
de positie van de theoloog nog eens te binnen wil roepen. Als
spectator, veilige buitenstaander, beschouwt hij de mens in diens
geestesactiviteiten, met de bedoeling een spiegelbeeld Gods te vin
den waarin hij iets omtrent de Drieëne kan leren kennen. Maar wat
overkomt hem? Hij kijkt geboeid naar de menselijke geest, hij
herkent zelfs die drie elementen: iets van kennen, bewaren, willen
ook; en hij ziet hoe de geest zich daarin als een radarapparaat
wendt tot de dingen om zich heen. De stukken heeft hij wel in
handen, maar de dynamiek die hij ontdekt, heeft een ordening die
haar belemmert de goddelijke Triniteit te representeren: want de
dingen moeten eerst gekend zijn voor zij in de ziel worden bewaard. Wat hij aldus ontdekt blijft onbevredigend.
Dan vindt er een zelfverdubbeling plaats: de theoloog ziet zichzelf zijn eigen ziel beschouwen; hij ontwaart het allereerste grondpatroon van zijn zelfkennis, maar hoe raakt hij dat ooit? Want de
verdubbeling blijkt iets onwezenlijk-infinitiefs te hebben: hij beschouwt het eigen zelf, dat het eigen zelf beschouwt, dat het eigen
zelf beschouwt en zo verder; niet ongelijk aan de cacao-bus, waarop een verpleegster staat, met in haar hand een cacao-bus, waarop
een verpleegster staat met in haar hand een cacao-bus, waarop enz..
De mens is in staat tot een dergelijke zelfverdubbeling: hij bezit de
bijzondere gave "voortdurend buiten zichzelf te gaan staan door
onbeperkt afstand van zichzelf te nemen. Het bewustzijn is ons
vermogen om de wereld te overzien en ons handelen te bepalen
van een regelend centrum uit. Zelfbewustzijn betekent een hogere
82) Cf. De Beaurecueil I, p. 78.
83) Van de tweede triade heeft Thomas zelf uitdrukkelijk vastgesteld:
"unde in ista non est tanta conformitas sicut in praedicta, nee ita propria
assignatie: propter quod ultimo ponitur" (1 S. 3.5.1 sol.).
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mate van transcendentie, waarin het (ik) zichzelf tot zijn object
maakt, met dien verstande, dat het ego uiteindelijk altijd subject
en niet object is M". Met dit laatste is al gezegd, dat de zelfverdubbeling die plaatsgrijpt, onwezenlijk is wanneer de "spectator"
zijn plaats van buitenstaander wil vasthouden; want dan zou hij
een onmogelijke en ontoelaatbare ont-zelving invoeren: hij zou immers afstandelijkheid construeren tussen zijn geest-als-subject en
zijn geest-als-object, hetgeen iets zou zijn als metafysieke zelfmoord.
Zodra daarom de ziel-zelf voorwerp wordt van zijn kennen en
willen, verliest de theoloog zijn positie als buitenstaander: hij buigt
zich over zijn eigen ziel, raakt daardoor betrokken in haar dynamiek, en treedt het spiegelbeeld binnen. Maar dit betekent, dat hij
zijn mens-zijn gaat doen: en wat ontdekt werd als spiegelbeeld van
de Drieëne God, raakt als kenmiddel vervaagd voor hem. Juist dit
psychologisch-actieve der zelfkennis, dat hier op steeds wisselend
niveau en intermitterend wordt verwerkelijkt, maakt het echter mogelijk door te dringen tot de onveranderlijke, blijvende metafysieke
gronden ervan: ex objecto ad actus, ex actibus ad potentiam. Het
grote winstpunt is intussen, dat de imago Trinitatis, zoals die tot
nu toe door Thomas werd ontwikkeld, de mens die er naar op zoek
is niet buiten schot laat: hij raakt verwikkeld in de dynamiek van
zijn geest. Niettemin blijven wij achter met een verwaasd spiegelbeeld, een niet-meer-exacte afbeelding der goddelijke drieheid: de
imago als kenmiddel blijkt van uiterst betrekkelijke waarde. Voor
wij hierop verder gaan moet eerst nog het tweede voorwerp der
imago-vermogens beschouwd worden.

8
*) R. Niebuhr, Wezen en beslemming van de mens. Deel Ι. A 195ІУ
blz. 22.
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II. DE ZIEL EN G O D

De drie vermogens geraken in een dynamiek door toewending naar
bepaalde voorwerpen. Naar aanleiding van de ontleding van de
menselijke ervaring omtrent de verworven kennis, is de vraag bij
Thomas gerezen: zijn er wellicht voorwerpen van onze geestesvermogens, waaromtrent wij een eerdere kermis hebben dan een verworven? Worden er voorwerpen in onze ziel bewaard, voorafgaand
aan verworven kennis? Thomas heeft bevestigend geantwoord voor
de ziel: zij is vóór iedere expliciete kennis aan zichzelf present.
Bij alles wat daarover tot nu toe werd gezegd, is echter afgezien
van wat hier aan de orde komt: Gods aanwezigheid in de ziel. Al
het voorgaande wordt door deze aanwezigheid gekleurd, anders.
Hoewel het waar blijft, wordt de waarheid ervan voller, werkelijker.
Want Godzelf is voorwerp van onze zielsvermogens. Hier blijkt
de trinitaire ordening der vermogens op haar hoogst gerealiseerd.
Want de intelligentia komt voort van de memoria omdat Hijzelf
door wezen in de ziel is, en door haar wordt vastgehouden niet
door verwerving. Zeker, de vermogens staan op geen enkele gelijkheidsvoet met God, de Allerhoogste, maar desondanks wordt de
imago in de meest ware zin aangegeven ten aanzien van het voorwerp dat Godzelf is 1 .
§ i . Gods aanwezigheid in alle dingen (i)
i . Lombardus en de aanwezigheid Gods in de dingen
Bij zijn uiteenzettingen heeft Thomas voortdurend de Littera Magistri voor ogen *. Daar leest hij dat God, die altijd onveranderlijk
in zichzelf bestaat, door aanwezigheid, macht en wezen in iedere
natuur is zonder daarmee samen te vallen, in iedere plaats zonder
daardoor begrensd te worden, en in iedere djd zonder dat Hij veranderlijk is '. Lombardus staaft deze uitspraak met auctoritates
van Gregorius, Augustinus, Hilarius en Ambrosius: het is een algemeen gegeven in de geloofsleer van de Kerk. God is geheel in
!) ι S. 3.4.4 sol., geciteerd onder hoofdstuk I, nota 46.
) Het gaat hier om het tekstgedeelte van 1 S. 37; ed. Mandoimet I,
p. 846—849.
a
) "Deus incommutabiliter semper in se existens, praescntialiter, potentialiter, essentialiter est in omni natura sive essentia sine sui definitione,
et in omni loco sine circumscriptione, et in omni tempore sine mutabilitate" (1 S. 37; ed. Mandennet I, p. 846).
2
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alle dingen, zoals de ziel geheel aanwezig is in alle deeltjes van
het lijf tegelijk; zij is niet minder in de mindere delen noch méér
in wat belangrijker is; maar toch werkt zij in sommige intenser,
in andere minder, ofschoon zij in alle lichaamsdelen wezenlijk geheel is 4 .
De vraag die dan rijst is: op welke wijze is God dan wel geheel
en al door zijn wezen overal? Zoals wij vele dingen over God inzien, zegt Lombardus dan met Chrysostomus, welke wij niet geheel
en al onder woorden kunnen brengen, zo zijn er ook vele dingen
die wij zeggen, maar niet zo goed kunnen begrijpen. Wij zeggen
bijvoorbeeld dat God overal is, maar kunnen niet inzien op welke
wijze 5. Nu zijn er sommige knappe mensen, vervolgt Lombardus,
die hebben geleerd hoe men die aanwezigheid Gods moet verstaan:
Hij is overal door zijn wezen, betekent dat God het ZIJN geeft aan
alle natuur, aan alles wat natuurlijkerwijs is, en aan alle plaats
waarin die dingen zijn; God is overal door aanwezigheid en macht,
dat betekent dat alle dingen, en alle plaatsen waarin zij zijn. Hem
present zijn, en dat Hij onophoudelijk daarin iets uitwerkt, omdat
zij niet zouden blijven als Hij ze niet bewaarde; dat God tenslotte
in de dingen is door zijn substantie, volgt hieruit naar hun mening,
en dit betekent dat Hij door de kracht van zijn eigen zelfstandigheid maakt, dat alles is. Lombardus besluit dan met toe te geven,
dat alles wat deze mensen beweren, waar mag zijn, maar dat men
niettemin moet geloven dat in de woorden "God is overal door zijn
wezen" méér ligt opgesloten, dan een mens kan vatten.
2. De visie van Thomas

β

In ι S. 37 bespreekt Thomas als eerste quaestio, hoe God in alle
4
) Aldus dteert Lombardus van Augustinus Ер. CLXVI ad Hieronymum De origine animae; ed. Mandonnet I, p. 847.
8
) "Ut enim ait Chrysostomus, Hom. II super Epistolam ad Hebr.,
super illud: Qui cum sit splendor, sicut multa de Deo intelligimus quae
loqui penitus non valemus; ita multa loquimur quae intelligere non sumus
idonei. Verbi gratia quod ubique Deus est, scimus et dicimus; quomodo
autem ubique sit, intellectu non capimus" (Littera Magistri; ed. Mandon
net I, p. 849).
e
) De leer van Thomas over de aanwezigheid Gods in de dingen is met
name vanuit de Summa (I. 8. 1—4) een bekende en algemeen aanvaarde
stelling. Dat deze doctrien echter reeds in het Scriptum volledig ontwik
keld is, valt in de litteratuur nauwelijks op. En het intrinsieke verband
tussen Gods aanwezigheid en de imago Dei is bij mijn weten nergens
toegelicht, terwijl dit naar het mij voorkomt juist een karakteristiek is
van Thomas' visie op het beeld Gods in de mens.

66

dingen is. Zijn betoog begint met de nadrukkelijke bevestiging:
7
God is in alle d i n g e n ; wezenlijk, of: door wezenheid, is God in
alle dingen. Wat betekent dit?
Zeker met, dat God vermengd raakt met de dingen, als was Hij
een deel van wat dan o o k 8 . Al in de Proloog op het eerste boek
van het Scriptum zegt hij over de Schepper, dat deze weliswaar
alles vervult, maar zich toch naar niets laat afmeten 8 . Hier, in
ι S. 37, stelt hij vast, dat er bij stof dingen, waar sprake is van
beweger en bewogene, werker en bewerkte, al geen plaats-vermenging is, doch een elkaar raken; en dat er bij geestelijke naturen
weliswaar geen sprake is van situatie of plaats, zodat de beweger
daar is waar de bewogene is (men denke maar aan de ziel ten op
zichte van het lichaam 1 ), maar dat er geen sprake is van vermen
ging van die twee l 0 . Neen, Gods wezen is met intrinsiek aan de
7
) "Sed contra, Hierem., XXIII, 24: Numquid non coelum et terram
ego impleo? Sed per coelum et terram mtelligitur omnis creatura, ut
patet ex principio Genesis. Ergo Deus m omnibus creaturis est" (1 S.
37.1.1 sed с. ι ) .
8
) "Respondeo dicendum, quod Deus essentialiter in omnibus rebus
est, non tarnen ita quod rebus commisceatur, quasi pars alicujus rei"
(1 S 37.1.1 sol.)
•) "...ex parte creantis, qui cum omnia impleat, nulli tamen se commetitur..." (1 S. Prol., ed. Mandonnet Ι, ρ з ) .
10
) " . Deus essentialiter in omnibus rebus est, non tamen ita quod
rebus commisceatur, quasi pars ahcujus rei Ad cujus evidentiam oportet
m a praenotare. Primo, quod movens et motum, et operane et operatum,
oportet simul esse, ut m VII Physic, probatur. Sed hoc diversunode
contingit m corporalibus et spintuahbus. Quia enim corpus per essentiam suam, quae circumlimitata est terminis quantitatis, determinatimi
est ad situm aliquem, non potest esse quod corpus movens et motum sint
in eodem situ; unde oportet quod simul sint per contactum, et sic virtute sua corpus immutai, quia immediate sibi conjungitur quod etiam
immutatum aliud immutare potest, usque ad aliquem terminum. Spintualis vero substantia, cujus essentia omnmo absoluta est a quantitate
et situ, ac per hoc loco, non est disimela ab eo quod movet per locum
vel situm; sed ubi est quod movetur, ibi est ipsum movens, sicut anima
est m corpore, et sicut virtus movens caelum dicitur esse in dextra parte
orbis quern movet, unde incipit motus, ut habetur VIII Physic. Secundum
est, quod esse cujushbet rei et cujuslibet partis ejus est immediate a
Deo, eo quod non ponimus, secundum fidem, aliquem creare nisi Deum.
Creare autem est dare esse. Tertium est, quod illud quod est causa esse,
non potest cessare ab operatione qua esse datur, quin ipsa res etiam esse
cesset Sicut enim dicit Avicenna, lib. I Sufficientiae, cap. XI, haec est
differentia inter agens divinum et agens naturale, quod agens naturale
est tantum causa motus, et agens divinum est causa esse. Unde, juxta
ipsum, quahbet causa efficiente remota, removetur effectus euus, et ideo,
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u

dingen als een deel ervan, dat behoort tot hun constitutie , omdat
Hij aan alle dingen en alle delen der dingen het ZIJN geeft (schep
pen noemen wij dat, en wij geloven dat God de enige Schepper is).
Geen vermenging dus; maar wat dan wel? Voor een deel is dit
al gezegd: God is in de dingen onvermengd, als de gever, de eerste
oorzaak van hun ZIJN. ZOU Hij ophouden aldus in de dingen te
werken, dan zou het ZIJN van alle dingen ophouden, juist omdat
het verschil tussen de "agens divinum" en de "agens naturale" is,
dat de tweede slechts bewegingen en veranderingen veroorzaakt,
terwijl de eerste het zijN-zelf veroorzaakt. Alles zou in het niet
terugvallen, zegt Gregonus met de geliefde bijbelse metafoor, als
I2
Gods hand het niet zou omvatten . Zo draagt Hij alles door het
woord van zijn kracht, bewaart het, is bijgevolg present aan de
13
dingen, is in de dingen die hun ZIJN, hun consistentie onmiddel
14
lijk van Hem krijgen. Onmiddellijk werkt God in alles ; juist om
dat Hij de eerste oorzaak van alles is, is zijn kracht aan alles de
meest onmiddellijke (immediatissima). Men moet dat goed verstaan:
Hijzelf is zijn kracht, en daarom is Hij niet alleen onmiddellijk
remoto aedificatore, non tollitur esse domus, cujus causa est gravitas
lapidum quae manet, sed fieri domus cujus causa erat; et similiter,
remota causa essendi, tollitur esse Unde dicit Gregorius, lib. XVI Moral.,
с XXXVII, quod omnia in nihilum décidèrent, nisi ea manus omnipotentis contmeret. Unde oportet quod operatio ipsius, qua dat esse, non sit
intercisa, sed continua, unde dicitur Joan, V, 17 Pater meus usque modo
operatur, et ego operor Ex quibus omnibus aperte colligitur quod Deus
est unicuique intimus, sicut esse proprium rei est ultimum ipsi rei, quae
nee mcipere nee durare posset, nisi per operationem Dei, per quam suo
open conjungitur ut in eo sit" (1 S. 37.1.1 sol ).
ч) " quamvis essentia divina non sit intrinseca rei quasi pars venions
in constitutionem ejus, tamen est intra rem quasi operans et agens esse
umuscujusque rei; et hoc oportet m omni agente incorporeo, ut ex praedictis patet" (1 S 37.1.1 ad 1).
12
) 1 S 37.11 sol., geciteerd onder nota 10
") "Hoc etiam videtur per hoc quod habetur ad Hebr., I, 3. Portans
omnia verbo virtutis suae. Non autem potest conservare res, nisi sit
praesens eis. Ergo videtur quod in omnibus rebus su" (1 S. 37.1.1 sed
с. 2 ) .
u

) "...illud quod agit per suam absentiam, non est causa próxima ejus
quod fit, sed remota; virtus enim solis pruno et principaliter est in
corpore sibi conjuncto, et sic deinceps usque ad ultimum, et haec virtus
est lumen ejus per quod agit in his mferionbus, ut Avicenna, lib. dt.,
cap II, dicit. Similiter patet quod rex praecipiens est causa prima: sed
exequens praeceptum est causa próxima et conjuncta. Deus autem immediate m omnibus operatur; unde oportet quod in omnibus sit" (1 S.
37.1.1 ad 2).
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beginsel van werking in alle dingen, maar zelf onmiddellijk werk
zaam in alles; in heel de wereld der oorzakelijkheid ligt hier iets
15
volslagen unieks : dat God in het schepsel is als de "werker" en
"doener" van het zijN-zelf van ieder ding. En juist omdat Hij als
de goddelijke werker oorzaak van het ZIJN der dingen is, is zijn
werking in de dingen ononderbroken. God is aan ieder ding het
diepste, innigste, intiemste, zoals het eigen ZIJN van het ding er
het intiemste aan is. Want dit eigen ZIJN der dingen zou begin
noch duur hebben, tenzij door Gods werking, waardoor Hij met zijn
le
"werkstuk" is verbonden, zodat Hij in hetzelve is . Meermalen
wordt deze immanentie van God in de schepselen dan vergeleken
met het in-zijn der ziel in het lichaam " , welke vergelijking blij
kens de Littera Magistri teruggaat op Augustinus.
In tegenstelling tot Lombardus waagt Thomas zich vervolgens
а<ш een nadere beschouwing van de wijze, waarop God in de crea
tuur is. Men kan deze aanwezigheid van twee kanten benaderen:
vanuit God en vanuit het schepsel. Als men het in-zijn Gods in de
dingen vanuit God beschouwt, moet allereerst de aandacht geves15

) "...respectu ejusdem operationis non potest esse duplex causa
próxima eodem modo, sed diversimode potest; quod sic patet. Operario
reducitur sicut in principium in duo; in ipsum agentem, et in virtutem
agentia, qua mediante exit operatio ab agente. Quanto autem agens eet
magis proximum et immediatum, tanto virtus ejus est mediata, et primi
agentis virtus est immediatissima; quod sic patet in terminis. Sint A, В, С
tres causae ordinatae, ita quod С sit ultima, quae exercet operationem;
constat tunc quod С exercet operatiotionem per virtutem suam; et quod
per virtutem suam hoc possit, hoc est per virtutem В et ulteríus per
virtutem A. Unde si quaeritur quare С operatur, respondetur per virtu
tem suam; et quare per virtutem suam: propter virtutem B; et sic quousque reducatur in virtutem causae primae in quam docet Fhilosophus
quaestiones resolvere in Posterior, analyt., lib. II, et in II Physic. Et ita
patet quod cum Deus sit prima causa omnium, sua virtus est immediatis
sima omnibus. Sed quia ipsemet est sua virtus, ideo non tantum est
immediatum principium operationis in omnibus, sed immediate in om
nibus operans; quod in alus causis non contingit, quamvis singulae res
proprias operationes habeant quibus producimi suos effectus" (i S. 37.1.1
ad 4).
le
) 1 S. 37.1.1 sol., geciteerd onder nota 10.
1T
) Cf. o.a. 2 S. 16.1.3 β 0 1· : "Et similiter sicut Deus est totus in
qualibet parte universi, ita anima tota in qualibet parte corporis; et
secundum hoc et hujusmodi alia nihil prohibet hominem magis ad imaginem Dei esse quam angelum. Sed hoc est secundum quid, et non simpliciter..."; 3 S. 2.1.1.2 ad 1: "Sicut enim Deus totus est in qualibet
parte universi per essentiam, praesentiam et potentiam; sic et anima
in qualibet parte corporis".
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tigd worden op een der grondregels van de Godsleer: wanneer een
schepsel in relatie staat tot de Schepper, betekent dit dat de betrokkenheid een reëel fundament heeft in het schepsel, maar in God
slechts gedacht is l e . Als men dus "vanuit Godzelf" naders wil
zeggen omtrent zijn immanentie in de dingen, zal dat enkel kunnen door aan-onze-geest-eigene begripsmatige onderscheidingen.
Voor ons denken nu is het zo, dat hoewel niet alle schepselen zich
op één enkele wijze tot God verhouden. God zich toch wél maar op
één manier verhoudt tot de dingen l e . Maar daarin maakt onze
geest onderscheid, daar hij immers prismatisch kent 2 0 . Want in Hem
vindt hij wezen, kracht en werking. Omdat Gods wezen onbetrekkelijk is ten aanzien van alle schepsel, is zijn essentie niet in de creatuur, tenzij deze met Hemzelf wordt verbonden door zijn werking.
En overeenkomstig zijn werken in de dingen, zegt men dat God in
de schepselen is "per praesentiam" (door aanwezigheid), omdat de
werker toch enigermate aan het gewerkte present moet zijn. Maar
Gods werking staat niet los van de goddelijke kracht waarvan zij
uit-gaat, en daarom zegt men dat Hij "per potentiam" (door macht)
in de dingen is. Daar nu zijn kracht identiek is met zijn wezenheid,
volgt dat Hij ook "per essentiam" (door wezenheid) in de schepselen is. Met andere woorden God verbindt de dingen aan zichzelf
le

) "...secundum theologos et philosophos verum est communiter, quod
relationes quibus Deus ad creaturam refertur, non sunt in Deo secundum
rem, sed secundum rationem tantum; quia intellectus noster non potest
accipere aliquid relative ad alteram dici, nisi ipsum sub opposita habitudine intelligat" (i S. 30.1.3 sol.). Cr. 2 S. 1.1.2 ad 5; 3 S. 5.1.1 sol. 1.
1») "Videtur quod inconvenienter assignetur modi isti, quibus Deus
in rebus esse dicitur. Cum enim dicimus Deum esse in rebus, significamus qualiter Deus ad res se habeat. Sed Deus uno modo se habet ad
omnia, quamvis non omnia uno modo ad ipsum se habeant, uit dicit
Dionysius, HI cap. De div. nom.. Ergo vedetur quod non debeat esse
nisi unus modus existendi Deum in rebus". — "Ad primum ergo dicendum, quod si loquamur de imitate et diversitate secundum rem, sic Deus
uno modo se habet ad res: sed quia res diversimodc se habent ad ipsum,
contingit Deum significan in diversa habitudine ad res, inquantum relationes fundatae in creaturís reliquenmt diversas habitudines secundum
rationem in Deo. Si autem consideretur unitas et distinctio secundum
rationem tantum, sic Deus pluribus modis se habet ad res, ut sciens, ut
potens, et sic de aliis" (1 S. 37.1.2 obj. 1 en ad 1).
20
) "Intellectus enim noster non potest una conceptione diversos modos
perfectionis accipere: tum quia ex creaturís Cognitionen! accipit, in quibus
sunt diversi modi perfectionum secundum diversas formas: tum quia hoc
quod in Deo est unum et simplex, plurificatur in intellectu nostro, etiam
si immediate a Deo reciperet; sicut multiplicatur processio suae bonitatis
in aliis creaturís" (1 S. 2.1.3 sol.).
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doordat Hij alle ZIJN daarin werkt; Hij is de intimus, onmiddellijk
aanwezig in alle creatuur waarin Hij zijn scheppende macht uitoefent: Hijzelf 21 . En zo is Hij "communiter in omnibus creaturis" 22 ,
d.w.z. doordat Hij de dingen hun ZIJN geeft, maakt tot wat zij uiteraard zijn: geschapen naturen 2 3 . In ieder schepsel is Hijzelf (essentialiter) aanwezig (praesentìaliter) door zijn scheppingsmacht
(potentialiter). Dit onderscheid beantwoordt dus niet aan het verschil der schepselen, want aldus is God aan alle schepselen present;
maar aan onze facettenkennis van Godzelf, zoals Hij in de dingen
гі
werkt .
§ 2. God is aanwezig in de mensenziel

i . God is op verschillende wijzen aanwezig
Als wij, zegt Thomas, over de reële eenheid en onderscheidenheid
spreken, verhoudt God zich op één wijze tot de dingen; maar omdat de dingen zich op uiteenlopende wijze verhouden tot Hem, kan
God worden aangeduid in verschillende betrekkingen tot de dingen.
Namelijk inzoverre relaties, die hun fundament hebben in de schepselen, in de orde der begrippen ("secundum rationem") verschillende verhoudingen in God hebben achtergelaten 2i . Met andere
woorden: dat God in de dingen is, wordt óók nader onderscheiden volgens de verschillende wijzen waarop de schepselen God bereiken 2e . Gods actieve aanwezigheid in de schepselen vindt immers
21
) "Ex parte autem Dei non invenitur diversitas in re, sed ratione
tantum, secundum quod distinguitur in ipso essentia, virtus et operatio.
Essentia autem ejus cum sit absoluta ab omni creatura, non est in
creatura nisi inquantum applicatur sibi per operationem: et secundum
hoc quod operatur in re, dicitur esse in re per praesentiam, secundum
quod oportet operane operato aliquo modo praesens esse; et quia operatio
non deserit virtutem divinam a qua exit, ideo dicitur esse in re per
potentiam; et quia virtus est ipsa essentia, ideo consequitur ut in re
etiam per essentiam sit" (ι S. 37.1.2 sol.).
22
) "Et primo confirmât modum quo est communiter in omnibus creaturis..." (1 S. 37, D.T., ed. Mandonnet I, p. 855).
M
) "...si accipiantur diversi effectus in creaturis perse in quibus est
Deus per naturales effectus tantum...' (1 S. 37.1.2 ad 2).
24
) "...illi tres modi non sumuntur ex diversitate creaturae, sed ex
parte ipsius Dei operantis in rebus: et ideo omnem creaturam consequuntur..." (1 S. 37.1.2 ad 3).
25
) 1 S. 37.1.2 ad 1, geciteerd onder nota 19.
2β
) "...divisio essentialis semper est per differentiae quae per se dividunt aliquod commune; sicut habens pedes, per se dividitur per bipes et
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haar eindterm in onderscheiden schepselen, die onderling verschillen in de wijze waarop zij op God geordend en met Hem verbonden worden, niet slechts door een gedacht onderscheid, maar werkelijk. Want wanneer men zegt dat God in de dingen is naarmate
Hij op de een of andere wijze met ze verbonden is, moet er verschil zijn in zijNS-wijze, waar verschil is in verbondenheid " .
2. Wijzen van Godspresentie volgens Lombardus en Thomas
De Littera Magistri past dit beginsel aldus toe: God, die altijd onveranderlijk bestaat in zichzelf, is door aanwezigheid, macht, essentie in alle natuur, plaats en tijd; bovendien is Hij op excellenter
wijze in de heilige geesten en zielen, namelijk door genade, als inwonend; en in de mens Christus is Hij op de meest verheven wijze 28.
Thomas verdeelt de Godsaanwezigheid dan aldus: God is aanwezig in alle schepselen op een gemeenschappelijke wijze;
vervolgens op speciale wijze in de heiligen; en op de meest
bijzondere wijze in de mens Christus 2e. En van deze wijzen van
presentie zegt Thomas dan verder: het schepsel wordt op drievoudige wijze met God verbonden. Eerstens al alleen volgens gelijkenis, inzoverre in de schepselwereld een gelijkenis wordt gevonden van de goddelijke goedheid (hetgeen niet betekent dat het
schepsel Godzelf zou bereiken naar het Hem eigen ZIJN); en deze
verbondenheid wordt in alle schepselen gevonden door essentie,
quadrupes, non autem per album et nigrum. Similiter dico, quod Deum
esse in creaturis per se dividitur secundum diversos modos quibus creaturae attingtmt Deum...' (i S. 37.1.2 ad 2).
27
) 1 S. 37.1.2 handelt over de drie wijzen van Godspresentie: door
macht, aanwezigheid en essentie, "...distinctio istorum modorum partim
sumitur ex parte creaturae, partim ex parte Dei. Ex parte creaturae, inquantum diverso modo ordinatur in Deum et conjungitur ei, non diversitate rationis tantum, sed realiter. Cum enim Deum in rebus esse dica tur
secundum quod eis aliquo modo applicatur, oportet ut ubi est diversus
conjunctionis vel applicationis modus, ibi sit diversus modus essendi"
(1 S. 37.1.2 sol.).
!8
) "Deus incommutabiliter semper in se existens, praesentialiter, potentialiter, essentialiter est in omni natura... loco... tempore... Et praeterea
in Sanctis spiritibus et animabus est excellentius, scilicet per gratiam,
inhabitans; et in homine Christo excellentissime" (Littera Magistri, 1 S.
37, ed. Mandonnet I, p. 846).
*·) "...modum quo est communiter in omnibus creaturis; secundo modo
quo specialiter est in Sanctis... Modus autem quo specialissime est in
homine Christo, pertinet ad tertium librum..." (1 S. 37, D.T., ed. Mandonnet I, p. 855).
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presentie en macht. Op een tweede wijze bereikt het schepsel werkelijk Godzelf, beschouwd naar zijn substantie, en niet slechts volgens gelijkenis: en dat is de tweede, speciale manier, waarop God
in de heiligen is door de genade. En op een derde wijze bereikt het
schepsel Godzelf, nu niet enkel door gelijkenis, evenmin slechts
door de werking van de geest (zoals bij de tweede wijze door het
geloof en de caritas het geval is), maar bovendien naar ZIJN. En
dan niet voorzover het ZIJN de actuering is van een essentie (want
geen schepsel kan overgaan tot Gods eigen wezenheid) maar inzoverre het ZIJN de actuering is van de persoonlijkheid, de hypostase: dan wordt een schepsel dus aangenomen tot vereniging met
die persoon. En dat is de uiterste mogelijkheid van Godsverbondenheid, de wijze ni. waarop God in Christus is door eniging 30.
3. Mens-zijn betekent eeen eigensoortige aanwezigheid Gods
De toepassingen van Lombardus en Thomas ten aanzien van genade en eniging momenteel latend voor wat zij zijn, kunnen wij het
beginsel ook toepassen binnen de eerste modus. Aan alle schepsel
is God present. Maar binnen de schepselwereld als zodanig is er
een rijke verscheidenheid, een hiërarchie van wezens; en deze aanwezigheid Gods zal dus nader getekend zijn naargelang van de
specifieke aard van die schepselen.
Bij een beschouwing van het aangehaalde tekstgedeelte uit de
Solutio van 1 S. 37.1.2 valt op, dat hier uitdrukkelijk in de scheppingsorde verband wordt gelegd met ons eigenlijke thema: de Godsgelijkenis. Aan alle schepselen is gemeenschappelijk, dat in hen
enige gelijkenis wordt gevonden met de goddelijke goedheid. Het
sleutelwoord voor deze gemeenschappelijke gelijkenis is: vestigium.
s») "Conjungitur autem creatura Deo tripliciter. Primo modo secundum similitudinem tantum; inquantum invenitur in creatura aliqua similitudo divinae bonitatis, non quod attingat ipsum Deum secundum substantiam: et ista conjunctio invenitur in omnibus creaturis per essentiam,
praesentíam et potentiam. Secundo creatura attingit ad ipsum Deum
secundum substantiam suam consideratum, et non secundum similitudinem tantum; et hoc est per operationem: scilicet quando aliquis fide adhaeret ipsi primae veritati, et charitate ipsi summae bonita ti: et sic est
alius modus quo Deus specialiter est in Sanctis per gratiam. Tertio creatura attingit ad ipsum Deum non solum secundum operationem, sed
etiam secundum esse: non quidem prout esse est actus essentiae, quia
creatura non potest transiré in naturam divinam: sed secundum quod est
actus hypostasis vel personae, in cujus unionem creatura assumpta est:
et sie est ultimus modus quo Deus est in Christo per onionem" (1 S.
37.1.2 sol.).
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In heel de hiërarchie der schepselen, van engelen, mensen, dieren,
planten en dingen is een "vestigiale" gelijkenis Gods te vinden.
De leer over het „vestigium Dei" s l kan hier aldus worden samengevat: God heeft de dingen geschapen, en wat zij zijn, zijn zij vanuit Hem 3 2 . Daardoor bezitten de dingen een onvolmaakte Godsgelijkenis, waardoor de menselijke geest tot Hem kan geraken a 3 . In
ieder schepsel is dit vestigium te vinden; ook de mens is vestigium
Dei 3 4 . Zelfs de genade moet vestigium heten inzoverre zij creatuurlijk is S 5 . En juist door deze vestigiale Godsgelijkenis van alle schep31

) zie hierna onder § 4, 1 — blz. 93.
) "...vestigium invenitur in creatura, secundum quod consequitur esse
perfectum a Deo, ut supra dictum est. Unde in his tantum simpliciter
est invenire vestigium quae perfecta sunt in se; et hujusmodi sunt tantum
individua in genere substantias. Accidentia autem non habent esse, nisi
dependens a substantia: unde etiam in accidentibus non est vestigium,
nisi secundum ordinem ad substantiam..." (1 S. 3.2.3 sol.). Cf. 1 S.
3.1.3 sol.: "...cum creatura exemplariter procedat ab ipso Deo sicut a
causa quodammodo simili per analogiam, ex creaturis potest in Deum
devenire...".
" ) "...vestigium, secundum quod hic dicitnr, metaphorlce acdpitur, et
sumitur ad similitudinem vestigli proprie dirti, quod est impressio quaedam, confuse ducens in cognitionem alicujus, cum non repraesentet ipsum
nisi secundum partem, scilicet pedem, et secundum inferiorem superficiem tantum. Tria ergo consideran tur in ratione vestigli : scilicet similitudo, imperfectio similitudinis, et quod per vestigium in rem cujus est
vestigium devenitur. Secundum hoc ergo, quia In creaturis invenitur
similitudo Creatoris, per quam in ipsius cognitionem devenire possimus,
et est imperfecta similitudo; ideo in creaturis dicitur vestigium Creatoris.
Et quia creaturae magis deficiunt a repraesentatione distinctionis personarum, quam essentialium attributorum; ideo magis proprie dicitur creatura vestigium, secundum quod ducit in personas, quam secundum
quod ducit in divinam essentiam" (1 S. 3.2.1 sol.).
M
) "Videtur quod non in omni creatura sit vestigium. Similitudo
enim vestigli dividitur contra similitudinem imaginis. Sed quaedam creaturae sunt in quibus est similitudo imaginis, sicut in homine. Ergo in
illis non est vestigium". — "Ad primum ergo dicendum, quod in superiori
semper includitur virtus inferioris, sicut in anima etiam est virtus naturae. Anima enim est natura ipsius corporis, quod per ipsam movetur,
et dat sibi esse naturale, et super hoc habet proprias operationes suas: et
ideo cum similitudo imaginis sequatur animam secundum id quod intellectualis est, non excluditur ab ea ratio vestigli, quae consequitur ipsam
secundum quod natura quaedam est creata" (1 S. 3.2.3 obj. 1 en ad 1).
35
) "Et similiter etiam dicendum ad secundum quod gratia gratum
faciens, secundum id quod addit aliis creaturis, dicitur perfecta similitudo,
non simpliciter, sed respectu aliarum creaturarum similitudinum; sed
secundum id in quo communicat cum aliis creaturis, habet rationem
32
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seien is er een binding ("conjunctio") met God, die hun het ZIJN
geeft, die deze gelijkenis in hen werkt. Zij zijn daardoor verbonden
met Hem, en Hijzelf is aanwezig in de dingen door zijn macht 3 '.
Hoe innig ook verbonden met de scheppende God, de dingen bereiken God niet naar zijn eigen wezen. Alle schepselen zijn vervuld van Gods presentie, maar zijn Zelf wordt niet ontmoet i T .
Scherper nog omschrijft Thomas zijn bedoeling: God is aanwezig,
maar zijn presentie is unilateraal. Er is geen enkele wederkerigheid' 8 . Deze niet-wederkerige, scheppende presentie van Godzelf
is gemeenschappelijk aan alle dingen.
Er rest nog één aspect, wellicht het belangrijkste, dat de gedachten van Thomas over deze "praesentia Dei in rebus" afrondt. Deze
krachtige, scheppende aanwezigheid Gods in de dingen is namelijk
niet toevallig, noch is zij een verstandelijke constructie die moet
dienen om de schepselen in hun ZIJN te verklaren. Zij is bedoeld,
beoogd door God; want niet alleen zijn de dingen van God afkomstig, zij zijn ook op Hem gericht, moeten terug naar Hem.
Dit schema van de "exitus a Deo" en de "reductio in Deum" 39
is geen vondst van Thomas, al zal hij juist hierop zijn hele theologie bouwen in de Summa Theologiae 40 . Deze grootse samenvatting
van de kringloop zowel van mensheidsgeschiedenis, als van de
historie van de individuele mens, gaat wel terug op Plato, die in de
wereld der ideeën een drang naar vereenzelviging met het Goede
onderkende, en in de anamnese der ziel, waarin deze haar vóórkennis terugwint, een dergelijke exitus-reditus-gedachte op het plan
van het zieleleven plaatste.
vestigli" (ι S. 3.2.3 ad 2).
3e
) 1 S. 37.1.2 ad 2, voor zover geciteerd onder nota 26 en 23.
37
) "...non quod attingat ipsum Deum secundum substantiam..." (1 S.
37.1.2 sol.).
3e
) "Quamvis consequantur (creaturae) divinam similitudinem per operationem ipsius Dei, non tarnen attingunt ad ipsum Deum secundum
suppositum; et ideo quamvis Deus in eis sit, non tarnen ipsae cum Deo
sunt" (ï S. 37, E.T., ed. Mandonnet I, p. 866—867).
'*) "...sicut in exitu rerum a principio dicitur bonitas divina in creaturas procedere, inquantum repraescntamr in creatura per similitudinem
bonitatis divinae in ipsa receptam; ita in reductione rationalis creaturae
in Deum intelligitur processio divinae personae, quae et missio dicitur..."
(1 S. 15.4.1 sol.). Zie boven b!z. 17 e.V..
40
) Maar hetzelfde is al te lezen in de proloog op het Scriptum, waarin
na de 'abscondita divinorum' de 'productio creaturarum' wordt behandeld,
en vervolgens de 'restauratio' en de 'perfectio qua res conservantur in
suo fine': het zijn even zovele opschriften voor de vier boeken van het
Scriptum. Cf. 1 S. Prol., ed. Mandonnet I, p. 1—3.
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Bij Plotinus is het meer uitgesproken een "ethische" opdracht
geworden: de dingen moeten terugkeren. De wet van de terugkeer
is een der kenmerkende elementen van het ingeboren verlangen,
waardoor elk effect naar zijn volmaakte oorzaak streeft 4i . Emanatie en wedervereniging zijn de grondpijlers van deze neo-platoonse
mensbeschouwing. Proclus geeft deze leer zelfs in een triadisch
schema: het inblijven van de dingen in hun beginsel, hun voortkomen daaruit, en hun terugkeer naar het beginsel 42 .
Hoewel Thomas in de jaren waarin hij de Sententiën becommentarieerde (1254—1255) nog geen kennis had kunnen nemen van Proclus, omdat diens Στοιχείωσις θεολογική pas in 1268 door Willem van Моегbeke in het latijn zou worden vertaald, menen wij hem hier volledig
heidshalve te moeten noemen. Temeer waar het Liber de Causis, dat
eigenlijk een commentaar is op de ΣτοιχεΙωσις van Proclus, al bekend
was bij Alexander van Hales (1180—1245) en Albertus Magnus (1206—
1280). Dit werk, waarin de neoplatoonse leer over de afdaling der gescha
pen dingen en hun "reductio" in 31 (32) proposities wordt behandeld,
werd vanaf 1255 tekstboek aan de parijse universiteit. Na Albertus Mag
nus en Roger Bacon (1210—1292) zal ook Thomas, maar pas tussen
1269 en 1272, daarop een commentaar schrijven. Het is intussen niet on
mogelijk dat hij reeds als sententiarius via het Liber de Causis enigermate
op de hoogte was van de leer van Proclus, die in ieder geval, naast de
bisschop van Hippo Regius, een aparte schakel vormt in de keten die van
het plotiniaanse neoplatonisme naar Thomas loopt 4 3 .
Bij Augustinus komt de exitus-reditus-leer duidelijk in christelijk
perspectief terug; hij behandelt haar vooral in zijn uiteenzettingen
over de menselijke ziel, en de voluntas-amor is de locus der terug
keer. Ps.-Dionysius leert tenslotte dat God als einddoel der schep
ping alles tot zich trekt: het goede daalt neer in de schepselen, en
keert terug naar zijn uitgangspunt.
Deze leer is door Thomas in het Scriptum niet breedvoerig uit
gewerkt, maar de sporen ervan, en meer dan dat, vinden wij terug
in verband met de "praesentia Dei in rebus". Want God is het
uiterste doel van de dingen: Hij geeft hun niet enkel het ZIJN, maar
Hij geeft hun een ZIJN-TOT. Daarop wijzen termen als "ordinari in
Deum", "conjungi Deo", "Deus applicar! rebus", "attingere
D e u m " 4 4 . Het duidelijkst is Thomas wellicht, wanneer hij zegt
dat de dingen met God die het einddoel is van alles, op tweevou
dige wijze verbonden kunnen worden. En de eerste wijze is dan
il

) Thonnard, o.e., blz. 213 v.; Störig, o.e., biz. 195—197.
«) Copleston, History, p. 479.
«) Platzeck, in LThK 6 (1961) 1013. Cf. Braun, o.e., blz. 145 v.
**) Deze termen zijn afkomstig uit 1 S. 37.1.2.
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die van de assimilatie, zodat dat schepsel het innigst met God verbonden kan heten dat God het meest gelijkend is 45. De dingen
hebben een bedoeling: zij behoren bij God; méér, naarmate zij Hem
meer gelijken. In diezelfde mate ook komt dit ontologische gegeven
in de dingen, deze finale ordening, tot gelding op een — men zou
kunnen zeggen pre-ethisch niveau; namelijk in de natuurdrang van
alle dingen, die tendeert naar assimilatie (gelijkwording) van de
goddelijke goedheid. "Omnis appetitus naturae", alle natuur- of
wilsstreving staat gespannen op de assimilatie aan de goddelijke
goedheid, en zou naar deze goedheid zelve tenderen, warmeer het
mogelijk zou zijn deze te bezitten als wezenlijke vervolmaking,
4б
dus als de eigen "forma" van het subject . Maar de grenzen zijn
tevoren getrokken: God is aanwezig in de dingen op niet-weder47
kerige wijze; Hij wordt bereikt, maar niet in zichzelf . En altijd
blijft gelden dat het meest met God verbonden is (conjunctissima),
wat Hem het meest gelijkt (simillima). Alle schepsel gelijkt Hem,
doordat Hij in alle schepsel present is; alle schepsel gelijkt Hem op
"vestigiale" wijze, en heeft dienovereenkomstig een natuurdrang
naar Hem.
Het wordt tijd, dat wij in de schepselwereld de hiërarchie beschouwen. Want de eindterm van Gods scheppend in-zijn in de
dingen is verscheiden: engelen, mensen, overige schepselen. En dat
betekent binnen het creatuurlijke een onderscheid in de Gods-aanwezigheid, in de spoor-gelijkenis ook, en in de "conjunctio Deo".
Om ons betoog niet te wijd uit te strekken, beperken wij ons ertoe
nog eens het eigene te onderzoeken van de mens, die geschapen is
naar Gods beeld. De mens kan bepaald worden ten opzichte van de
engelenwereld door zijn lichamelijkheid, ten opzichte van de stoffelijke schepselen door zijn geestelijkheid. Hij staat tussen twee
werelden in; in hem wordt de geestelijke wereld geraakt in de
stof, en de stoffelijke wereld door de geest. Het meest eigene in
de mens is echter het hoogste: zijn geestelijke ziel. Zij heeft God
in zich met die niet-wederkerige presentie, welke gemeenschappelijk
«) "Deo autem qui est ultimus finis rerum, res dupliciter conjungi
possunt. Uno modo per modum assimilationis, ut sic dicatur ilia res esse
Deo conjunctissima quae est Deo simillima" (4 S. 49.1.2 sol. 2).
*β) "Omnis appetitus naturae, vel voluntatis tendit in assimilationem
divinae bonitatis, et in ipsammet tenderei, si esset possibilis haberi ut
perfectio essentialis, quae est forma rei" (2 S. 1.2.2 sol.). Verdere uitwer
king van deze dynamiek geschiedt in de hoofdstukken Ш en IV.
47
) "...et ideo non acquiritur in creatura secundum se, ita ut sit forma
ejus; sed aliqua similitudo ejus quae est in participatione ali cujus boni
tatis" (2 S. 1.2.2 sol.).
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is aan alle schepselen; maar deze aanwezigheid laat zich wellicht
nader bepalen door de eigen aard van de ziel.
Het heel eigene nu van de menselijke ziel is, dat zij geestelijk is;
zij is "intellectualis", verstandelijk 48 . Dat onderscheidt de mens
van alle andere stoffelijke schepselen 4 · . De ziel is "forma corporis",
maar tussen alle lichaams-"formae" geheel uniek. Want zij is een
onbetrekkelijke, absolute "forma", onafhankelijk in haar werkingen
van de stof50. Zoals gezegd: alle schepselen gelijken God op vestigiale wijze, ieder forma is een gelijkenis van het eerste beginsel,
dat onvermengde en pure act is. Naarmate dus een forma binnen
deze creatuurlijke gemeenschappelijkheid de gelijkenis Gods benadert, heeft zij meer deel aan Gods volmaaktheden (conjunctissimasimillima). Welnu, onder alle formae van lichamen benadert de
geestelijke ziel de Godsgelijkenis het meest, en daarom deelt zij in
Gods geestelijke eigenschappen: zij kan geestelijk kennen. Dit komt
haar toe juist inzoverre zij gelijkenis van God is 51. Door de intellectuahtas, de immuniteit voor de stof, is de menselijke ziel geevenredigd ("proportionatus") aan het kennen van al het stoffelijke 52.
Van hieruit moeten wij de draad opnemen van onze beschouwingen omtrent de horizontale zielsstructuur van de mens.
§ 3 / 5 Goti voorwerp van menseli/k kennen en willen?
1. Gods aanwezigheid in de ziel en de "memoria"
Wanneer wij de zielsvermogens (memoria, intelhgentia, voluntas)
beschouwen ten aanzien van het voorwerp dat God is, ontdekken
wij dat hun onderlinge orde, die onontbeerlijk is voor het beeld der
Triniteit dat wij daar zoeken, volledig bewaard blijft. Want uit de
memoria komt de intelhgentia voort. God immers is door wezenheid in de ziel; de ziel "bezit" God, zou men kunnen zeggen, hoe4e

) Cf o a 1 S. 3 2 3 ad 1, geciteerd onder nota 34
) ".. illud hominis, quo caetens animalibus antepomtur, non est
ahquid corporale, vel corporahs forma, sed intellectus" (2 S 15 2 2 ad 6)
5(l
) 1 S 3 4 1 sol., geciteerd onder hoofdstuk I, nota 32 Cf. 1 S 8 5.2
ad 1 " . sed quia anima est forma absoluta, non dependens a materia,
quod convemt sibi propter assimilationem et propinquitatem ad Deum,
ipsa habet esse per se quod non habent ahae formae corporales".
4e

51

) 1 S 8 5 2 ad 5, geciteerd onder hoofdstuk I, nota 11.
) " sensus non est proportionatus ad cognoscendum ahquod immateriale, sed intellectus est proportionatus ad cognoscendum quodcumque
immateriale " (4 S 49 2 1 ad 7)
52
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wel zij Hem nooit heeft verworven. God is altijd al in de ziel 5S .
God is door zichzelf binnen in de ziel ("intrinsecus animae"), zelfs
méér dan de ziel in zichzelf is M . Zoals in alle schepselen is Hij
in de ziel door zijn wezen; zij heeft Godzelf als de intiemste in
zich, zoals haar eigen ZIJN dat alleen maar kan beginnen en duren
door de werking, waardoor Hij zó met de ziel is verbonden, dat Hij
in haar is 55 : een scheppende aanwezigheid, echter niet wederkerig.
Maar Hij is daar in een geest, die transcendent is; die het vermogen bezit zichzelf te overstijgen, a.h.w. buiten zichzelf te gaan staan
om op het eigen zelf terug te buigen en zich aldus te kennen en te
willen. Juist aan deze verstandelijke ziel is het eigen, haar voorwerpen te bewaren onafhankelijk van ieder lijfelijk orgaan. Welnu:
Hijzelf is daar reeds; niet doordat de geest Hem eerst heeft leren
kennen, "per acquisitionem", maar door zijn immanente kracht,
waardoor Hij die ontvankelijkheid en dat kunnen-vasthouden
schept.
Dat God in de ziel aanwezig is "per essentiam, praesentiam et
potentiam", benoemt Thomas naar de eindterm van die aanwezigheid, naar de menselijke keerzijde ervan, met "memoria". De platoonse anamnese, wederherinnering aan het vóór-bestaan der ziel,
heeft hij in navolging van Augustinus omgeduid tot: heugenis aan
het in-bestaan van God in de ziel zelf. Het resultaat is deze memoria, vanuit de menselijke geest te omschrijven als de "vis retinendi
Deum", en vanuit God als de wijze, waarop Zijn aanwezigheid zich
realiseert in de creatuurlijke mensenziel, een geestelijk wezen, een
geschapen persoon. Het is de vertaling van Gods presentie in de
realiteit zelf van de ziel. En evenals ten aanzien van de zelfkennis,
zegt Thomas ook hier uitdrukkelijk, dat de intelligentia, die immers
volgt op de memoria, en de voluntas die de intelligentia volgt, in
eerste instantie niets anders zijn dan de "praesentia Dei intelligibilis et diligibilis" in de ziel 5 e . De aanwezigheid van God in de
·*) ι S. 3.4.4 sol., geciteerd onder hoofdstuk I, nota 46.
54

) "Sed Deus est per seipsum intrinsecus animae, etiam magis quam
ipsa anima sibi" (1 S. 3.1.2 obj. 3).
55
) Cf. 1 S. 37.1.1 sol., geciteerd onder nota 10.
" ) "Dico ergo, quod anima non semper cogitât et discemit de Deo,
nee de se, quia sic quilibet sciret naturaliter totam naturae animae suae,
ad quod vix magno studio pervenitur: ad talem enim Cognitionen! non
sufficit praesentia rei quolibet modo; sed oportet ut sit ibi in ratione
objecti, et exigitur intentio cognoscentis. Sed secundum quod intclligere
nihil aliud dicit quam intuitum, qui nihil aliud est quam praesentia
intelligibilis ad intellectum quocumque modo, sic anima semper intelligit
se et Deum, et consequitur quidam amor indeterminatus" (1 S. 3.4.5 sol.).
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schepselen is in de mens terminative een begrijpbare en beminbare
aanwezigheid. Heel het menselijke geestesleven blijkt op dit memoria-niveau al gecentreerd rond die aanwezige God, dien de ziel
niet kan bereiken in zijn "iK"-zijn,,maar Hij is in haar. Hij is met
haar verbonden en wordt door haar bereikt in die duistere goddelijke
werking die haar van binnenuit het ZIJN geeft. En haar eigen ZIJN
is dus het geestelijke, verstandelijke ZIJN.
2. Is God voorwerp van onze geestelijke ziels vermogens?
De menselijke geest wordt gekenmerkt door zijn verstandelijke ver
mogen, dat geproportioneerd is aan alles wat onstoffelijk is ". God
nu, die de Schepper is, "agens primus", pure verwerkelijking, eerste
oorzaak, kan geen lichaam zijn 5 8 , is onstoffelijk. Dionysius zegt
dat Hij alle bestaande wezens overstijgt 5 9 , dat wil zeggen: in Hem
is het ZIJN op eminente wijze. De andere bestaande wezens kunnen
door het verstand omvat worden; op die wijze kan God niet worden
gekend. Maar dat betekent nog niet, dat Hij geheel en al buiten
onze kennis zou vallen. Hij is kenbaar, doch niet uitputtenderwijs.
Er is dus inderdaad een afstand tussen God en alle andere verstandelijk-kenbare wezens e o . Daarbij spelen twee factoren een rol :
67

) 4 S. 49.2.1 ad 7, geciteerd onder nota 52.
) "...de cognitione alicujus rei potest aliquis dupliciter loqui: aut
secundum ipsam rem, aut quoad nos. Loquendo igitur de Deo secundum
seipsum, esse est per se notum, et ipse est per se intellectus, non per
hoc quod faciamus ipsum intelligibile, sicut materialia facimus intelligibilia in actu. Loquendo autem de Deo per comparationcm ad nos, sic
itenun dupliciter potest consideran. Aut secundum suam similitudinem et
participationem; et hoc modo ipsum esse, est per se notum; nihil enim
cognoscitur nisi per veritatem suam, quae est a Deo excmplata; veritatem
autem esse, est per se notum. Aut secundum suppositum, id est, consi
derando ipsum Deum, secundum quod est in natura sua quid incorporeum; et hoc modo non est per se notum; immo multi inveniuntur
negasse Deum esse, sicut omnes philosophi qui non posuerunt causam
agentem, ut Democritus et quidam alii..." (1 S. 3.1.2 sol.).
5β
) "Dicit enim Dionysius, cap. I De div. nom., quod Deus пес dicere
пес in teiligere possumus: quod sic probat. Cognitio est tantum existentium. Sed Deus est supra omnia existentia...". — "Ad primum ergo dicendum, quod sicut Deus non est hoc modo existens sicut ista existentia,
sed in eo est natura entitatis eminenter; unde non est omnino expers
entitatis; ita etiam non omnino est expers cognitionis, quin cognoscatur;
sed non cognoscitur per modum aliorum existentium, quae intellectu
creato comprehendi possunt" (1 S. 3.1.1 obj. 1 en ad 1).
eo
) "...quamvis plus distet Deus a quolibet intelligibili, secundum na
turae proprietatem, quam intelligibile a sensibili, tarnen plus convenit in
80
3e

eerstens de opperhoogheid van Gods wezen, waardoor Hij enerzijds
het meest "begrijpelijk" is, de eerst "begrijpbare" e l , en anderzijds
wezenlijk onderscheiden is van alle andere zijnden, en daar tegen
over staat; tweedens onze eigen geestelijke natuur, waardoor wij
enerzijds geheel en al zijn afgestemd op het kermen van wat on
stoffelijk is, en dus ook op het kennen van God. Maar anderzijds
is die geestelijke natuur door haar creatuurlijkheid te klein van
bevattingsvermogen: niet zo, dat het hoogst begrijpbare ons ver
stand zou verwoesten, zoals bepaalde extreme fysieke impulsen
onze zintuiglijke vermogens kunnen aantasten en zelfs verwoes
ten ' 2 , maar op een wijze dat het verstand God kan bereiken al zal
het Hem nooit omvatten M .
Zodat wij moeten zeggen dat God uiteraard de eerst- en hoogstbegrijpelijke is, en naar zijn onstoffelijkheid en geestelijkheid het
hoogste voorwerp van ons verstand. Naar kenbaarheid (en niet
naar wezenheid!) staat Hij dus a.h.w. samen met alle verstandelijk
kenbare wezens tegenover wat slechts zintuiglijk gekend kan wor
den ·*. Hij is het "primum intelligibile". Maar kent onze ziel nu
ratione cognoscibilitatis. Omne enim quod est separatum a materia, habet
rationem ut cognoscatur sicut intelligibile: quod autem materiale est
cognoscitur ut sensibile" (ι S. 3.1.1 ad 2).
β1
) "Maxime intelligibilis", "primum intelligibile" (1 S 3.1.1 sed с. з).
'*) "Item, ut dicit Philosophus, III De anima, in hoc differì intelligibile a sensibili, quia sensibile excellens destruít sensum; intelligibile
autem maximum non destruir, sed confortât intellectum. Cum igitur Deus
sit maxime intelligibilis quantum in se est; quia est primum intelligibile,
videtur quod a nostro intellectu possit intelligi: non enim impediretur
nisi propter suam excellentiam" (1 S. 3.1.1 sed с. з). "...quodammodo est
simile in intellectu et sensu, et quodammodo dissimile. In hoc enim
simile est quod sicut sensus non potest in id quod non est proportionatum sibi, ita nec intellectus, cum omnis cognitio sit per modum cognoscentis, secundum Boetium De cons., lib. V, prosa VI, in hoc autem
dissimile est quod intelligibile excellens non corrumpit, sicut excellens
sensibile; unde intellectus non deficit a cognitione excellentis intelligibi
lis, quia corrumpatur, sed quia non attingit. Et ideo non perfecte Deum
videre potest intellectus creams" (1 S. 3.1.1 ad uit.).
вэ
) "...Deus cognoscibilis est; non autem ita est cognoscibilis, ut es
sentia sua comprehendatur. Quia omne cognoscens habet cognitionem
de re cognita, non per modum rei cognitae, sed per modum cognoscentis. Modus autem nullius creaturae attingit ad altitudinem divinae ma
jes tat 19. Unde oportet quod a nullo perfecte cognoscatur, sicut ipse seipsum cognoscit" (1 S. 3.1.1 sol.).
M
) "...duplex est similitudo et distantia. Una secundum convenientiam
in natura; et sic magis distat Deus ab intellectu creato quam intelligibile
creatum a sensu. Alia secundum proportionalitatem; et sic est e converso,
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ook feitelijk God, die in haar present is? Is de kenbare aanwezig
heid van God in de ziel een aanwezigheid als voorwerp? Uit onze
basistekst (i S. 3.4.4) blijkt, zou men zeggen, dat Thomas deze
vraag bevestigend beantwoordt: als de zielsvermogens worden be
85
schouwd met betrekking tot dat voorwerp, dat God is... . Dit kan
echter enige verwondering wekken, als men zich herinnert, kort
tevoren gelezen te hebben: ofschoon God in de ziel is door zijn
wezenheid, aanwezigheid en macht, is Hij niettemin niet in haar
ββ
als voorwerp van het verstand . Hetgeen toch wordt vereist voor
de kennis van Hem. De verwondering kan een lichte verbijstering
worden, als men vervolgens onmiddellijk na ons tekstgedeelte óók
leest dat God "ut objectum" aanwezig moet zijn, wil men Hem
kennen, wat hier blijkbaar niet het geval is e7 . Dan spreekt niettemin 1 S. 3.5.1 weer over het voorwerp dat God is e8 . En kan men
later nog lezen dat de geest tendeert naar het voorwerp dat God
is«.
Men moet zich hier allereerst tebinnen brengen, wat werd gezegd
over de niet-wederkerige aanwezigheid van God in alle schepselen.
God is in de dingen op een wijze, dat zij Hem niet bereiken naar zijn
eigenheid 70 . God is aanwezig in de schepping op unilaterale wijze;
derhalve niet zo dat wij Hem in zichzelf, in zijn persoonlijkheid
zouden kunnen kennen als partner. Hij is werkelijk in de dingen,
óók in de ziel, maar niet in zijn eigen "voorwerpelijkheid", hoewel
Hij er toch weer wel is met een praesentia intelligibilis, dus tóch
enigermate als voorwerp. Men kan "voorwerp" op twee wijzen
verstaan: het is dan ten opzichte van het subject afstandelijk op
de wijze van "dingmatigheid", en zó is God als voorwerp in de
ziel; ofwel afstandelijk op de wijze van intersubjectiviteit, en zó
is God niet in de ziel als voorwerp. Dit alles moet nu duidelijk
worden vanuit de "memoratieve" Godskennis van de menselijke
geest.
quia sensus non est proportionatus ad cognoscendum aliquid immateriale;
sed intellectus est proportionatus ad cognoscendum quodcumque immateriale; et haec similitudo requiritur ad cognitionem, non autem prima;
quia constat quod intellectus intelligens lapidem non est similis ei in
naturali esse..." (4 S. 49.2.1 ad 7).
β5
) "...hujus objecti quod est Deus..." (1 S. 3.4.4 sol. en ad 2).
ββ
) "...non tarnen est in ea sicut objectum intellectus" (1 S. 3.1.2 ad 3).
β7
) "...oportet ut sit ibi in ratione objecti..." (1 S. 3.4.5 sol.).
ββ
) "...respectu hujus objecti quod est... Deus" (1 S. 3.5.1 obj. 1).
e») "... quod mens tendit in objectum quod Deus est" (2 S. 24.2.2 ad3).
70
) "secundum substantiam" (1 S. 37.1.2 sol.); "secundum suppositum"
(1 S. 37, E.T.).
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3. De Godskennis
God valt dingmatig te kennen, maar eigenlijk kennen wij Hemzelf
dan niet. Deze "Godskennis" nu is radicaal, d.w.z. in kiem, aan
wezig in de zielsvennogens binnen het niveau der memoria.
Is eenmaal Gods niet-wederkerige aanwezigheid in de ziel ver
taald met memoria, als verstandelijk kenbaar met intelligentia, en
als geestelijk beminbaar met voluntas, dan rijst de vraag of deze
vermogens altijd in act zijn ten aanzien van hun immanente "voor
werpen": de ziel zelf en God. Voor de zelfkennis is deze vraag
reeds behandeld. Omtrent de Godskennis geldt goeddeels wat daar
is geschreven. Met Augustinus maakt Thomas onderscheid tussen
denken, onderscheiden en in-zien. Hij stelt dan vast, dat de ziel
niet altijd denkt en onderscheidt ten aanzien van God. Maar inzoverre "intelligere" niets anders betekent dan inzicht, hetgeen pre
cies de "inzienlijke" aanwezigheid-hoe-dan-ook is aan het verstand,
"kent" de ziel God altijd, en volgt daarop altijd een opbepaalde
liefde ("amor indeterminatus"). Aristoteles, zo betuigt Thomas
kent dit "intelligere" n i e t 7 1 . Hij spreekt van de volledige werking
van het onderscheidende en denkende verstand, als hij zegt, dat
men niet vele dingen tegelijk kan kennen 7 Z . Beschouwt men deze
kennis, dan kan men inderdaad redeneren: de ziel kent soms ande
re dingen dan zichzelf, en dus kent zij dan niet zichzelf 7 3 . Het is
duidelijk dat, juist als bij de zelfkennis, de Godskermis welke Tho
mas hier bedoelt, meer een meekennen is, een diepe grondtoon die
altijd meetrilt in onze geest, een geestelijke onderstroom en geen
kermen vol-uit. Van deze "onder"-kermis had Aristoteles geen weet.
Een volledig kennen van God eist, dat Hij in de ziel is als voor
werp; dat onze geest intendeert Hem te kermen 7 4 ; en dat de wer71

) "...secundum Augustinum, De util, credendi, cap. XI, diffemnt
cogitare, discemere et intelligere. Discernere est cognoscere rem per differentiam sui ab alus. Cogitare autem est considerare rem secundum
partes et proprietates suas: unde dicitur quasi coagitare. Intelligere autem
dicit nihil aliud quam simplicem intuitum intellectus in id quod sibi est
praesens intelligibile" (ι S. 3.4.5 sol.). N.b. Het tweede gedeelte van deze
solutio is geciteerd onder nota 56; het derde onder hoofdstuk I, nota 63.
7S
) "...Philosophus loquitur de intelligere, secundum quod est operario
intellectus completa distinguentis vel cogitantis, et non secundum quod
hic sumitur intelligere" (1 S. 3.4.5 ad 2).
73
) "Item Philosophus, IV Metaph., dicit quod non contingit multa
simul intelligere. Sed anima quandoque intelligit quaedam alia а ее.
Ergo tunc non intelligit simul seipsam" (1 S. 3.4.5 obj. 2).
74
) "...ad talem enim cognitionem non sufficit praesentia rei quolibet
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kingen van de geest dan bestaan in het cogitare en discemere. Laat
ons deze elementen nader beschouwen.
De ervaring leert, dat de ziel niet altijd denkt en onderscheidt
ten aanzien van God; en wat gelegen is in het memoria-niveau van
onze geest, is juist altijd aanwezig omdat het vóór-gegeven is, blijvende onderstroom. Onderscheiden en denken behoren dan ook tot
de "ratio superior": de deelhebbing-in-verduistering van de ziel
aan de verstandelijkheid. De ratio nu behoort niet tot het niveau
van de memoria. Onderscheiden en denken zijn werkingen van de
"mens humana" in de tweede betekenis die Thomas geeft: het verstand dat afweegt, onderzoekt (want "mens" komt van "metior
metiris", dat is meten) 7 5 ; maar in dit stadium onderzoekt noch
meet het menselijk verstand. Wat het doet is "intelligere", dat is:
intus-Iegere, simpel in-zien, geestelijk "zien" op volkomen ongecompliceerde wijze. Eigenlijk doet het verstand niets; het is eenvoudig verstand: in een (nog) niet expliciete confrontatie met de
God-present, de nog anonieme God die in de ziel is. De kennis
die dit oplevert is "indeterminate", een gereduceerde kennis, die
meer een vermogen is.
De zielsvermogens worden dan ook niet "actu" op God gericht,
tenzij misschien onder een soort onduidelijke onbepaaldheid 7 β .
Wéér geldt hetzelfde als bij de zelfkennis: deze Godskennis is een
metafysiek, niet een psychologisch gegeven; niet bewust, noch ook
— naar het schijnt — onbewust, doch even bewustelijk als het weet
hebben van te zijn, en geest te zijn.
Het merkwaardige is intussen, dat de termen waarmee dit radicale kennen (en liefhebben) wordt aangeduid ("intelligere", "simplex intuì tus" enz.), identiek zijn aan die, welke worden gebruikt
om de uiterste en definitieve hoogbloei van ons geestelijk zieleleven te kenmerken " . Ook daar gaat het over een wijze van kenmodo; sed oportet ut sit ibi in ratione objecti, et exigitur intentio cognoscentis" (i S. 3.4.5 sol.).
75) "Quandoque dicitur ipse intellectus examinans res, secundum quod
mens dicitur a metior metiris, et juxta hoc etiam supra sumitur, quod
mens est superior pars animae" (1 S. 3.5.1 sol.).
7e
) 2 S. 39.1.1 ad 1, geciteerd onder hoofdstuk I, nota 80.
" ) "Inquisitio autem rationis sicut a simplici intuitu intellectus progreditur, quia ex principiis quae quis intellectu tenet ad inquisitionem
procedit, ita etiam ad intellectus certitudinem termina tur, dum conclusiones inventae in principia resolvuntur, in quibus certitudinem habent"
(3 S. 35.1.2 sol. 2); "...intellectus est rationis et prindpium et tenninue..." (э S. 35.1.3 sol. 2). Cf. J. Pieper, Glück und Kontemplation. München 1957, S. 75-77·
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nen, die zich niet voortbeweegt naar het voorwerp, maar daarin
rast. Er is geen spanning meer op de toekomst, zoals bij het denken: de geest heeft gevonden, waarnaar hij denkend zocht. Het
verschil tussen dit volkomenheidsstadium en het radicale "kennen"
in het memoria-niveau, is dat er een weg is afgelegd. Er kán ook
verschil zijn in de wijze, waarop het voorwerp present is in de
geest. Maar verder is er de geestelijke ziel, die gekeerd staat naar
de aanwezige God, met een enkelvoudige blik van (in-)zien.
God is dus geen voorwerp, dat geheel vreemd is aan het menselijke verstand, ook al gaat Hij het teboven 78. Maar Hij is niet in de
ziel als voorwerp, "sicut objectum intellectus". Wij "kennen" Hem
dan ook slechts, inzoverre Hij aanwezig is ("inquantum praesens
est"). Met andere woorden juist zoals wij Gods presentie nader
kunnen bepalen vanuit haar eindterm, zo moeten wij nu ons eigen
kennen in dit memoria-stadium bepalen vanuit zijn aanwezigheid.
Welnu, Hij is daar als Schepper der verstandelijke ziel, als degene
die het ZIJN geeft aan de menselijke geest. Hij is niet in de ziel als
aangesprokene: zijn aanwezigheid is niet-wederkerig. Wij laten niet
na dit te herhalen: Hij is enkel scheppend daar, makend, steeds
in het aanzijn roepend. Juist hierdoor is ons "kennen" bepaald:
bewustelijk, niet volledig; niet wederkerig, noch illatief. Alleen als
in het ZIJN geroepen, gemaakt wordend, voorgegeven. Zou men dit
memoratieve kennen toch psychologisch willen aanduiden, dan niet
als actueel en actief kennen op de wijze van denken en onderscheiden, maar als een kunnen kennen van die immanente voorwerpen,
waarop de geestelijke vermogens gericht kunnen worden. Potentieel dus, doch in psychologische zin. Metafysiek gesproken moet
men dit alles actueel noemen.
Er is bij deze memoria-kennis dan ook geen sprake van een
"intentio cognoscentis". Waar een dergelijke bewuste toekering
plaats vindt van de geest naar het kenvoorwerp, wordt het memoria-stadium verlaten en geraakt de geest in het vlak der verstandelijke kennis. Dat betekent dat hij gaat denken en onderscheiden,
onderzoeken en argumenteren. Dan is er een actuering ontstaan:
bewust keert de ziel zich tot de God, zoals Hij in de memoria
present is; nog altijd niet-wederkerig, nog altijd anoniem. God
wordt dan, zo kan men zeggen, voorwerp der geestesvermogens,
maar naamloos, dus toch ook weer niet. Want wat gebeurt er?
Ons verstand kan dan vanuit de dingen om ons heen, en vanuit
onszelf, die naamloos Aanwezige gaan benoemen. De mens kan
78

) J. van Torre, St. Thomas en de natuurlijke ontvankelijkheid van de
mens voor de onmiddellijke Godsschouwing. In: Bijdragen 19 (1958) 169.
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immers, in tegenstelling tot de dieren, boven zichzelf uitstijgen, van
het vele opklimmen naar het ene, abstraheren, onderscheiden, het
zijnde en het ZIJN denken: dat is eigen aan zijn geest. Hij kan dan
langs de drievoudige weg der oorzakelijkheid, der ontkenning en
der uitstekendheid zijn begrippen uitzuiveren " en komen tot de
"agens primus", het "esse primum", het "primum intelligibile",
het "Πρώτον KtvoGv Ά κ ί ν η τ ο ν " . Langs de weg der analogie kan
hij, van wat hij zintuiglijk kent, véél door zijn verstand uitzeggen over het Opperwezen. Zelfs kan hij, eenmaal in die ijle hoogten, wezen en ZIJN identificeren, en terugkerend naar beneden, in
de dingen deelhebbingen herkennen in het ZIJN: op die wijze zijn
eigen kenproces rechtvaardigend van in het deelhebbende (dat
heenwij st, gelijkt, betekent) het eerste ongedeelde te kennen (waarheen verwezen wordt). Want hij kan iets zien door middel van
iets anders, en aldus onmiddellijk denken over het eerste, zonder
dat zijn kennis wordt afgeleid naar iets anders, omdat hij het gelijkende als enkel afbeelding kan zien, zonder het als iets zelfstandigs te beschouwen. En zo kan hij vanuit geschapen werkelijkheden onmiddellijk denken over die anonieme God 80 . Op die wijze
7β
) "...cum creatura exemplariter procedat ab ipso Deo sicut a causa
quodammodo simili per analogiam, ex creaturis potest in Deum deveniri
tribus illis modis quibus dictum est, scilicet per causalitatem, remotionem, eminentiam" (i S. 3.1.3 sol.). "Secunda autem pars in qua ponit
probationem, dividitur in quatuor, secundum quatuor rationes quas ponit.
Harum autem diversitas sumitur secundum vias deveniendi ex creaturis
in Deum, quas Dionysius ponit, VII cap. De div. nom. Dicit enim quod
ex creaturis tribus modis devenimus in Dcum: scilicet per causalitatem,
per remotionem, per eminentiam. Et ratio hujus est, quia esse creaturae
est ab altero. Unde secundum hoc ducimur in causam a qua est. Hoc
autem potest esse dupliciter. Aut quantum ad id quod receptum est; et
sic ducimur per modum causalitàtis: aut quantum ad modum recipiendi,
quia imperfecte recipitur; et sic habemus duos modos, sc. secundum remotionem inperfectionis a Deo et secundum hoc quod illud quod receptum est in creatura, perfectius et nobilius est in Creatore; et ita est
modus per eminentiam" (1 S. 3, D.T., ed. Mandonnet I, p. 88). Cf. 1 S.
2.1.3 s o l·/ 1 S. 35.1-1 sol.
80
) "...etiam quando aliquid videtur per similitudinem alterius rei,
potest contingere quod videns rem per medium, cogitet de re immediate
sine hoc quod ejus cognitio convertatur ad aliquam aliam rem; quia in
illud medium non convertitur ut est res quaedam, sed ut imago illius
rei quae per ipsam cognoscitur. Idem autem est motus intellectus in
imaginem inquantum est imago, et in imaginatum; quamvis alius motus
sit intellectus in imaginem inquantum est res quaedam, et in id cujus
est imago; et ideo, quando per similitudinem creaturae quam intellectus
habet penes se, non convertitur in creaturam ut est res quaedam, sed
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kunnen zijn eigen kenbeelden dienen als wegen naar God e l . Zelfs
kan de geest zich nog subtieler uiten, namelijk langs de weg der
overdrachtelijkheid, zodat hij wat stoffelijk is gebruiken kan om
het "primum intelligibile" te benoemen e2 . Tenslotte kan dit geestelijke kennen wellicht hoog opklimmen naar een zwijgende, rustende, genietende contemplado, waarin met een enkelvoudige blik
deze anonieme God wordt gekend es .
Maar wat van de zelfkennis geldt moet ook hier gezegd worden:
deze kennis van God is uiterst moeilijk e4 . Bovendien: hoe kostbaar
deze hoge beschouwing ook is, opnieuw moet de vraag worden
gesteld: wat gebeurt hier eigenlijk? De aanwezige God wordt in
eindeloze schakeringen beschreven, benoemd, gedacht, beschouwd;
solum ut est similitudo rei, tunc immediate de Deo cogitat, quamvis
non immediate Deum videat" (4 S. 49.2.7 ad 8).
el
) "Praeterea, venire de posterioribus in priora, de causatis in causas,
est virtutis inquirentis et conferentie. Sed intellectus angelicus non est
hujusmodi; quinimmo deifotmiter intelligit sine inquisitione sicut nos
prima principia, quorum est intellectus. Ergo videtur quod Deum non ex
creaturis cognoverunt, sed ipsum in se, et ita visionem gloriosam habuenmt." — "Ad quartum dicendum, quod virtutis cognoscitivae est una
conversio in speciem rei et in rem ipsam; imde ex hoc quod aliquis per
speciem rei quam apud se habet, rem Ulam cognoscit, non dici tur conferre; sed ex eo quod ex similitudine unius rei aliam rem accipit; et ita
patet quod non oportet intellectum angeli poneré collativum et inquisitivum" (2 S. 4.1.1 obj. 4 en ad 4). Cf. 1 S. 27.2.3 sol..
8ï
) "...similitudo est duplex: quaedam enim est per participationem
ejusdem formae; et talis similitudo non est corporalium ad divina, ut
objectio probat. Est etiam quaedam similitudo proportionalitatis, quae
consistit in eadem habitudine proportionum, ut cum dicitur, sicut se
habet octo ad quatuor, ita sex ad tria; et sicut se habet consul ad
civitatem, ita se habet gubernator ad navem; et secundum talem similitudinem fit transumptio ex corporalibus in divina: ut si Deus dicatur
ignis ex hoc quod se habet ignis ad hoc quod liquefacta effluere facit
per suum calorem, ita Deus per suam bonitatem perfectiones in omnes
creaturas diffundit, vel aliquid hujusmodi" (1 S. 34.3.1 ad 2).
es
) "...omnes qui recte senserunt posuerunt finem humanae vitae Dei
contemplationem. Contemplalo autem Dei est duplex. Una per creaturas,
quae imperfecta est, ratione jam dicta, in qua contemplatione Philosophus,
X Ethic, cap. IX, felicitatem contemplativam posuit, quae tamen est
felicitas viae; et ad hanc ordinatur tota cognitio philosophica, quae ex
rationibus creaturarum procedit" (1 S. Prol. i.i sol.).
e*) "...ad cognitionem divinorum per viam rationis multa praeexiguntur, cum fere tota philosophia ad cognitionem divinorum ordinetur:
quae quidem non possunt nisi pauci cognoscere" (3 S. 24.1.3 sol. 1). Cf.
1 S. 3.1.2. ad э, geciteerd onder hoofdstuk I, nota 79.
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maar Hijzelf is niet bereikt. Wel en niet. Want Hij is in de ziel
wezenlijk aanwezig, maar onbekend. God wordt als het ware verheven tot voorwerp van het hoogste kunnen: het verstaan, begrijpen. Zodra dit actueel wordt, wordt Hij tegelijk verzakelijkt, geobjectiveerd. Want wat in dit denkproces wordt nagejaagd is in
feite de laatste verklaringsgrond van de wereld, van de dingen, van
alles wat is. De geobjectiveerde God wordt gekend ten dienste van
de wereld, en in diepste instantie van de ziel zelf. Want als wij
van dit denkproces afstand nemen, blijkt het een wonderbaarlijk
nauwkeurige en ontroerende uiteenlegging te zijn "in actu exercito"
van de eigen geestelijkheid der ziel: vanwaar komt zij, waarheen
gaat zij, hoe is zij? De ziel zelf en haar vermogens en habitus
kennen wij enkel door haar acten, welke door de voorwerpen ervan
gekend worden 85 . Het voorwerp nu is de niet-wederkerig presente
God, die onder de anonimiteit van de laatste verklaringsgrond van
alle aardse ZIJN in zijn on-eigenlijkheid wordt gekend. Juist om
dit oneigenlijke zegt Thomas dat God, hoewel Hij in de ziel is door
wezen, aanwezigheid en macht, toch niet in haar is als voorwerp
van het verstand 8e . Dat Hij anoniem wél enigermate wordt gekend, en wél voorwerp van kennis zou kunnen worden genoemd,
ligt opgesloten in de gewettigdheid van onze kenprocédé's. Met
andere woorden wat de mens al denkende en onderscheidende leert
kennen, begrijpt, ontdekt is geen onzin. Het is het hoogste menselijke kunnen ten overstaan van de niet-wederkerig presente, en dus
onherkenbare. God; het is het verst bereikbare, het uiterst haalbare van een mens omtrent zijn eigen wezen en bestaan in zoverre
deze worden bepaald door oorsprong en doel. De buitenstaander
ziet, dat dit inhoudelijk betekent, dat hier ontdekt wordt dat de
mens slechts van buiten zichzelf verstaan kan worden.
Wij hebben ons een ogenblik laten meevoeren langs de lijn van
de actuering der vermogens ten opzichte van God. Nu keren wij
nog eenmaal terug naar het memoria-stadium: het radicale leven
van de geestelijke mensenziel.
Hier is niet de intermittentie, het onderbrokene, voortschrijdende,
dat kenmerkend is voor het actuele, redelijke kennen. Alles is continu, blijvend, voortdurend. Het is dan ook algemeen: alle mensen
"kennen" altijd de anonieme God-present op die vóór-gegeven, bewustelijke, metafysieke wijze. Deze kermis is even algemeen aan
Μ

) ι S. 17.1.4 ad 4, geciteerd onder hoofdstuk I, nota 81.
) "...quamvis Deus sit in anima per essentiam, praesentiam et potentiam, non tarnen est in ea sicut objectum intellecms; et hoc requiritur ad
Cognitionen!" (1 S. 3.1.2 ad 3).
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alle mensen, als Gods aanwezigheid zelf; even algemeen als de
menselijke natuur; even algemeen als de Godsgelijkenis, die wij
straks nader moeten duiden, en tenslotte: even algemeen en blijvend
als het vermogen om die naamloze God te kennen in het intelligentia-stadium. Dit alles nu geldt voor goeden en kwaden, gelovigen
en ongelovigen "secundum statum viae", d.w.z. zolang zij in dit
aardse leven zijn 87 .
4. De Godsliefde
Nadat aldus de Godskennis der ziel in het memoria-stadium is verkend, moet, waar voortdurend sprake is van een drievoudig stadium
(memoria, intelligentia, voluntas), in elk waarvan bovendien de
trilogie (memoria, intelligentia, voluntas) terugkeert, de Godsliefde
der ziel nog onderzocht worden. Later zullen wij op deze "liefde"
nader terugkomen, wanneer de zielsstructuur als "locus" van de
niet-wederkerige aanwezigheid Gods, naar haar finaliteit wordt
beschouwd 88 . Hier bespreek ik slechts de vraag naar de wijze,
waarop God in het memoria-stadium van het menselijke geestesleven voorwerp is van het geestelijke streven, van de voluntas of
de dilectio. De voluntas is een reflexief vermogen. De ervaring
leert, dat ik, zoals ik in één werking het begrijpbare begrijp, én
begrijp dat ik begrijp, zo in éénzelfde genieting het doel (finisbonum, voorwerp van de wil) geniet én de werking wier voorwerp juist het laatste doel is. Want het voorwerp van een werking
beëindigt en voltooit die werking enerzijds, maar is tegelijk het
doel van de werking. Een werking kan daarom nooit de betekenis
van het laatste doel hebben; maar omdat wij het voorwerp alleen
maar door de werking bereiken, is de streving naar de werking
identiek met die naar het voorwerp e9 . Zoals ik nu bijvoorbeeld
β7) "Ad hoc autem quod aliquis ex creaturis in Deum deveniat, duo
requiruntur: scilicet quod ipsum Deum possit aliquo modo capere, et ideo
braus non convenit talis processus cognitionis; secundo requiritur quod
cognitío divina in eis incipiat a creaturis et terminetur ad Creatorem;
et ideo angelis non convenit Deum cognoscere per creaturas, neque beatis
hominibus, qui a Creatoris cognitione procedunt in creaturas. Sed convenit iste processus hominibus, secundum statum viae, bonis et mails"
(1 S. 3.1.3 sol.). "Sed cognitio naturalis de Deo communis est bonis et
malis, fidelibus et infidelibus" (1 S. 3.1.3. ad 8).
M
) Vooral in de hoofdstukken III en IV.
ββ
) "...objectum operationis terminât et perficit ipsam, et est finis
ejus. Unde impossibile est operationem habere rationem finis ultimi. Sed,
quia objectum non consequimur nisi per operationem; ideo est idem
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kleur en licht in éénzelfde act zie, zo bemin en wil ik in éénzelfde
act datgene wat als voorwerp wordt bemind én wat dat voorwerp
beminnelijk maakt. Zo kan ik dus datgene liefhebben dat mijn
liefde tot iemand opwekt: ik bemin dan bijvoorbeeld mijn naaste,
in zoverre God in hem inwoont, of in zoverre hij de liefde als
deugd bezit of actueel uitoefent. Maar ik kan ook iets beminnen
als "objectum dilectionis": dan beaam ik dat iets-zelf, en wil dat
het is 90. Zoals het verstand dus begrijpt, dat het begrijpt, zo wil
het wilsvermogen willen, en bemint de wil dat hij bemint: de acten
van deze vermogens kunnen zelf voorwerp zijn van die vermogens.
Met andere woorden de transcendentie van de ziel, haar extatischzijn, haar geestelijkheid blijkt ook in dit vermogen van streving: de
ziel kan zichzelf overstijgen, afstand nemen, terugbuigen over
zichzelf. Het blijkt dat de ziel, die zichzelf slechts kent van buiten
zichzelf, haar eigen zelf ook slechts kan beminnen van buiten zichzelf. Dat alles ligt al enigermate opgesloten in het ervaringsgegeven van de reflexiviteit, die eindeloos kan doorgaan, met dien verstande dat deze eindeloosheid niet bestaat in een actuele reeks
acten welke oneindig is 9i.
Het voorwerp van de wil is formaliter het goede; aldus bemint
de wil alles wat hij bemint, en dus ook zijn eigen act inzoverre
deze goed is.
Wat is nu, in samenhang met ons thema, materialiter het eigenlijke voorwerp van dit geestelijke willen, en in hoeverre wordt het
wilsvermogen daardoor nader bepaald? In onze basistekst ю zegt
appetitus operationis et objecti. Unde, si aliquo modo ipsa fruitione fruimur, hoc erit inquantum fruitio nos Deo conjungit: et eadem fruitione
fruemur fine et operatione, cujus objectum est finis ultimus; sicut eadem
operatione intelligo intelligibile, et intelligo me intelligere" (i S. 1.2.1
adì).
β0
) "...aliquid est diligibile dupliciter: vel sicut ratio dilectionis, vel
sicut objectum, sicut etiam color videtur ut objectum, et lumen ut ratio
per quam color est visibilis in actu. Sicut autem eodem actu videtur
color et lux, ita etiam eodem actu diligitur quod amatur ut objectum et
ut ratio objecti. Sciendum est igitur quod charitas potest tripliciter sumi;
vel pro charitate increata, quae Spiritus sanctus est; vel pro chántate
habituali; vel pro actu charitatis. Quodlibet autem istorum est ratio
diligendi, et potest esse objectum dilectionis; sicut proximum diligimus
inquantum in ipso Deus inhabitat, et habitum charitatis habet, et actum
exercet; et sie diliguntur ut ratio diligibilis. Si autem considerentur in
se, sic adhuc diliguntur ut objectum dilectionis" (1 S.17.1.5 sol.).
91
) "Nee est inconveniens quod in actibus animae eatur in infinitum in
potentia, dummode actus non sint infiniti in actu" (1 5.17.1.5 ad 4).
e2
) 1 S. 3.4.4 en 5.
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Thomas, dat er ten aanzien van de voorwerpen, waarvan wij een
verworven kennis hebben, een gelijkheid van vermogens is в э ; niet,
dat wij zonder meer willen wat wij kennen, maar de dingen zijn
enigerwijze in de wil, inzoverre wij ze willen kennen. Er is dus een
zekere perichorese, een elkaar omvatten dat, voor de stadia welke
volgen op het memoria-stadium, aldus omschreven wordt: het ken
vermogen en het streefvermogen zijn wat hun capaciteit betreft
gelijk, want zoals het kenvermogen gericht is op alles, zo ook het
streefvermogen; over en weer sluiten zij elkaar in, want de intellectus kent ook de wil en de wil streeft na wat tot de intellectus
M
behoort .
Ook ten aanzien van de zelf-presente ziel is er een gelijkheid
van vermogens, omdat zij zichzelf wil en bemint inzoverre zij zich
вб
и
zelf k e n t . Hetzelfde geldt dan ten opzichte van de presente God .
Thomas zegt hier dus: de God die aanwezig is in de ziel, wordt
door de ziel bemind en gewild inzoverre Hij door haar wordt ge
kend. Met andere woorden de aanwezige God, inzoverre gekend, is
het bonum dat de ziel wil. Nu is in het memoria-stadium de aan
wezige God, inzoverre gekend, reeds omschreven als de God, die
onder de anonimiteit van de geschapen-wordende ziel-die-Hem-kankennen present is. Dus het bonum (dat herkend is als finis, als
passend-bij) is hier: de in het aanzijn geroepen ziel die God kan
kennen. Anders gezegd: de Godsliefde in het memoria-stadium is
de geestelijke tendens van de ziel naar zichzelf, juist in haar ver
mogen God te kennen zoals Hij in haar is. De actuering van deze
mogelijkheid voluit, wat hiervan dan ook de implicaties nog zul
len blijken, is dus de volkomenheid van de ziel; daarin pas is deze
vóór-gegeven energie gestild en tot rast gekomen. Deze energie is
er op uit, dat bonum te bereiken, zij wil dat bonum bereiken, bemint dat bonum, en dit beminnen is pas vervuld in het bezit.
Dat bezitten blijkt te geschieden op de wijze van kennen. Pas
kennen is uiteraard hebben, en de hoogste wijze van hebben is het
" ) "...aequalitas... potentiae ad potentiam: quia quaecumque comprehenduntur una potentia, comprehenduntur alia" (ι S. 3.4.4 sol.).
e4
) "...sunt acquales quia sicut cognoscitiva est respectu omnium, ita
et appetitiva; unde etiam mutuo ее includunt, quia intellectus et voluntatem cognoscit et voluntas ea quae ad intellectum pertinent appétit vel
amat" (3 S. 27.1.4 sol.).
»5) "...quia quantum se intelligit, tantum se vult et diligit: non sicut
aliis, quod velit se tantum intelligere, sed simpliciter" (1 S. 3.4.4 sol.).
M
) Ter nadere oriëntering zij hier verwezen naar P. Rousselot, Pour
l'histoire du problème de l'amour au moyen-âge. Ρ 2 і9эз; L. В. Geiger,
Le problème de l'amour chez St. Thomas d'Aquin. Montréal/P 1952.
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keimen 97 . Als wij deze voluntas in het memoria-niveau nader zoeken te omschrijven, moet gezegd worden dat met "voluntas" eigenlijk enkel de geestelijke aard van de ziel wordt aangeduid, die dynamisch gericht staat op God: zij kan God liefhebben. Zoals bij de
zelfkennis moet men deze psychologische potenrialiteit ook hier
omschrijven als een metafysieke actualiteit. Inhoud van deze actualiteit: God is scheppend en naamloos in de ziel met een "praesentia
diligibilis" M ; de ziel bemint God altijd al met een opbepaalde,
vage liefde. In deze metafysieke liefde wordt Hijzelf niet in zijn
eigen persoon door de ziel bereikt ' · , maar slechts zoals en voor
zover Hij present is. Met andere woorden wat wordt bereikt is de
ziel-zelf in haar geestelijkheid, haar transcendentie. Heb ik boven
gesteld, dat de ziel haar eigen zelf alleen maar kent van buiten
zichzelf, en gevolgelijk ook alleen maar bemint van buiten zichzelf,
nu kan dit nader gespecificeerd worden; zij kent en bemint zichzelf
bewustelijk, ongedetermineerd, vanuit de anonieme en scheppende
God die in haar is.
Van deze voluntas geldt dat zij éérst is in de orde van het bewegen; als m.a.w. de ziel van het memoria-stadium overgaat naar
het stadium der intelligentia en verder, dan geschiedt dit onder
impuls van de wil. In de zijnsorde echter volgt zij de kennis 100.
Het goede, dat wat wij nu concreet beschreven hebben als voorwerp
van het geestelijke streven, is als zodanig bewerkbaar, doenbaar
("operabile"); het valt dan ook binnen de sfeer van het actuele,
onderbrekelijke, niet-blijvende , β 1 ; als finis is het daarentegen géén
" ) "...per similitudines spirituales nobis conjtmctas magis pertingimus
ad intima quam per ipsam conjunctionem realem quae nobis secundum
sensum exhibetur; cum tactus et gustus non cognoscant nisi accidentia,
intellectus vero ipsam rei quidditatem" (4 S. 49.3.5.1 ad 2). Cf. Pieper,
o.e., S. 67—68.
ββ
) Cf. 1 S. 3.4.5 sol., geciteerd onder nota 56.
·») 1 S. 37.1.2 sol. en 1 S. 37 E.T., beide geciteerd onder nota 70 (cf.
ook nota 37 en 38).
100) "Voluntas enim, quia considérât finem, movet alias omnes potenties quae ordinantur ad finem et imperai eis actus suos. Unde quamvis
prior sit movendo, non tarnen sequitur quod sit prior in esse; sicut etiam
finis est ultimus in esse, et tarnen movet efficientem" (1 S. 3.4.1 ad 8).
101
) "...voluntas actus non est pars imaginis, quae est imago similitudinis, in distinctione potentiarum considerata: quia nullius voluntatis
actus semper manet, cum tarnen imago semper permaneat. Sed quod
imago in potentiis secundum quaedam objecta praecipue assignatur, non
est ex eo quod actu in ilia feratur, nisi forte sub quadam confusione, ut
in I lib. dictum est, quod anima semper intelligit se, non discemendo
vel cogitando aliquid de se, sed inquantum praesens est sibi, sed ex eo
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"operabile" en valt dan ook binnen de sfeer van het speculatieve 102.
Waar ik hierboven de genieting besprak als verzadiging van de
wil (en deze geschiedt dus in de wijze van kennis), kan nu worden
gezegd: zowel de operatic als de perfectio kan genoten worden in
één act. Maar vóór-gegeven is de nog-niet-gerealiseerde prefectio,
finis als voorwerp van kennen of van ken-streving (memoriastadium), terwijl de feitelijke bestreving van het goede, dat van
daaruit voert naar de gerealiseerde perfectio, de weg naar die verwerkelijking is, en als zodanig voorwerp van werking, of van daadstreving (voluntas-stadium). Tenslotte: ook dit memoria-willen is
gemeenschappelijk aan alle mensen, "bonis et malis" l03 .
5. Over de tweede triade
Zowel bij de behandeling van de intelligentia als bij die van de
voluntas blijkt, dat bij de "toewending" naar God uiteindelijk sprake is van een functie van onze zelfkennis. Daarom kan ook binnen
de op God gerichte trias der vermogens die der hebbelijkheden
worden teruggevonden (mens, notitia, amor). Maar dit is invouwenderwijs. Echt functioneren doet deze triade niet in de Godskennis en
de Godsliefde, omdat de in de memoria aanwezige God, hoe anoniem ook, niet identiek is met de ziel. "Mens" is hier dus niet, wat
zij wel is in de zelfkennis, uiteen te leggen als de ziel die eigen
voorwerp (kenbeeld) en kenlicht is. In 1 S. 3.5, waar Thomas de
tweede triade behandelt, is dan ook enkel sprake van de zelfkennis,
en niet van de Godskennis.
§ 4. Het beeld van God
1. De imago Dei staat niet geïsoleerd; de "vestigialiteit"
Gods actieve aanwezigheid in de dingen vindt haar eindterm in onderscheiden schepselen, die onderling verschillen in de wijze waarquod in illa objecta ferri potest. Sed verum est quod imago recreationis,
quae non semper manet, potest quantum ad actus et habitus considerali"
(2 S. 39.1.1 ad 1).
102
) "...voluntatis objectum est bonum. Bonum autem habet rationem
finis. Finis autem est et contemplationis et actionis. Et ideo voluntas non
tantum se habet ad partem activam, sed etiam ad contemplativam: inde
pertinet ad supremam partem animae" (1 S. 3.4.1 ad 6).
103
) "...de ipsa potentia voluntatis quae homini est data ad exemplar
voluntatis divinae, quae pertinet ad similitudinem, in qua consistit ratio
imaginis, et est communis bonis et malis..." (1 S. 48.1.1 sol.).
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op zij op God zijn geordend en met Hem verbonden worden. Dit
grondbeginsel is binnen de eerste modus van Godsaanwezigheid
(unilateraal: per essentiam, praesentiam, potentiam) toegepast op
de menselijke ziel. Eerder heb ik aangetoond, dat Thomas een uit
drukkelijk verband legt tussen de niet-wederkerige Godspresentie
en de Godsgelijkenis: het vestigium Dei, weerslag van een conjunctio Dei van alle schepselen. De menselijke ziel nu valt zowel bin
nen deze aanwezigheid, als binnen de daaraan corresponderende
vestigiale gelijkenis. Het onderscheid tussen de menselijke ziel en
de stoffelijke schepselen is immers niet gelegen in haar creatuurlijkheid, maar in de geestelijkheid der ziel die volop creatuurlijk is.
Als dus van de mens wordt gezegd, dat hij "imago et ad imaginem
Dei" is, betekent dat een (nl. de menselijke) modus van het vesti
gium. Dat de vestigiale Godsgelijkenis de imago mee-omvat, is dus
af te leiden uit de wijze van Gods in-zijn in alle schepselen. De
creatuur wordt slechts naar gelijkenis met God verbonden, inzoverre in haar enige gelijkenis van de goddelijke goedheid wordt
aangetroffen; dit betekent niet dat zij Godzelf naar wezenskem zou
bereiken. En deze verbondenheid wordt in alle schepselen gevonden
door wezenheid, aanwezigheid en macht 1 0 *. Er bestaat dus een al
gemene, vestigiale gelijkenis van alle schepsel met God.
Omtrent deze vestigialiteit zegt Thomas, dat er'in de schepselen
drie elementen gerealiseerd moeten zijn. Allereerst een gelijkenis
met Hem. Waarin deze gelijkenis inhoudelijk bestaat, wordt in dit
stadium van de gedachtengang in zeer algemene termen aangeduid.
Er was al sprake van een "similitudo divinae bonitatis"; toch wel
duidelijker zegt Thomas nog: deze gelijkenis wordt in het schepsel
gevonden, voorzover het in zijn eigen volkomenheid de perfectio
van God nabootst. Nu heeft het schepsel zijn volmaaktheid niet al
aanstonds in zijn beginselen, maar pas in zijn verbinding met zijn
doel. De natuur echter overbrugt geen afstand zonder een middel
daartoe te gebruiken. Daarom vinden wij in de schepselen beginsel,
middel en doel, en dat zijn de drie momenten waarin Pythagoras
reeds de volkomenheid van ieder geschapen wezen heeft gezien. Het
is naar deze drie bovendien, dat in de schepselen het onderscheid
vertegenwoordigd ligt der goddelijke personen, van wie de Zoon
midden-persoon is, terwijl in de heilige Geest de voortkomst der
personen eindigt I 0 5 .
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) ι S. 37.1.2 sol., geciteerd onder nota 30.
1") "...vestigium invenitur in creatura, inquantum imitatur divinam
perfectionem. Perfectio autem creaturae non statim habetur in suis principiis, quae imperfecta sunt, ut patet in materia et forma, quorum neu
trum habet per esse perfectum; sed in conjunctione ipsius creaturae ad
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Hierbij valt op te merken, dat wanneer Thomas zegt dat de
schepselen hun volmaaktheid niet al direct in hun beginselen bezit
ten, hij duidelijk de zijns-dynamiek der dingen op het ook heeft.
Hij wil niet zeggen, dat die volmaaktheid op geen enkele wijze
aanwezig is, doch zij is er aanvankelijk niet op de wijze van bezit.
Het bezitten is de "voltooide volkomenheid". Vervolgens wordt ook
de "conjunctio ad finem" van de dingen genoemd: een vertaling in
het dynamische van wat eerder, meer statisch, werd geformuleerd
over de conjunctio rerum Deo, die juist met Gods aanwezigheid
in de dingen gegeven is. Het karakter van dynamiek wordt nog
verscherpt door het woord finis zelf. Intussen wordt in deze dyna
mische omschrijving de structuur zelf gegeven van ieder schepsel,
zijn natura-als-schepsel, het uitgangspunt en de basis van iedere
dynamiek. Juist hierin is de nabootsing der goddelijke volkomen
heid gelegen, dat alle dingen aldus triadisch geordend, gestructu
reerd zijn: als principium, medium, finis. Daarin herkent Thomas
de Goddelijke Drieheid zelfs in alle schepselen.
Maar er moet ook een onvolkomenheid van gelijkenis gereali
seerd zijn in de schepselen: want de gelijkenis, waardoor wij tot de
kennis van de Schepper kunnen geraken, is een onvolmaakte: daar
om heet deze juist "vestigium". En Thomas hecht aan deze imper
fectie van gelijkenis zoveel waarde, dat hij zegt: juist om het
deficiente karakter van deze gelijkenis kunnen wij beter spreken
van "vestigium Trinitatis" dan van "vestigium Dei", want de
schepselen schieten meer tekort in het vertegenwoordigen van het
onderscheid der personen dan van de wezenseigenschappen l o e .
En het derde element dat verwerkelijkt moet zijn is, dat men
door die gelijkenis kan komen tot de kennis van wat is afgedrukt.
suum finem. Distantia autem natura non conjungit sine medio: et ideo
in creaturis invenitur principium, medium et finis, secundum quae tria
ponebat Pythagoras perfectionem cujuslibet creaturae. Et secundum rationem etiam horum trium repraesentatur in creaturis distinctio divinarum
personarum, in quibus Filius est media persona, sed Spiritus sanctus est
in quo terminatur processio personarum" (i S. 3.2.2 sol.).
ιοβ) "Tria ergo considerantur in ratione vestigii: scilicet similitudo,
imperfectio similitudinis, et quod per vestigium in rem cujus est vesti
gium devenitur. Secundum hoc ergo, quia in creaturis invenitur similitudo
Creatoris, per quam in ipsius cognitionem devenire possimus, et est im
perfecta similitudo; ideo in creaturis dicitur vestigium Creatoris. Et quia
creaturae magis deficiunt a repraesentatione distinctionis personarum,
quam essentialium attributorum; ideo magis proprie dicitur creatura
vestigium, secundum quam ducit in personas, quam secundum quod ducit
in divinam essentiam" (x S. 3.2.1 sol.).
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Niet, dat men de wegen des Heren geheel en al kan doorgronden,
maar wij kunnen zijn werken bereiken 107 ; en zelfs enigermate zijn
Wezen en Drieheid.
Ook van de mens gelden de algemene vestigiale eigenschappen
der schepselen. Wij vinden bij hem in zijn geestelijke ziel een
Godsgelijkenis, die haar binnen deze schepping centraal stelt, toppositie geeft; van de menselijke ziel wordt dan ook gezegd: "maxime assimilatur"; "expressior similitudo"; "nobilior"; "ultima perfectio", "ultimus gradus prefectionis". Maar hiermee wordt géén
breuk geconstrueerd of aangeduid tussen de mens en de irrationele
creatuur, doch transcendentie; waardoor scheiding juist wordt uitgesloten. Alles wat dus aan specifieks van de mens wordt aangegeven, veronderstelt altijd het algemeen-creatuurlijke, is daarin verankerd en ingebed. Ook in de mensenziel is Godsgelijkenis te vinden en onvolkomenheid van gelijkenis, zodat de theoloog (de gelovige) vanuit deze gelijkenis kan komen tot wat daarin ligt afgedrukt. Ook in de mensenziel is de Godsgelijkenis juist verwerkelijkt
in "principium, medium et finis". Iedere werkelijke, algemene en
altijd durende Godsgelijkenis van de mens ligt, hoe gespecificeerd,
hoe geestelijk ook, binnen het domein der creatuurlijkheid.
Juist dat dit altijd zo is en algemeen, heeft Thomas in het Scriptum in het bijzonder beziggehouden. Hij zoekt immers in de schepselwereld een spiegelbeeld van God : een gelijkenis waardoor de gelovige mens iets omtrent Gods wezen en ZIJN zou kunnen achterhalen. Daarom kan hij niet uit de weg met het gebrokene en intermitterende van het menselijke dadenleven. Daarop is immers geen
peil te trekken: de uitgeoefende vrijheid is contingent, kan openbaren en verhullen. Hij weet ook wel, dat wannéér het menselijke
werken openbarend, onthullend is, het dit véél duidelijker is dan
wanneer men de grondstructuren beschouwt. Over het tweede ternarium ("mens, notitia et amor") zegt hij immers, dat dit in de
ziel slechts beeld Gods is indien het wordt beschouwd naar essentie
en mede-zelfstandige habitus 108 ; maar hij voegt daaraan toe dat
het veel duidelijker zou zijn, wanneer wij zouden zeggen, dat met
"notitia" en "amor" acten en geen hebbelijkheden worden be-

107
) "...divinae viae dicuntur investigabiles, quia non ad plenum ipsiue
opera comprehendere possumus, non quod ex creaturis nullo modo in
ipsas devenire possimus" (i S. 3.2.1 ad 1).
108
) "...secundum essentiam et habitus consubstantialea..." (1 S. 3.5.1
sol.).
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10β

duid . En hier gaat het dan nog over een actuering der habitus
en vermogens binnen de creatuurlijke ordening en de niet-wederkerige aanwezigheid Gods in alle dingen. De grond van de vestigiale Godsgelijkenis is juist deze unilaterale Godspresentie; deze
alléén is altijd en blijvend. Maar mocht er ooit in de mensenziel
een hogere gelijkenis ontstaan, welke de vestigiale overstijgt, doordat bijvoorbeeld de aanwezigheid Gods niet meer unilateraal doch
wederkerig zou worden, dan zou deze te precair en te hachelijk zijn
om werkelijk vaste grond te bieden aan ons verstand, dat op Godskennis "ex creaturis" uit is. Want in een dergelijke wederkerigheid zou het creatuurlijke overstegen worden in brekelijke actualiteit en werking vanuit de vrije, contingente keuzewil van de mens,
en de soevereine genadigheid Gods. Die hoge gelijkenis is even verliesbaar als de mens kan zondigen. Neen, die op zoek is naar het
beeld Gods, zal in het nederige domein der schepping moeten beginnen, juist daar, waar Aristoteles de φύσις heeft onderzocht.
Want dáár is God (de theoloog is er dus veilig!), dáár is Hij blijvend, en dáár zijn als uitgangspunt de permanente structuren gelegen. En zelfs daar nog niet in de sfeer der dadelijkheid, maar in
de onderstroom ervan: in hebbelijkheden en vermogens, die wij
overigens slechts kermen vanuit de corresponderende acten ш .
Daarom beijvert Thomas zich ook zo sterk, juist in de bij Augus
tinus gevonden triaden dat habituele en potentiële aan te tonen
en te handhaven. Daartoe geeft hij in een begrippen-analyse aan
de menselijke geest een habitueel karakter, doordat hij aan het wezen zelf der menselijke ziel de "ratio habitus" toekent, en de "notitia" (dus de hebbelijkheid waardoor memoria en intelligentia tot
één werking worden herleid) materieel gesproken voor de gekende
zaak, d.i. de ziel zelf neemt m . Maar deze zorg voor de permanentia van de imago (het vestigiale, creatuurlijke ervan dus) spreekt
het meest uit de wijze, waarop hij met taaie vasthoudendheid de
eerste augustijnse trias ("memoria, intelligentia et voluntas") blijft
'β') "...quia habitas isti erunt consubstantiales, cum sint in ipsa sub
stantia animae nee sunt ibi alii habitus. Si autem diceremus, quod per
notitiam et amorem significantur actus et non habitus, planius esset..."
(ι S. 3.5.1 ad 2).
»0) Cf. Braun, o.e., biz. 37.41.
l*1) "Ita dico, quod quando ab anima cognoscitur aliquid quod est
in ipsa non per sui similitudinem, sed per suam essentiam, ipsa essentia
rei cognitae est loco habitus. Unde dico, quod ipsa essentia animae,
prout est mota a seipsa, habet rationem habitus. Et sumitur hic notitia
materialiter pro re nota; et similiter est dicendum de amore" (1 S. 3.5.1
adi).
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omschrijven "secundum potentias". Daartoe moet hij, bijna tegen
beter weten in, steeds opnieuw de memoria, die acten-loze behoudkracht van de menselijke geest (welke dan ook alleen kan worden bepaald vanuit de voorwerpen der vermogens, niet vanuit de
acten, en nader wordt omschreven als de aanwezigheid-hoe-danook van de ziel aan zichzelf en van God aan de ziel), uitdrukkelijk
een vermogen blijven noemen, wei-onderscheiden van intelligentia
en voluntas. — Hetzelfde wordt omstandig aangetoond van de wil,
"die de mens is gegeven naar het oerbeeld van de goddelijke wil,
en die behoort tot de gelijkenis waarin precies datgene bestaat wat
men imago noemt, en wat gemeenschappelijk is aan goeden en bozen", ofschoon zijn voorwerp toch ook operabile is; wilsacten gaan
voorbij, de imago is blijvend 112. Zo behoudt hij het triadische van
de zielsstructuur (nodig voor het gezochte spiegelbeeld) én het potentiële (nodig voor het vestigiale, d.i. blijvende en onverhesbare
113
karakter van het spiegelbeeld) Heel ι S. 3.4.1 handelt hierover .
De ziel zelf is zo een totum potentiale, en enkel dáárin kan het
spiegelbeeld Gods te vinden zijn. De vestigiale gelijkenis die wij in
de mensenziel vinden, en straks nauwkeurig zullen afperken tegen
die der niet-geestehjke schepselen, bestaat ook hoofdzakelijk in die
vermogendheid van de mens, welke hem tot mens stempelt, en
slechts gevolghjk in die, waardoor hij zichzelf kan bepalen tot een
goede of slechte mens m . De eerste is in zijn geheel blijvend: het
vermogen tot geestelijk kennen waarin het mens-zijn geactueerd kan
worden; de tweede alleen in de vermogendheid-op-zich, de wil. De
actuermg van de intelligentia als zodanig maakt de mens met méér
mens; de actuering als zodanig van de voluntas maakt hem evenmin meer mens, maar van de voluntas als zodanig maakt de actuermg hem wél meer of minder goed mens, hetgeen binnen de vestigiale en onverhesbare gelijkenis met ter zake doet. Zo blijkt de
mens dus te delen in de algemene Godsgelijkenis van heel de schepping. Zij is even algemeen en onverhesbaar als de natuur der
schepselen onverhesbaar is; even blijvend als Godzelf blijvend de
dingen schept en in stand houdt door zijn aanwezigheid.
1іг
) ι S 48 1 1 sol., geciteerd onder nota 103, 1 S 3 4 1 ad 6, geciteerd
onder nota 102, 2 S. 39 1 1 ad 1, geciteerd onder nota 101.
из) cf 2 S 16 1.4 sol , 2 S. 24 2 2 ad 3
ni
) ". imago prmcipaliter consista in potentia cognitiva, quìa ex memoria et intelbgentia oritur voluntas. Unde tota imago est in intellectiva
parte sicut in radice. Et ideo omne quod attribuitur homim ratione
imagims, prmcipaliter respicit mtellectivam et ex consequenti affectivam,
quia etiam ex intellectiva parte habet homo quod sit homo, sed ex affectiva quod sit bonus vel malus" (4 S 4 1 3 sol 3)
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Deze algemene vestigiale Godsgelijkenis van alle schepselen is
nu nader te verbijzonderen in het vestigium Dei s s , waarmee dan
de Godsgelijkenis van de met-geestelijke schepselen wordt bedoeld,
en de imago Dei, waarmee de Godsgelijkenis van de geestelijke
mensenziel wordt aangeduid.
Voor het vestigium Dei s s. specificeert Thomas de triade van
beginsel, middel en doel nader als numerus (getal, behorend tot de
veelheid van beginselen), pondus (gewicht, waardoor die beginselen
toeneigen naar het ZIJN dat voortkomt van het beginsel), mensura
(maat, waardoor de begmselen worden begrensd, zodat zij onder
het beperkt-zijn van het geschapene vallen) Ook specificeert hij als
modus, species en ordo, of, met Ps-Dionysius, als essentia, virtus
en operatio 116. Binnen de ganse vestigiale, verwijzende gelijkenis
Gods in de schepping bekleedt de mens een toppositie, die hem
benoembaar maakt, met enkel meer als een af-druk, welke op vage
wijze leidt tot de kennis van de oorsprong van die afdruk l l e , maar
als imago, die het afgebeelde op meer bepaalde wijze geheel en al
representeert, zodat het mogelijk is iets te achterhalen over het
innerlijke van het afgebeelde 117 Géén verschil dus, alsof het vestigium wel, de imago geen schepsel zou zijn, maar verschil binnen
de creatuurlijkheid Ook de gelijkenis van de Triniteit m de mensenziel is onvolmaakt en deficient. Wanneer wij dan ook spreken
van méér en uitdrukkelijker gelijkenis in de mensenziel, is dit in
vergelijking met de gelijkenis van het vestigium 1 1 β . Of, anders
gezegd, men kan binnen de vestigiale Godsgehjkems de sumlitudo
іи) "Contingit autem inter duo extrema esse plurima media, et ideo
contingit quod prmcipium, et medium, et finis diversimode possunt assignari, secundum quod ex his omnibus quaedam possunt accipi ut principium, et quaedam ut medium, et quaedam ut finis, diversimode com
binando, et ideo contingit quod a diversis partes vestigli diversimode
sunt assignatae Et sic patet quod secundum quod perfectio rei potest
mtelligi terminan ad diversa, et sucundum quod unum membrum potest
multa vel pauca includere, invemtur diversitas partium vestigu m om
nibus secundum unam communem rationem prmcipii, medu et finis
assignatam" (i S 3 2 2 sol )
lle
) " impressio quaedam, confuse ducens m cognitionem alicujus,
cum non repraesentet ipsum nisi secundum partem ' (1 S 3 2 1 sol )
117

) " repraesentat rem magis determinate secundum omnes suas par
tes et dispositiones partium, ex quibus etiam ahquid de mterionbus rei
percipi potest" (1 S 3 3 1 sol )
118
) " sumlitudo Trmitatis relucens m anima est omnmo imperfecta
et deficiens, sicut mfra dicet Magister Sed dicitur expressa per comparationem ad simihtudinem vestigli" (1 S 3 1 4 ad 2)
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formeel onderscheiden- is de forma van het gelijkende een geeste
lijke ziel, dan spreekt men van "sumlitudo imagims", is zij niet11β
geestelijk, materieel, dan van "simditudo vestigli"
Deze toppositie van de mens binnen de schepping wordt om
schreven op verschillende wijzen Daarin ligt al een zekere gelijke
nis met God: in zijn heersen over de dieren en heel de aarde, ook
m het gegeven dat de (eerste) mens beginsel en oorsprong is van
alle mensen; ook omdat de mens mikrokosmos is. Tegelijk bhjkt
daarin de diepgewortelde verbondenheid van de mens met heel de
schepping, want van de met-geestelijke schepselen heet het al dat
zij, naarmate zij meer deelhebben in Gods goedheid, het eigenlijke
li0
beeld Gods meer benaderen . Sterker nog klinkt de formulering
dat de mens enigermate doel van alle dingen is, want hem valt
m
nut toe vanuit alle schepsel . Binnen deze gemeenzaamheid licht
de gelijkenis van Gods goedheid op in het heelal juist door de
geestelijke mensenziel, dat edelste part ervan 1 2 ï . Zij is volgens
Thomas, naar vestigiahteit voluit spiegelbeeld Gods, en de theoloog
die God zoekt te kennen kan m haar zijn evenbeeld, zijn afspiegeling vinden.
2 Het spiegelbeeld

12

' (i)

In heel de schepselwereld, waarbinnen de mensenziel een toppositie
inneemt, vmdt Thomas de Godsgelijkems terug m de ternaire structuren van prmcipium, medium en fmis.
Voor de geestelijke mensenziel kan men zich afvragen, welk on1>9

) 3 S 2 1 3 1 ad 2, geciteerd onder hoofdstuk I, nota 7
iïO) "Alia autem, quae plus et minus participant de Dei bomtate,
magis accedunt ad rationem imagims" (1 S 3 3 1 sol )
121) "Praeterea, ordo universi est finis totius creaturae Sed in homme
est quaedam sumlitudo ordmis universi, unde et minor mundus dicitur
quia omnes naturae quasi in homme confluunt Ergo videtur quod ipse
sit quodammodo fmis omnium" (2 S 1 2 3 sed с ζ). " homo non est
finis onrnis creaturae sicut ultimo intentum ad omni creatura, sed sicut
illud ou provenu utilitas ex omni creatura, et hoc contmgit propter
commumcationem ejus cum omni creatura " (2 S ι 2 3 ad 2)
1г2
) " sumlitudo divinae bonitatis, quantum ad nobihssimas participabones ipsius, non résultat m universo nisi ratione nobilissimanun
partium ejus, quae sunt intellectuales naturae, nee per se de toto potest
dici, et primo, quod non convenu sibi ratione omnium partium, ut m VI
Physic dicitur frequenter et ideo universum non potest dici imago Dei,
sed intellectualis natura" (2 S 16 1 2 ad 3)
123
) Auer I, S 59—60 wijst erop, dat Thomas alleen in het Senptum
de imago opvat als "umerseelisch" spiegelbeeld
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derscheid er bestaat tussen die algemene en haar specifieke gelijke
nis. In de mensenziel, die men imago noemt, moet iets zijn waar
124
door zij nabootsenderwijs op God gelijkt . Dat "iets" moet speci
fiek zijn, niet in die zin, dat de ziel dezelfde specifieke natuur
bezit als God, maar zo, dat zij in haar specifieke natuur Gods
wezen betekent. Met andere woorden de ziel bezit iets specifieks
bij deelhebbing, en daarin bootst zij God na, die dit specifieke bij
12s
wezen bezit . Aldus is er een gelijkenis van verhoudingen, zoals
12e
wanneer men zegt: acht verhoudt zich tot vier, als zes tot drie .
Kortom: er moet binnen de vestigiale gelijkenis in de mensenziel
een gelijkenis worden gevonden, die specifiek verwijst naar God,
en wel op de wijze van afbeelding waarin iets ligt nagebootst. Dan
kunnen wij terecht spreken van imago, d.i. spiegelbeeld. De alge
mene vestigiale triade wordt nu verbijzonderd in de trilogie van
de menselijke ziel die specifiek geestelijk is, en in dat specifieke
juist Gods eigen absolute geestelijkheid afbeeldt. De menselijke
geest heeft God immers altijd in zich (principium-memoria) ; uit
dit "zich heugen" van God, deze "notitia Dei", volgt het verstanU4

) "Ratio imaginis consistit in imitatione" (i S. 28.2.1 sol.).
) "...inter Deum et creaturam non est similitudo per convenientiam
in aliquo uno communi, sed per imitationem; unde creatura similis Deo
dicitur, sed non convertitur, ut dicit Dionysius in lib. De div. nom., cap.
IX" (ι S. 35.14 ad б), "...conformitas est convenientia in forma una, et
sic idem est quod similitudo quam causât unitas qualitatis, ut in V
Metaph., dicitur. Unde hoc modo aliquid Deo conformatur quod sibi
assimilatur. Contingit autem aliqua dici similia dupliciter. Vel ex eo
quod participant unam formam, sicut duo albi albedinem; et sic omne
simile oportet esse compositum ex eo in quo convenit cum alio simili, et
ex eo in quo differt ab ipso, cum similitudo non sit nisi differentium,
secundum Boetium. Unde sic Deo nihil potest esse simile nee conveniens
пес conforme, ut frequenter a philosophie dictum invenitur. Vel ex eo
quod participative habet formam, imitatur illud quod essentialiter habet.
Sicut si corpus album diceretur simile albedini separatae, vel corpus
mixtum igneitate ipsi igni. Et talis similitudo quae ponit compositionem
in uno et simplicitatem in alio, potest esse creaturae ad Deum participantis bonitatem vel sapientiam, vel aliquid hujusmodi, quorum unumquodque in Deo est essentia ejus, et sic voluntas nostra divinae confor
matur" (1 S. 48.1.1 sol.).
1г
' ) "...ad rationem imaginis non exigitur aequalitas aequiparantiae,
cum magni hominis in parva picture imago exprimatur; sed exigitur
aequalitas proportionis, ut scilicet eadem sit proportio partium ad invicem
in imagine quae est in imagínalo: et talis aequalitas invenitur in anima
respectu Dei: quia sicut ex Patre Filius, et ex utroque Spiritus sanctus,
ita ex mente notitia, et ex utraque amor procedit" (2 S. 16.1.1 ad 4).
Cf. 1 S. 34.3.1 ad 2.
Κ5
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delijke kennen van God: via de memoria ontspringt de intelligentia
aan de geest (medium-intelligentia) ; en in de mate waarin de mens
God aldus kent, bestreeft hij Hem, zodat zijn geest wordt teruggedreven naar het zijn bij Hem die hij in zich heeft (finis-voluntas).
Laat ons nu deze vestigiale gelijkenis uitdrukkelijk duiden als
spiegelbeeld. Zoals immers ieder schepsel, doordat het is gestructureerd als principium, medium en finis, de goddelijke volmaaktheid gelijkt in zijn Drieheid, zo ook de menselijke geest meer bepaald naar al haar delen en dispositie van delen 127. Want in die
vermogende totaliteit van de geest zijn verscheidene kenmerken gerealiseerd, waardoor Gods drievuldig Wezen uitdrukkelijk wordt
vertegenwoordigd. Memoria, intelligentia en voluntas zijn de integrerende delen der ziel, waardoor deze juist geestelijk is; zij zijn
medezelfstandig l ï 8 , tegelijk onderscheiden 12e. Zo zijn Vader, Zoon
en heilige Geest medezelfstandig, daar Zij van één Wezen zijn,
en onderscheiden, daar Zij ten opzichte van elkaar betrekkingen
zijn van voortbrenging en voortkomst. Zoals de Godskennis der
menselijke ziel (intelligentia) ontspringt aan de altijd aanwezige
God die zij zich heugt (memoria), zo komt de Zoon voort van de
Vader; en gelijk de Godsliefde der ziel (voluntas) via de Godskennis (intelligentia) ontspringt aan de Godsaanwezigheid (memoria), zo komt de heilige Geest door de Zoon van de Vader voort,
en uit Beiden.
En hier is het volmaakte spiegelbeeld, dat de theoloog zo vasthoudend heeft gezocht. Juist in het specifieke (geestelijke) leven der
menselijke ziel vindt hij een oorsprongsordening en een gelijkenis
van drie vermogens, die, uiteraard en metafysiek op God gericht,
naar verhouding gelijk zijn aan de oorsprongsordening en de gelijkheid van de Drieheid van personen binnen het specifieke (geestelijke) leven van God; een leven van elkaar omvatten en wederkerig doordringen: zoals het verstand immers ook de wil kent, en
de wil nastreeft wat tot het verstand behoort, zo is er in de Goddelijke Drieheid een volledige wederkerigheid en perichorese.
Binnen de vestigiale Godsgelijkenis is de mensenziel imago Dei:
spiegelbeeld Gods, dat Hem bepaaldelijk en duidelijk representeert
naar alle delen en ordening van delen, zodat wij daaruit iets kunnen
aflezen omtrent zijn innerlijke wezen. Dit alles is dus gelegen in de
ziel die wordt opgevat als "totum potentiale": één concreet geheel
van faculteiten of vermogendheden. Dat die potentialiteit niet
127
) "...magis determinate secundum omnes suas partes et dispositionem partium..." (ι S. 3.3.1 sol.).
128
) 1 S. 3.4.2 sol., geciteerd onder hoofdstuk I, nota 43.
129
) 1 S. 3.4.4 sol., geciteerd onder hoofdstuk I, nota 46.
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metafysiek op te vatten is, doch psychologisch heb ik aangetoond
vanuit de begrippen "memoria" en "presentia Dei in rebus". Hieruit blijkt namelijk, dat de menselijke ziel niet potentieel geestelijk
is, maar actueel en reëel; hoewel deze geestelijkheid pas tot gelding
komt als haar vermogendheid wordt geactueerd.
Het wordt tijd dat wij deze begrippen "memoria" en "presentia"
nauwkeurig tegen elkaar afbakenen. Heel de imago-gelijkenis is, uit
de eigen aard van haar vestigialiteit, gelegen binnen het memoriastadium. Alleen dáár is permanentia en onverliesbaarheid. Als wij
de imago, waaruit wij God kunnen kennen, willen grijpen, moet
dit in de "natura", de onveranderlijkheid zijn gelegen. Als vermogens zijn verstand en wil altijd blijvend en onverliesbaar, en juist
als zodanig vinden wij ze in het memoria-stadium. Dáár is het
beeld Gods. Het doet er niet toe of de mens, die begiftigd is met
die vermogens, gelovig is of ongelovig, goed of slecht: metafysiek
zijn in het memoria-stadium die bepaalde ordening en gelijkheid
van vermogens gegeven in hun (al even metafysieke) relatie tot
God, welke juist de vestigiale Godsgelijkenis in de mens stempelen
tot evenbeeld. Worden deze vermogens geactueerd, treedt de menselijke geest het memoria-stadium uit en het intelligentia-stadium
binnen, dan is daar de actualiteit en de gebrokenheid: het spiegelbeeld is daar niet te vinden, het blijft in de onderstroom. Het lijkt
niet zonder belang hierbij op te merken, dat dit evenbeeld Gods
niet onmiddellijk als zodanig te herkennen is: men moet als toeschouwende buitenstaander de weg gaan van de acten terug naar
de hebbelijkheden en de vermogens, om het te vinden; men heeft
blijkbaar de gebrokenheid en het intermitterende van de actualiteit
nodig om het te kunnen ontdekken. De Godsaanwezigheid, die ik
juist naar aanleiding van de memoria en de toegekeerdheid der
geestelijke vermogens naar God-als-voorwerp, heb ontleed als het
niet wederkerige in-zijn van God-schepper in de mensenziel, is
blijvend en onderonderbroken in alle stadia van het menselijke
geestesleven binnen het horizontale niveau. Als het spiegelbeeld
terugwijkt achter de actuering der vermogens, blijft toch de unilaterale praesenria Dei; zij is niet beperkt tot het memoria-stadium,
ofschoon zij dáár wellicht het duidelijkst te herkennen is, omdat
er nog geen woorden gesproken zijn en nog géén pogingen gedaan,
verlangens te bevredigen. De actualiteit kan de Godsaanwezigheid
als met een rookgordijn omhullen, zij is daar. Zo niet het spiegelbeeld: het is daar niet, blijft beneden in de diepte, in het voorgegevene.
Wat betekent nu de Godsaanwezigheid voor de menselijke geest
in het memoria-stadium? Eerstens de metafysieke-actuele toewen103

ding naar de anoniem-blijvende God; tweedens: juist op de Godsaanwezigheid rangschikken de vermogens zich zo, dat er een ver
houdingsgelijkheid ontstaat tussen de vermogens en Gods Drieheid:
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het spiegelbeeld .
Thomas wijst erop, dat binnen de creatuurlijke Godsgelijkenis
ook een onvolmaaktheid van gelijkenis gerealiseerd moet zijn, wil
ш
men deze vestigiaal noemen . Deze onvolmaaktheid is ook in de
mensenziel, het spiegelbeeld Gods, aanwezig 13ï . In letterlijke zin
láát God zich niet adaequaat afbeelden. Het beeld van de Onzichtbare is zichtbaar: iedere afbeelding in zichtbaarheid, iedere verbeelding buiten God in de schepselwereld, is daarom noodzakelijkerwijs
onvolmaakt 13S . Alléén binnen de goddelijke Drieheid is een volmaakte imago van de Vader. Maar voor het menselijke kennen lijkt
dat wel een quadratuur van imago, inzoverre wij immers in de
mens Jesus van Nazareth (imago Trini ta tis 1S4 ), die de vleesgeworden imago van de Vader is (de Zoon Gods), iets kunnen leren kennen omtrent de (tweede Persoon van de) heilige Drievuldigheid.
Het schepsel is ontoereikend om God volmaakt af te beelden. Dat
blijkt nog uit de wijzen, waarop men kan spreken van imago. Er
is een imago, wanneer men in het afbeeldende een zekere overeenkomst vindt in een hoedanigheid, die juist het wezen van de afgebeelde betekent en uitdrukt; zoals bij de steen die men beeld van
de mens noemt, omdat hij in gestalte aan een mens gelijkt (de
gestalte beduidt juist precies het menselijke eigene), ofschoon die
steen de menselijke natuur niet bezit: op zo onvolkomen wijze is
het beeld Gods in het schepsel, als het beeld des konings op de
tienling. Maar men kan ook beeld noemen, wat én de kwaliteiten
én de specifieke natuur gemeen heeft met het afgebeelde: zo is
een zoon het evenbeeld van zijn vader, gelijkt hem in gestalte én
lso
) Cf. 2 S. 16.1.1 ad 4, geciteerd onder nota 126; 1 S. 3.4.4 sol.,
geciteerd onder hoofdstuk I, nota 46.
lïI
) Cf. 1 S. 3.2.1 sol., geciteerd onder nota 106.
iSï
) 1 S. 3.1.4 ad 2, geciteerd onder nota 118.
Ш) "Praeterea, Dionysius, IX cap. De div. nom., dicit, quod creaturae dicuntur Deo similes, inquantum imitantur Deum, qui perfecte
imitabilis non est a creatura" (1 S. 2.1.3 s e d с. 2).
13i
) "Invenitur autem in humana natura congruitas prae aliis, quantum
ad tria quae in assumptione requiruntur. Primo, quantum ad similitudinem unibilium. In humana enim natura invenitur expressior similitudo
divina quam in aliqua creatura irrationali: quia homo secundum quod
habet mentem, ad imaginem Dei factus dicitur; cum in creaturis irrationalibus non nisi similitudo vestigli inveniatur. Et etiam quantum ad
quaedam est in ea divina similitudo magis quam in natura angelica"
(3 S. 2.1.1 resp.). Cf. 3 S. 1.2.2 sed с. i en sol.; 3 S. 2.1.1.1 ad 2.

104

in natuur die deze gestalte juist aanduidt. Het volmaaktst is er
sprake van beeld, als er numeriek dezelfde natuur is in die nabootst en in die wordt nagebootst: zo is de Zoon Gods het beeld
des Vaders 135. Zelfs dat de mensenziel juist in haar transcendente
geestelijkheid, waarin zij niet alleen de wereld, maar ook zichzelf
overstijgt, aan God gelijkt, maakt haar niet tot een volmaakt beeld
Gods. Spiegelbeeld betekent juist: afstand, onvolkomenheid, creatuurlijkheid. En binnen de creatuurlijkheid is geen volmaakte imago
Dei mogelijk.
In hoeverre is nu deze imago Dei, die Thomas ook wel de imago
similitudinis noemt, inderdaad een spiegelbeeld voor wie in haar
God zoekt te kennen? Want de algemene Godsgelijkenis in de
schepping, zegt Thomas, kan vestigiaal genoemd worden als men
door het gelijkende Degene bereikt, waarvan het een afdruk is m ;
en de imago doet ons iets kennen omtrent het innerlijke en eigenlijke van wat wordt afgebeeld 1S7.
Het spiegelbeeld is statisch. Eens temeer is dat gebleken uit de
voorbeelden van het beeld des konings op de tienling en van de
zoon die het evenbeeld van zijn vader is 13e . Het was al duidelijk
juist uit het vestigiale karakter ervan, uit de permanentia, het
creatuurlijke. Thomas spreekt over dat spiegelbeeld, dat de mens
is, afgezien van iedere historiciteit: als een gegeven. Dat betekent
13S
) "...unumquodque quantum attingit ad rationem imaginis, tantum
attingit ad rationem indifferentiae: secundum enim quod differì, non est
imago. Invenitur tamen quidam gradus perfectionis imaginis. Dicitur
enim quandoque imago alterius, in quo invenitur aliquid simile qualitati
alterius, quae désignât et exprimit naturam ipsius; quamvis illa natura in
ea non inveniatur; sicut lapis dicitur esse imago hominis inquantum
habet similem figuram, cui non subsistit natura illa cujus est signum;
et sic imago Dei est in creatura, sicut imago regis in denario, ut dicit
Augustinus, lib. De decern chord., cap. Vili; et sic est imperfectue modus imaginis. Sed perfectior ratio invenitur quando illi qualitati quae
désignât naturam similem subest eadem natura in specie, sicut est imago
hominis patria in filio suo: quia habet similitudinem in figura, et in
natura quam figura significai. Sed perfectissima ratio imaginis est quando eamdem numero formam et naturam invenimus in imitante cum eo
quem imitatur; et sic est Filius perfectissima imago Patria: quia omnia
attributa divina quae sunt per modum qualitatis significata, eimul cum
ipsa natura sunt in Filio, non solum secundum speciem, sed secundum
unitatem in numero" (i S. 28.2.1 ad 3).
lse
) 1 S. 3.2.1 sol., geciteerd onder nota 106.
ι*7) ι S. з-З-і sol., geciteerd onder nota 117.
iM] De koning in zijn zoon: 1 S. 3.3.1 ad 5; 1 S. 28.2.1 ad 3; het
beeld van de koning op de tienling: zelfde plaatsen.
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vooral, dat de mens niet méér spiegelbeeld Gods kan worden of
minder. Het doet er niet toe, of hij de vermogens waarin het spiegelbeeld bestaat, actueert. Het doet er niet toe, of die mens-imago
de goddelijke Drieheid kent of niet. Het doet er zelfs niet toe, of
hij in de unilaterale presentie blijft steken (wat dit betekent moet
nog nader worden uiteengezet). De feitelijke Godskennis hoe-danook en de feitelijke Godsliefde hoe-dan-ook vormen dat spiegelbeeld, waaruit ik iets omtrent de heilige Drieheid Gods kan kennen.
Anders gezegd: het enige dat ertoe doet voor het spiegelbeeld
Gods is, dat de mens is wat hij is; gelovig of ongelovig, goed of
kwaad doet hierbij niet ter zake. Thomas beschouwt de imago Dei
als spiegelbeeld dus welbewust als een abstractieve grootheid. Dat
wil zeggen het spiegelbeeld is werkelijk, maar aspect van de voorgegeven onderstroom van het menselijke geestesleven. Door deze
abstractiviteit winnen de begrippen waarmee het spiegelbeeld wordt
aangeduid aan klaarheid; het beeld Gods zelf echter krijgt er iets
levenloos door, verliest aan aansprekelijkheid. Wel liggen in die
vaste structuren de begrippen en realiteiten verankerd, die de theoloog juist zoekt om van de goddelijke Drieheid te kunnen spreken.
Anderzijds blijft het ook waar, dat deze begrippen de werkelijkheid
der ziel verschraald weergeven: alles is vóór-leven, vóór-gegeven;
niets is nog tot gelding gebracht, niets ontwikkeld, alles is alléén
vertrekpunt. Zou het hierbij blijven, dan was voor ons menselijk
gevoelen het beeld Gods even absurd als een dood-geboren kind:
wij hebben het niet eens gekend. De enige mogelijkheid om aan
deze impasse te ontkomen is, dit spiegelbeeld te zien als juist wat
het is: met ons verstand onderkende grondstructuur, die alléén
maar in de activiteit, in het geleefde leven, in de werking en groei
van de menselijke geest aan de dag treedt, en van waaruit wij iets
mogen zeggen en denken omtrent die verhoudingen in Godzelf.
Al eerder heb ik erop gewezen, dat imago in Thomas' denken
allereerst een categorie in de kenorde is, aspect van de kenbare
werkelijkheid der schepping, waardoor deze naar "elders", naar
"boven" verwijst. Zo is de imago-leer voor hem een moment in de
leer over de wijze waarop de mens God kan kennen, en géén element van de mensleer. Vanzelfsprekend liggen hier geen absolute
grenzen: deze imago kan verhelderd worden vanuit de mensleer,
en omgekeerd kan de mensleer in de imago-idee een nieuwe inzichtelijkheidsfactor vinden. Maar voor Thomas staat voorop: imago
is het God-verwijzend aspect van de menswerkelijkheid, die met dit
imago-zijn niet uitputtend gekarakteriseerd is. Met andere woorden
het gegeven dat de mens beeld Gods is, werkt hij eerst en vooral
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uit op christelijk-neo-platoonse wijze; dat hij het beschouwt als een
aspect van de ganse werkelijkheid, die Aristoteles ζνδις had ge
noemd, en die hijzelf theologisch duidt als "creatura", is wel nieuw
en eigen van Thomas. Zo betekent imago voor hem in eerste in
stantie spiegelbeeld, spiegelbeeldelijk aspect; pas daarna betekent
zij ook de menselijke natuur als geheel. In de eerste wijze van dit
woordgebruik ligt dus een depreciatie van het neoplatoonse "realis
m e " ; in de tweede wijze wordt ten faveure van de aristotelische
"natuur" de typisch eigen begripsinhoud van imago (door de neoplatonisten ten onrechte verabsoluteerd in hun "realisme") eniger
mate gedevalueerd.
Wij blijven nog bij imago als spiegelbeeld, abstractief gegeven
dus: deelaspect van de mens. Wat betekent deze spiegelbeeldigheid
precies voor de "toeschouwer" die God zoekt te kermen? Voert de
imago similitudinis, het spiegelbeeld der Goddelijke Drieheid, de
toeschouwer naar de kennis van Gods drievuldig leven?
Het merkwaardige dat zich hier voordoet is opnieuw, eniger
mate als bij de zelfkennis, een verdubbeling. Want als men de
vraag stelt: kan de op Godskennis beluste toeschouwer door het
beeld Gods te beschouwen werkelijk God kennen, dan zijn daarmee
alle vragen herhaald, die gesteld werden toen wij de structuren van
de imago-zelf onderzochten. Dat komt omdat ook onze toeschou
wer-zelf beeld Gods is, en die zielsstructuren in zich draagt. Men
krijgt dus opnieuw: het beeld Gods, dat het beeld Gods beschouwt,
dat het beeld Gods beschouwt, enz.. Liepen onze beschouwingen
over de innerlijke structuur waarin dat spiegelbeeld bestaat, uit op
de conclusie: voor het spiegelbeeld als zodanig doet het niet ter
zake, of het de Goddelijke Drieheid kent of niet, voldoende is een
Godskennis-hoe-dan-ook, hier, waar zich deze verdubbeling aan
dient, kan dat niet meer gezegd worden.
Om dit nader te verduidelijken moeten verscheidene elementen
uit het voorgaande opnieuw ter sprake komen. In de eerste plaats
wel de anonimiteit van God, die in de ziel is door wezenheid,
aanwezigheid en macht. Ik heb boven aangetoond, dat deze Godsaanwezigheid unilateraal is, dat God hierin niet bereikt wordt
"secundum substantiam": Hij is daar als Schepper, als "Aanzijngever". Wordt deze anonimiteit actueel gekend, dan wordt in feite
de geestelijkheid van de ziel voluit gekend als niet-zichzelf-genoeg.
De Godskennis die deze anonimiteit onaangetast laat, zich voltrekt
ten overstaan van een Godsaanwezigheid die ni et-wederkerig blijft,
is de hoogste modus van (wijsgerige) zelfkennis; toch wordt Godzelf daar geraakt, al wordt Hij niet herkend.
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Het toppunt van deze kennis is de "contemplado per creatures, i.e.
imperfecta" l s · . De ratio die van het radicale inzien (memoria) naar deze
contemplatio voert, gaat de weg der zg. Godsbewijzen, die niet anders
zijn dan top-zelfkennis. In S. 8.1.1 wordt omstandig uiteengezet, dat
"Die Is" ("Qui est") de meest adequate Godsbenaming is: hier zoekt de
gelovige God te benoemen; en de hoogste categorieën die de wijsbegeerte
hem aan de hand doet, zijn daartoe het meest geëigend. Later, als Thomas
in de Summa Theologiae de vijf wegen van de ratio naar God uiteenzet, gebeurt het omgekeerde: als de hoogste metafysieke categorieën zijn bereikt,
zegt hij: "et hoc omnes intelligent Deum"; "quam omnes Deum nominant"; "et hoc dicimus Deum" , 4 · . Met andere woorden het hoogst bereikbare noemen allen, d.i.: gelovigen en ongelovigen: God. De geldigheid van deze benoeming echter, en de volle waarheid ervan is juist af
te meten aan het gelovig-zijn of niet. Is degene die het hoogste metafysieke "God" noemt een ongelovige, dan wordt God "neergehaald" naar
een binnenwereldse functie. Is hij gelovig, dan wordt het ultiem-creatuurlijke door de analogie a.h.w. verheven, om de reeds erkende Allerhoogste
ermee te benoemen. Afgezien van het geloof, lijkt in de zg. Godsbewijzen
niets anders "bewezen" dan de geestelijkheid en de ex-centriciteit van de
menselijke ziel, waarin de openheid ligt voor de zijNS-grond zelf van deze
geestelijkheid.
Blijft de toeschouwer nu steken in de kennis van de niet-wederkerige aanwezigheid Gods, met andere woorden zijn zijn duidingen
niet-gelovig, dan kan de mensenziel voor hem niet als spiegelbeeld
Gods fungeren.
Maar hoe zou men kunnen veronderstellen, dat deze toeschouwer
niet boven de "natuurlijke", d.i. zuiver wijsgerige Godskennis uitreikt. Is niet één van de vereisten voor de Godskennis de "intentio
cognoscenris", en wil onze toeschouwer niet juist God kennen?
Maar de vraag blijft, of hij wellicht niet de mens beschouwt om
de laatste verklaringsgrond van zijn eigen wezen te vinden. Hij kan
dan wel denken, dat wat hij zoekt te kennen God is, in feite blijven
een op dit niveau geactueerde "Godskennis" en "Godsliefde" intellectuele oefening, scholing van de geest; mogelijk leveren zij een
uitbreiding van het begrippenarsenaal, en hoogstens blijft de toeschouwer steken bij zichzelf. Zelfs kan hij menen "alles van God
te weten", toch blijft Hij anoniem. Zo lang dus de toeschouwer in
de veilige positie van buitenstaander buiten schot wil blijven, is zijn
bedoeling niet een waarachtige "intentio cognoscendi Deum". Zou
hij bereid zijn die positie te verlaten, dan bestaat er alle kans
(om het voorlopig zo uit te drukken) dat de Godsaanwezigheid
wederkerig wordt; daarmee wordt de anonimiteit opgeheven: God
1M

) Cf. 1 S. Prol. 1.1 sol., geciteerd onder nota 83.
ι««") I. 2.3 c.
108

toont zijn gelaat. Beschouwt hij nu binnen en vanuit deze echte
Godskennis de mens, van wie wij weten dat hij spiegelbeeld Gods
is, dan zal hij inderdaad iets van Gods gelaat zien oplichten in die
imago.
Toch blijft de imago Dei als vertegenwoordiging ("repraesentatio") van God, uit zichzelf ongenoegzaam, zelfs in de wederkerigheid. Want dit spiegelbeeld voert nog steeds niet naar de
Goddelijke Drieheid. Er is nog een tweede anonimiteit van God,
welke Lombardus aangeeft, als hij schrijft na zijn uiteenzettingen
over het "vestigium Trinitatis": "Zo is aangetoond, hoe in de
schepselen enigermate het beeld der Drieheid wordt ingevoerd;
want men kan immers door de beschouwing der schepselen geen
voldoende kennis der Drieheid krijgen, noch heeft men dat gekund
zonder de openbaring van de leer of een inwendige ingeving 141 ."
Van iedere Godskennis zegt Thomas reeds: Een effect dat niet aan
zijn oorzaak geëvenredigd is, voert op onvolkomen wijze tot de
kennis van zijn oorzaak; en hij wijst op de oneindige distantie tussen de schepselen en de Schepper. Geen enkele wijsbegeerte, zo
zegt hij dan, is voldoende om kennis van God teweeg te brengen:
want wijsbegeerte gaat uit van de schepselen en gaat voort "per
rationes sumptas ex creaturis". Daarom moet er een andere, hogere
doctrien zijn, die steunt op openbaring en het tekort der wijsbegeerte a a n v u l t и г . Met andere woorden Gods Drievuldigheid blijft
verborgen, zelfs als zijn eerste anonimiteit zou zijn opgeheven in
wederkerige aanwezigheid van God aan de ziel en van de ziel aan
God. Wil de toeschouwer dus in het spiegelbeeld de Drievuldige
God herkennen, dan is zijn gehoorzame godsdienstigheid daartoe
niet voldoende. Daarbinnen zou wel een ommekeer hebben plaats141) "Ecce ostensum est, qualiter in creaturis aliquatenus imago Trini
tatis inducatur; non enim per creaturanun contemplationem snfficiens
notitia Trinitatis potest haberi vel potuit sine doctrinae vel interioris
inspirationis revelatione. Unde illi antiqui philosophi quasi per umbram
et de longinquo videnmt veritatem, deficientes in contuitu Trinitatis, ut
magi Pharaonie in tertio signo, Exod., Ш. Adjuvamur tarnen in fide
invisibilium per ea quae facta sunt" (Littera Magistri ι S. 3, ed. Mandonnet I, p. 82).
142) "Item, effectue non proportionatus causae, imperfecte ducit in
Cognitionen! suae causae. Talis autem effectue est omnis creatura respectu
Creatoris, a quo in infinitum distat. Ergo imperfecte ducit in ipsius
cognitionem. Cum igitur philosophia non procedat nisi per rationes
sumptas ex creaturis, insufficiens est ad Dei cognitionem faciendam. Ergo
oportet aliquam aliam doctrinam esse altiorem, quae per revelationem
procedat, et philosophiae defectum suppléât" (1 S. Prol. 1.1. sed с. г).
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gehad, zodat wat gekend kon worden als laatste verklaringsgrond
van eigen ziel en eigen ZIJN nu erkend werd als Degene, tot wiens
dienst de menselijke geest geroepen wordt; maar hierin zou God
hoogstens gekend en benoemd kunnen worden vanuit de schepse
len. Alles nu, wat van God wordt gezegd door de verhouding tot
de schepselen, behoort tot zijn Wezen, niet tot de Personen.
Als Thomas dan ook zegt: de oude wijsgeren hebben dus mets
geweten omtrent de goddelijke Drieheid, tenzij door openbaring of
van horen zeggen 1 4 S , zal hij oppervlakkig beschouwd de zg. na
tuurlijke Godskennis bedoeld hebben, welke zich voltrekt binnen
de unilaterale Godspresentie; maar bij nader inzien bedoelt hij er
evenzeer de Godskennis mee, die zelfs als de wijsgeren in de weder
kerigheid van Godsaanwezigheid stonden (m.a.w bij echte religiosi
teit), hen toch met tot de goddelijke Drieheid zou voeren, tenzij
zij vanuit openbaring of van horen zeggen hun Godskennis op
nieuw geduid hebben gekregen. Want alleen Godzelf kan de goddehjke Drieheid aan de mens doen kennen. Als Hij zichzelf wil
openbaren, kan de mens Hem kennen.
Natuurlijk: alle Godskennis, ook de zg. natuurlijke komt van
Hem, want Hij kent zichzelf door zijn wijsheid volledig en vol
komen, en als een mens dus iets omtrent Hem kent, moet deze
kennis van God afkomstig zijn, omdat alle onvolmaakte zijn oor
sprong vindt in de volmaakte. "Wie zou Uw gedachte ("sensum
tuum") kennen, als Gij geen wijsheid gaaft" , 4 4 . God "leert" ons al
door ons de kracht te geven het ware in te zien 1 4 5 / maar als wij
14S

) "...per naturalem rationem non potest pervenni in cognitionem
Trmitatis personarum, et ideo philosophi nihil de hoc sciverunt msi forte
per revelationem vel auditum ab aliis. Et hujus ratio est, quia naturalis
ratio non cognoscit Deum msi ex creaturis Omnia autem quae dicuntur
de Deo per respectum ad creaturas, pertment ad essentiam et non ad
personas Et ideo ex naturali ratione non vemtur msi m attnbuta divinae
essentiae Tarnen personas, secundum appropriata eis, philosophi cognoscere potuerunt, cognoscentes potentiam, sapientiam, bonitatem" (i S 3.14
sol).
144) "Quod autem manifestano divinorum pertineat ad Dei sapientiam,
patet ex eo quod ipse Deus per suam sapientiam seipsum piene et per
fecte cognoscit Unde si quid de ipso cognoscimus oportet quod ex eo
denvetur, quia omne imperfectum a perfecto trahit originem unde dicitur
Sapient., IX, 17: Sensum tuum quis seiet, nisi tu dedens sapientiam?"
(1 S Prol, ed Mandormet Ι, ρ 2—3)
к ' ) "...sicut dicit Augustinus, I De doct. christ., in prologo, ille qui
docet, similis est ei qui movet digitum ad aliquid ostendendum unde
sicut homo potest exterius movere digitimi ut aliquid ostendat, non autem
potest conferre virtutem visivam, per quam ille qui docetur doctrmam
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dit openbaring noemen, dan wordt eigenlijk een andere naam gegeven aan het ZIJN van God in de geestelijke ziel door zijn wezen,
aanwezigheid en macht. Dit "docere" stelt Thomas dan ook uitdrukkelijk tegenover het "nieuwe licht der genade" van de wederkerige aanwezigheid, waarbinnen de hier bedoelde Godskennis
staat. Het gaat dus niet over het kenlicht, dat God ons verschaft
en waardoor wij Hem kunnen kennen, maar over het "docere" dat
bestaat in een voorhouden van wat gekend moet worden 14(,.
De goddelijke Drievuldigheid nu moet, wil zij door de toeschouwer herkend worden in het spiegelbeeld, ons door God zijn voorgehouden (dat noemen wij openbaring). Dit voorhouden kán van
God uit intem geschieden, door een inwendige ingeving; de theoloog kan niet meer doen dan de mogelijkheid daartoe vaststellen:
over de feitelijkheid ervan, en het hoe en wat van een dergelijke inspiratieve openbaring weet hij als theoloog weinig te zeggen. Maar
daarnaast geschiedt deze zelfopenbaring Gods in feite van God
uit op externe wijze, en komt tot ons door horen zeggen 147. Deze
openbaring kan niet argumentatief gekend zijn, maar alleen in geloof.
(Wel kan een mens op argumentatieve wijze wat geopenbaard is in die
zin kennen, dat hij de begrippen en woorden kan onderzoeken, rangschikken, beoordelen, enz.; maar dit is geen kennis van God die zichzelf
openbaart, doch slechts van wat er aan geobjectiveerde neerslag is in
woord en geschrift e.d. van het geloof diergenen die Hem wél kennen.
Zo ontstaat er een soort hypothetische Godskennis: als het waar is wat
sommige mensen geloven, dan is dit waar).
Aldus zegt Thomas, hebben sommige wijzen met moeite toch
het mysterie der Goddelijke Drieheid kunnen kennen: doordat dit
als stromen (nl. de stroom van de eeuwige voortkomst, waardoor
op onuitsprekelijke wijze de Zoon van de Vader en de heilige
Geest van Hen beiden voortkomt) eens verborgen, en op enigerlei
wijze ingestort was in de gelijkenissen der schepselwereld, en dan
ook in de raadsels der schriften. Máár, zo voegt hij eraan toe, als
visibilem advertat, ita etiam potest homo exterius verba proferre, quae
sunt signa veritatis, non tarnen veri intelligendi virtutem praebere, quae
a solo Deo est. Pro tanto ergo dicitur ipse solus Deus docere, quia vim
intelligendi in nobis continet et causât; non ex hoc quod in qualibet
cognitione veritatis novum lumen gratiae superinfundat" (2 S. 28.1.5

ads).
14β

) Cf. 2 S. 9.1.2 ad 4: "...ad cognitionem intellectualem duo exiguntur: scilicet ipsum intelligibile, et lumen per quod videtur; et ideo dupliciter dicitur aliquis docere, vel sicut proponens intelligibile, vel sicut
praebens lumen ad intelligendum".
147) "auditum ab aliis" (1 S. 3.1.4 sol.).
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zij tot een dergelijke echte kermis kwamen, hoe moeizaam en hoe
confuus ook, dan dóór het geloof 14e .
Het enige waartoe een wijsgeer kan komen, zonder een openbaring van God omtrent de Triniteit, is een zéér confuse kennis van
de personen "per appropriata"; d.w.z. een kennis van eigenschappen van Gods Wezen, waardoor wij zijn Wezen wel raken, maar
niet bereiken, tenzij in de wederkerigheid; een kennis van eigenschappen die tot zijn Wezen behoren, maar niet tot de Personen,
tenzij wij die eigenschappen op grond van wat geopenbaard wordt
gaan toeschrijven aan de Personen, omdat zij gelijkenis blijken te
hebben met het eigene der goddelijke Personen 14*.
Uit dit alles valt te concluderen, dat het spiegelbeeld Gods alleen
als zodanig kan functioneren, indien het wordt beschouwd door een
mens die gelooft. De "imago similitudinis" wordt, beschouwd
door de menselijke geest, niet als spiegelbeeld der goddelijke Drieheid gezien, tenzij deze Drievuldigheid hem van Godswege is geopenbaard.
Wat Thomas nu heeft pogen te doen, is het verwijt dat Augustinus en eigenlijk heel de middeleeuwse theologie die rechtstreeks
met hem verbonden is (de christelijke neo-platoonse) zou kunnen
treffen, te voorkomen of te ontzenuwen. Het is in de grond het
verwijt van Aristoteles aan Plato: dat de realiteit der ideeën ten
koste van die van het zintuiglijk waarneembare, waarin het ZIJN
verwerkelijkt is, verabsoluteerd wordt, en daarmee onzinnig bedenksel: holle praat en dichterlijke metaforen 150. Zo zou men ook
Augustinus e.t.q. kunnen verwijten, dat zij in feite niet verder
komen dan een soort verheven bedenksels, die ondanks hun diepzinnigheid voorbij schieten aan de werkelijkheid. Heel Thomas' analyse van het menselijke geestesleven is in feite een bewijs, dat het
geloof van de toeschouwer iets herkent in de mens DAT ER REEDS
WAS. De openbaring spreekt dan tot de gelovige omtrent Gods Drievuldigheid het woord, dat de "zijns-matig"-aanwezige triadische
148
) "Recte ergo dicitur ex persona Filii: 'Ego sapientia effudi flumma'.
Flumina ista intelligo fluxus aetemae processionis, qua Filius a Pâtre, et
Spiritus sanctus ab utroque, ineffabili modo procedit. Ista flumina olim
occulta et quodammodo infusa erant in similitudinibus creaturarum, tum
etiam in aenigmatibus scripturarum, ita ut vix aliqui sapientes Trinitatis
mysterium fide tenerent" (i S. Prol., ed. Mandonnet I, р. г).
">) "...per vestigium non devenimus in cognitionem personarum, niei
valde confuse; quia per appropriata personis, magia quam per ipsarum
propria, sicut patet ex littera. Appropriata autem sunt essentialia, quamvis similitudinem habeant cum propriis personarum" (i S. 3.2.1 ad 3).
no) Metaph. I, ix, 12. Loeb-editie 1961, p. 69.
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structuren nu doet functioneren als imago similitudinis, spiegel
beeld der goddelijke Drieheid.
Een tweede conclusie betreft de verdubbeling van het beeld Gods :
de toeschouwer, die het spiegelbeeld Gods beschouwt, moet, wil hij
inderdaad Gods heilige Drieheid daarin herkennen, zijn eigen "par
tes imaginis", d.w.z. zijn geestesvermogens hebben geactueerd; en
dan niet enkel binnen de sfeer der unilaterale Godspresentie, waar
hij tenslotte niet verder komt dan het eigen bestaan, maar in de
sfeer der wederkerigheid; daar kan de menselijke geest vanuit de
genade boven zichzelf uitreiken naar God. Hier wordt zo opnieuw
aangehaakt bij wat ik boven heb gesignaleerd: Thomas bedoelt met
imago in eerste instantie het spiegelbeeldelijke aspect van de men
selijke geest aan te duiden, het verwijzende van zijn grond-structuren; daarna betekent imago ook de menselijke natuur zelf in die
zin, dat haar structuren samen nog andere dimensies hebben.
Tenslotte: de waarde van heel deze leer over de mens als spiegel
beeld Gods is geheel afhankelijk van de waarde die valt toe te ken
nen aan Thomas' ontleding der horizontale geestesstructuren. En
dan springen de merkbare tekorten van Thomas' metafysiek van
de geest onmiddellijk in onze gedachten. Deze psychologie is gedic
teerd door een Triniteitstheologie, die ten tijde van Thomas al
breed was uitgewerkt. Juist het neoplatoonse είκών—begrip, opge
vat als spiegelbeeld, maakt als het eenmaal vertaling en interpretatie
van de Genesis-plaats omtrent het beeld Gods heeft bepaald, de eis
los van schepsel-triaden. Deze triaden heeft Thomas kant en klaar
gevonden bij Augustinus en Lombardus: zij waren reeds geheel
opgenomen in de gangbare theologie van die dagen. De aristo telicus
in Thomas is heel dit complex te lijf gegaan met de vraag: wáár
vind ik dit nu in de werkelijkheid? De theoloog in hem, die binnen
de traditie wilde blijven, beveelt hem deze triaden ook in feite te
vinden. Juist omwille van dit laatste voert hij het gevecht om de
memoria tegen alle wijsgeren in: de memoria móét een geestesvermogen zijn, onderscheiden van, gelijk aan, medezelfstandig met
de intelligentia en de voluntas, en wel in bepaalde ordening. Het
heeft er alles van dat Thomas in het Scriptum, althans tot nu toe,
door de knieën is gegaan voor de traditionele theologie. Hij heeft
de metafysieke fundering der Augusdjnse trilogieën ver kunnen
doorvoeren, maar à contre coeur heeft hij duidelijk een halt toegeroepen aan de aristotelicus in hem, eenmaal aangeland op het punt
dat de nauwkeurige analyses de spiegelbeeldigheid zouden gaan
vernielen. Dat hij zich hiervan tot op grote hoogte bewust is geweest, blijkt uit zijn eigen kritiek op de triaden, die verscheidene
malen opduikt.
"3

De waarde van Thomas' analyses is dus in dit opzicht gering,
en de slotsom lijkt gewettigd: géén spiegelbeeld. Wat moet de moderne gelovige met deze leer aanvangen, waar de sinds Thomas
dagen ontstane en ontwikkelde menswetenschappen wel laten blijken, hoe illusoir het is triaden te willen vinden in de mensenziel?
Maar juist als Thomas blijft de hedendaagse theoloog geconfronteerd met Genesis i, 26—27: "Laat ons mensen maken naar ons
beeld, gelijkend... Toen schiep God de mens naar zijn beeld, naar
het beeld van God schiep Hij hem..." 151 . Zodat na al het voorgaande toch de vraag blijft, waarmee Augustinus en Thomas zijn begonnen.
Het antwoord op die vraag mag in geen geval meer uitgaan van
de wijze waarop het (christelijk) neo-platonisme imago heeft verstaan, nl. als spiegelbeeld. Imago-spiegelbeeld is terecht uit de
theologie verdwenen, of het moet er uit verdwijnen; tegelijk daarmee is zij verlost van het niet meer houdbare procédé, aan een gepreconcipieerde Triniteitstheologie categorieën te ontlenen voor een
christelijke mens-leer.
Dat de mens naar Gods beeld is geschapen, zal in ieder geval
betekenen: wie de mens beschouwt, kan aan hem iets leren omtrent God. Wat is dan het meest eigene in de mens? Eigenlijk is
dit de vraag waarmee Augustinus en Thomas zijn begonnen, ontdaan van het spiegelbeeld-apriori. Het is de vraag naar wat in de
mens de "pars nobilior", de "pars excellentior animae" is. Wij
zeggen: het eigen-menselijke is de vrijheid, het bij-zich-zijn, de
participatie, het engagement, de gemeenzaamheid, de intersubjectiviteit. Dit alles wijst op het persoon-zijn van de mens, zijn openheid, zijn ex-centriciteit. Voor zover het ongenoegzaamheid betekent, zal het niet God-beeldend zijn, maar juist vraag om God:
daar kan ik tegenover God staan, in gesprek met Hemzelf; voorzover het communicatie, gemeenzaamheid betekent, zal het wél
God-beeldend zijn, verwijzend naar de Drie-éne (zij het niet op de
wijze van een spiegelbeeld) : hier sta ik tegenover de medemens, en
al communicerend en samensprekend gewordt mij kennis over hoe
God is, over hoe Hij voor de mensen is.
En deze twee grondaspecten van het menselijke bestaan: de ongenoegzaamheid en de gemeenzaamheid (die overigens alleen maar in
en aan en door elkaar ervaren en gekend kunnen zijn) liggen beide
verwoord in de augustijns-thomistische imago-termini. Zoek ik dus
Godzelf nader te leren kennen, dan is dat alleen mogelijk terwijl
151) vertaling van H. Renckens, Israels visie op het verleden. Tielt/Den
Haag, 1956, blz. 4.
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ik in het tussen-menselijke de imago-realiteit heb ontdekt het
boven zich uit wijzende dat duidelijk wordt m het unieke en onherhaalbare van de menselijke geest-in-actualiteit Aan dit mensebjk top-Ieven van bij-zich-zijn en met-de-anderen-zijn worden
begrip en naam ontleend waarmee wij God kunnen noemen, terwijl
anderzijds het geleefde mens-zijn dat onder begrip en naam verborgen ligt, van God afkomstig is Daar dient zich de vraag naar
de oorsprong aan
3 Over de zogenaamde natuurlijke Godskennis
In het voorgaande is meermalen gesproken over de zogenaamde
natuurlijke Godskennis Deze is een kennis van de menselijke geestelijkheid als ex-centriek gegeven, welke God op een of andere
wijze werkelijk raakt "en creux", of, met Thomas, slechts naar
gelijkenis, inzoverre er m de creatuur enige gelijkenis van de goddelijke goedheid wordt gevonden, maar niet zo, dat Godzelf naar
zijn substantie wordt bereikt 152 Deze hoogst mogelijke zelfkennis
kan door de gelovige (die God kent) terecht en door de ongelovige
(die Hem niet kent) ten onrechte Godskennis worden genoemd
Omtrent deze natuurlijke Godskennis merkt Thomas op, dat zij
de mens vanuit God mogelijk is, doordat Hij de mens als geestelijk
wezen schept 15S en hem door één durende geestelijke verlichting
het intellect verschaft dat in staat is alles wat daaraan is aangepast
te kennen 154 Anderzijds doordat God de schepselen heeft geschapen, waarin de menselijke geest de majesteit van de Schepper kan
kennen 1 5 5 omdat de schepselen oerbeeldehjkerwijs ("exemplan152) " secundum similitudmem tantum, inquantum mvenitur in ea
ahqua sunilitudo divinae bomtatis, non quod attmgat ipsum Deum secundum substantiam" (i S 37 Ï 2 sol )
1*3) " pro tanto dicitur eis Deus revelasse, quia naturalem rationem
eie dedit, et creaturas condidit, m quibus majestas Creatone cognosci
poterai, et non per ahquod lumen gratiae naturali lumini superadditum"
(2 S 28 1 5 ad 2)
154
) "Аіюгшп vero opimo est quod mtellectus agens sit quaedam potentia anunae rationahs, et hanc sustincndo, non potest rationabiliter
poni quod oporteat ad cogmtionem veri, talis de quo loqmmur, ahquod
aliud lumen supennfundi quia ad hoc verum intelhgendum sufficit recipiens speciem mtelhgendam et faciens speciem esse intelhgibilem in
actu " (2 S 28 1 5 sol ) " ipse Deus est causa cujushbet nostrae cogmtionis Non tarnen oportet quod hoc fiat per mfluxum ahcujus gratiae,
sed per mfluxum naturalis lumims, quod quidem lumen ab ipso est '
(2 S 28 1 5 ad 5)
156) 2 S 28 1 5 ad 2, geciteerd onder nota 153
"5

ter") van Godzelf voortkomen als van een oorzaak waaraan zij
enigermate door analogie gelijken. Daarom kan de mens vanuit
de schepselen tot God komen, en wel op de drievoudige wijze: door
15β
oorzakelijkheid, ontkenning en voortreffelijkheid
.
Thomas noemt vervolgens twee voorwaarden voor deze Gods
kennis. In de eerste plaats is vereist, dat het subject God op de een
of andere wijze kan bereiken. Nu is langzamerhand wel duidelijk
geworden, dat de menselijke geest God kan kennen, al wordt deze
mogelijkheid hier slechts binnen de natuurlijke grenzen der nietwederkerige Godspresentie onderzocht en niet verder. Waar boven
de verdubbeling van de toeschouwer (het beeld Gods beschouwt
het beeld Gods) aan de orde was, bleek echter al dat er zich méér
aan mogelijkheid voordoet, namelijk vanuit de (vermoede, geraden)
wederkerigheid der Godspresentie. Dit méér aan mogelijkheid is er
dus van nature altijd al: het intellect is juist dat vermogen, waardoor de ziel onafhankelijk van de stof kan komen tot kennis die
tot het wezen van het gekende doordringt 157 . Ook ten aanzien van
God kan de ziel dus komen tot een kennis van Hemzelf, kan Hem
werkelijk "herkennend" bereiken. De grenzen, die hier aan de
Godskennis gesteld liggen, zijn omschreven in de term "non-comprehensio": hoe dan ook, de menselijke (geschapen) geest kan God
nooit omvattenderwijs kennen ш . Maar binnen deze vanuit de ziel
15

·) "...cum creatura exemplariter procedat ab ipso Deo sicut a causa
quodammodo simili per analogiam, ex creaturis potest in Deum deveniri
tribus illis modis quibus dictum est, scilicet per causalitatem, remotionem,
eminentiam. Ad hoc autem quod aliquis ex creaturis in Deum deveniat,
duo requiruntur: scilicet quod ipsum Deum possit aliquo modo capere,
et ideo brutis non convenit talis processus cognitionis; secundo requiritur
quod cognitio divina in eis incipiat a creaturis et terminetur ad Creatorem; et ideo angelis non convenit Deum cognoscere per creaturas, ncque
beatis hominibus, qui a Creatoris cognitione procedunt in creaturas. Sed
convenit iste processus hominibus, secundum stamm viae, bonis et
malis" (ι S. 3.1.3 sol.).
157

) "...cognitionem pertingentem ad intima rei..." (3 S. 25.2.2 sol. ι ) .
158) "Sed quia esse quod recipitur in creatura, deficit ab eminentia esse
Creatoris, ideo omnis intellectus creatus cognoscens Deum per similitudinem aliquam sive impressam, sive a rebus acceptam, non videt essentiam
Dei; sed ad hoc quod videat Deum, oportet quod ipsa Dei essentia conjungatur intellecra ut forma qua cognoscit detenninate: quod est in
omnibus beatis. Sed quia lumen intellectuale facit intelligentem simpliciter, ideo oportet quod omnis intellectus intelligat per lumen quod sit in
ipso. Unde lumen intellectuale quod est in intellectu creato receptum, quo
Deum videt, deficit ab esse divino. Et ideo, quamvis essentiam Dei videat,
non tarnen perfecto modo videt. Et propter hoc intellectui creato communicari non potest quod Deum comprehendat" (3 S. 14.1.2 sol. 1).
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gegeven mogelijkheid tot (niet-omvattende) Godskennis, is de ver
werkelijking van die mogelijkheid begrensd door de aard der Godspresentie. Is Hij niet-wederkerig aanwezig in de ziel, dan is de
mogelijkheid beperkt realiseerbaar, nl. alleen in de zogenaamde
natuurlijke Godskennis. Daarin wordt God geraakt, bereikt, maar
niet "secundum suppositum". De gestelde voorwaarde ("quod ipsum Deum possit aliquo modo capere") is hiermee echter in ieder
geval vervuld, en het subject van iedere Godskennis afgepaald tegen
de niet-geestelijke schepselen: dieren kunnen God niet kennen. De
tweede voorwaarde tot de zogenaamde natuurlijke Godskennis is,
dat deze kennis aanvangt bij de schepselen en uitmondt bij de
Schepper. Want God gaat de capaciteit van ons intellect teboven;
daarom kunnen wij de waarheid omtrent het goddelijke niet naar
zijn eigen wijze vatten; het is dan ook nodig dat het ons overeen
komstig onze wijze wordt voorgehouden. Nu komt het met onze
natuur overeen, vanuit de sensibilia tot de intelligibilia te komen,
en van wat later is tot het eerdere; en daarom worden ons de
intelligibilia onder de gestalte van de sensibilia voorgehouden, zo
dat de ziel zich uit wat wij kennen verheft tot het onbekende 1 " .
Hiermee wordt deze Godskennis naar boven toe afgeperkt: zij
wordt niet gevonden bij engelen, noch bij de gelukzalige gestorve
nen. Daar immers zijn de kenstructuren van nature (zoals bij de
engelen) of door genade (zoals bij de zaligen) juist niet gepreconditioneerd door stoffelijkheid en zintuiglijkheid.
De zogenaamde natuurlijke Godskennis is dus eigen aan de men
sen "in statu viae", zolang ze leven in deze wereld; en de genoem
de voorwaarden zijn de enige. Deze Godskennis is op geen enkele
ander wijze geconditioneerd, dan vanuit de geschapen menselijke
geestelijkheid; dit werd al eerder omschreven in de algemeenheid
en blijvendheid van de imago Dei en de mogelijkheid tot Gods
kennis.
Het scholastieke adagium, dat ieder die kent, naar wijze van de
kenner kent en niet naar de wijze van het gekende, is geformuleerd
ISD) "Convenientissimum est divina nobis similitudinibus corporalibus
designan, cujus ratio potest assignari quadruplex: prima est principalis
propter materiae altitudinem, quae nostri intellectus capacitatem excedit;
unde non possumus veritatem divinorum secundum suum modum capere;
et ideo oportet quod nobis secundum modum nostrum proponatur. Est
autem nobis connaturale a sensibilibus in intelligibilia venire, et a posterioribus in priora; et ideo sub figura sensibilium intelligibilia nobis ргоponuntur, ut ex his quae novimus ad incognita animus surgat" (i 8.34.3.1
sol.).
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in ι S. 3.1.1 . Nu zou men kunnen zeggen, dat dit niet opgaat
voor de zogenaamde natuurlijke Godskennis, welke immers voort
schrijdt binnen de unilaterale en anonieme aanwezigheid Gods. Als
Hij immers gekend wordt, dan "per modum rei cognitae", als
anonieme God : zó is Hij present. Ik heb echter al betoogd, dat deze
anonieme God in zich niet anoniem is: Hij is de werkelijke Godzelf (zelfs de Drievuldige), maar wordt als zodanig binnen het
creatuurlijke zieleleven niet bereikt. Wat wordt gekend is de eigen
geestelijkheid der ziel, die in haar betrekkelijkheid confuus en onbepaald wordt geïntueerd in het memoria-niveau, terwijl de kennis
van deze betrekkelijkheid (of onzelfgenoegzaamheid) in het intelligentia-stadium weliswaar aan bepaaldheid kan winnen, maar nooit
kan uitgroeien tot een werkelijke Godskennis, waarin wij Hem
bereiken "secundum suppositum". Waar nu werkelijke Godskennis
is gerealiseerd (dus in de wederkerigheid), speelt het principe "non
per modum rei cognitae, sed per modum cognoscentis" helemaal:
uitgedrukt in de bovenvermelde "non-comprehensio" van onze
Godskennis. Maar het beginsel is evenzeer van kracht bij de zogenaamde natuurlijke Godskennis, welke zich ontvouwt binnen de
niet-wederkerigheid, als modus nl. van de zelfkennis.
In deze hoogste zelfkennis kent de ziel immers óók op de wijze
van de kenner ("per modum cognoscentis"). De rechtmatige afstandelijkheid die de ziel ten aanzien van zichzelf heeft, betekent
o.a. ook dat de ziel als cognoscens nooit gehéél de ziel als cognitum omvat, omdat zij groter is dan zij kan omvatten. Daarom
is de zelfkennis die de zelfervaring teboven gaat, en door Braun ш
de zelfbeschouwing wordt genoemd, door Thomas gequalificeerd
als allermoeilijkst 1 в г . De ziel kan nooit haar eigenlijke en finale
dimensies omvatten, hoewel deze dimensies door haar immaterialiteit zonder meer begrijpbaar zijn; de ziel, die zichzelf aan het
kennnen is, ziet de lijnen verglijden in een "verte" (of anders ge
zegd: een "hoogte") waar haar vermogen niet reikt. Hetzelfde heb
ik eerder uitgedrukt met te zeggen: de ziel kan slechts van buiten
zichzelf begrepen worden. Juist op dit niet-omvattende karakter
van onze zelfkennis berust de gewettigdheid der zogenaamde Gods
bewijzen. De gelovige duidt deze realiteit met de vaststelling dat
het bevattingsvermogen der ziel geschapen is, en dat de verten
waartoe haar bestaan reikt tot het domein van God behoren. Het
onderscheid tussen God en de ziel blijft altijd bestaan. Ten laatste
leo
) "Quia omne cognoscens habet cognitionem de re cognita, non per
modum rei cognitae, sed per modum cognoscentis" (1 S. 3.1.1 sol.).
lel
) Braun, o.e., blz. 12—17 7° v le2
) 1 S. 3.1.2 ad 3, geciteerd onder hoofdstuk I, nota 79.
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is de ziel, zelfs in de volkomen wederkerigheid der Godspresentie,
als alle anonimiteit van Elders-uit is opgeheven, nooit identiek aan
God. Hij is in haar, maar onvermengd. Deze karakteristiek van
zijn scheppende aanwezigheid is algemeen en voor altijd. Opheffing
der anonimiteit verandert dit niet. Zo de aanwezigheid wederkerig
wordt, blijft nog de eigen onomvatbaarheid van God bestaan; Hij
wordt alléén geraakt, bereikt: anoniem of herkennenderwijs, langs
de natuurlijke weg der connaturele kenbeelden, of langs de hogere
weg van een goddelijk licht l e s . Het verschil tussen de unilaterale
en de wederkerige Godspresentie is gelegen in dit éne: bij de wederkerigheid kennen wij Hemzelf; in de unilateraliteit kennen wij
Hem "in similitudine", a.h.w. in zijn creatuurlijke ontzelving.
De non-comprehensio die onze zelfkennis kenmerkt, is dus afleidenderwijs: als geschapen zou de ziel omvattenderwij s te kennen
zijn, maar als geschapen geestelijkheid is zij dat niet, omdat haar
oorsprong en finaliteit in de Drieëne God domein vinden.
De non-comprehensio is creatuurlijk, doordringt de zelfkennis
van de mens altijd, of hij zichzelf kent in de rust van een "natuurlijke" contemplatie l e 4 , of in de ultieme volkomenheid van een rustin-genade; altijd blijft de onafzienlijke ruimte te exploreren van
de ziel, die zichzelf waarlijk kent, maar nooit uitputtend, omdat
God daar is.

*·*) "... non est hic quaestio, utrum Deus in essentia sua immediate
videri possit, hoc enim alterius intentionis est; sed utrum quocumque
modo cognosci possit. Et ideo dicimus quod Deus cognoscibilis est; non
autem ita est cognoscibilis, ut essentia sua comprehendatur" (ι S. 3.1.1
sol.).
le4
) Cf. 1 S. Prol. 1.1 sol., geciteerd onder nota 83.
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III. DE D Y N A M I E K V A N DE ZIEL

In dit hoofdstuk wil ik de gedachten van Thomas uiteenzetten over
de innerlijke dynamiek van heel die gegeven grond-volkomenheid,
waarvan in de voorgaande hoofdstukken een analyse is beproefd.
In de ziele-trias van memoria, intelligentia en voluntas ligt de
wortel van deze dynamiek reeds gegeven. Hier is het de bedoeling,
deze radicale dynamiek nader te omlijnen. Binnen de analyses die
volgen is opnieuw het drievoudige stadium te vinden: ook de
voluntas kent immers een memoria-stadium, intelligentia-stadium
en een voluntas-stadium, juist zoals wij deze hebben aangetroffen
bij de intelligentia. Zo worden het puur-presente van doelgerichtheid en streefvermogens, de liëring van deze met de intellectus, en
de feitelijk strevingen met haar voorwerp achtereenvolgens beschouwd.
Om echter in deze ingewikkelde materie enige helderheid te
scheppen gebruiken wij niet de augustijnse triade als indeling van
dit hoofdstuk, maar gaan uit van de dynamiek in de vestigiale
sfeer, om zo geleidelijk de onderscheiden elementen te verhelderen.
Daarbij nemen wij opnieuw de positie in van de toeschouwende
theoloog, die juist hier op zeker moment ontdekken zal, hoezeer
hij verwikkeld raakt in de dynamiek die hij wil bestuderen. Zoals
in het voorgaande, waar wij vooral spraken van de kenkracht van
de mens, zal hij hier zijn veilige buiten-schot-positie moeten prijsgeven. Want alle pre-ethiek zal opgelost raken in een duidelijk
hoorbaar appèl tot deelname in wat hij zoekt te kennen.
§ i . Alle dingen staan gespannen naar God (i)
Het beeld Gods moet allereerst en voornamelijk gedacht worden
binnen het totaal der vestigiale Godsgelijkenis in de schepping; tot
deze vaststelling voert de studie van Thomas' leer hieromtrent in
het Scriptum. Deze gelijkenis wordt in de schepselen gevonden, inzoverre zij de goddelijke volmaaktheid nabootsen. De volmaaktheid
echter bezit een schepsel niet aanstonds in zijn beginselen, die immers onvolmaakt zijn, maar in de verbinding van dat schepsel met
zijn doel. Die twee liggen uiteen, en daartussen ligt een middenelement, waarmee de natuur hen verbindt 1 .
i) "...vestigium invenitur in creatura, inquantum imitatur divinam
perfectionem. Perfectio autem creaturae non statim habetur in suis principiis, quae imperfecta sunt, ut patet in materia et forma, quorum neutrum habet per esse perfectum; sed in conjunctione ipsius creaturae ad
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Wat hierboven gesteld werd over de binding tussen het van
waar en het waartoe m alle dingen, is door Thomas vanaf het be
gin al theologisch geduid. Binnen het vlak van de vestigialiteit
moet dus steeds bedacht worden, dat iedere keer als er sprake is
van God en Gods activiteit, gelezen zou moeten worden: dat wat
wij, gelovigen, allen God noemen.
Uit ι S. 3.2.2 blijkt duidelijk een spanning tussen beginsel en
doel, eigen aan alle schepsel. De volkomenheid van een schepsel is
nooit gegeven met zijn beginselen (bijv. die welke wij terugvinden
in de definitie ervan). Alles nu wat IS m afhankelijkheid, heeft
een natuur ontvangen waardoor het geordend wordt op zijn laatste
doel. Daarom moet er in alle schepselen die een doel hebben, een
natuurlijke streving aangetroffen worden 3 . Zo bezit de materia een
natuumeiging naar haar forma 4 en hierdoor verloopt alles zonder
gewelddadigheid: deze ingeschapen dynamiek is de neerslag van
een "suavis dispositie r e r u m " s . In de proloog op het Scriptum,
welke Thomas inleidt met de tekst van de openingsrede, die hij bij
het begin van zijn optreden als "baccalaureus sententianus" in
1254 heeft gehouden, en die eigenlijk een homilie is op Eccli. XIV,
40, wordt de goddelijke wijsheid geprezen, van wie alle ordening
in de wereld afkomstig is. Door Gods wijsheid, zegt hij, worden de
schepselwerken niet slechts voortgebracht, maar vervolmaakt, met
die volmaking bedoel ik, waardoor ieder ding volkomen wordt ge
noemd voorzover het zijn eigen doel bereikt'. Hiermee is door de
theoloog gezegd, dat de intrinsieke natuurlijke dynamiek van alle
dingen vanuit het geloof gezien geheel van God afhankelijk is, ter
wijl de wijsgeer al tot hun afhankelijkheid had besloten. De din
gen bezitten een "zijN-tot", hebben een innerlijke structuur die
suum finem. Distantia autem natura non conjungit sine medio" (1 S. 3.2.2
sol.).
2
) zie boven, blz 75—77
s
) "Omne autem quod est a Deo, accepit aliquam naturam qua in fi
nem suum ultimum ordmetur. Unde oportet in omnibus creaturis habentibus aliquem finem invemri appetitum naturalem.." (3 S. 27.1.2 sol.).
*) "Ad hoc autem quod violentia ab actione tollatur, oportet quod
patiens cooperetur agenti secundum modum suum; unde in illis quae...
sunt nata recipere tantum, sicut materia prima, sufficit ad violentiam
tollendam naturalis mclinatio ad formam.. " (4 S 1713 sol. 2).
в
) "Unde etiam m Deo.. dispositie dicitur ratione duphcis ordmis quem
pomt m rebus, scilicet rei ad rem, secundum quod juvant se mvicem ad
consequendum finem ultimum; et iterum tonus universi ad ipsum
Deum..." (1 S 39 2 t sol ).
·) "...illa, dico, perfectione qua unumquodque perfectum dicitur, prout
proprium finem attingn" (1 S. Prol, ed. Mandonnet I, p. 1).
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dynamisch gericht staat op hun eigen volkomenheid WELKE VAN
ELDERS BETROKKEN WORDT. Structuur en dynamiek zijn van God.

Hij is het uiterste doel van de dingen, die in hun onderscheidenheid zowel in beginsel als in voortgang en in finaliteit op verschillende wijzen op God geordend en met Hem verbonden zijn 7.
Deze binding is eerder al vertaald als Gods in-zijn in de dingen;
hier onderzoeken wij van de dingen hun zijn-tot God: de dynamiek,
de gespannenheid van de schepselen naar hun laatste doel, en,
zegt de theoloog, dat is God. Ook als Thomas zegt dat de dingen
met Hem verbonden kunnen worden op de wijze van assimilatie,
zodat wat God het meest gelijkt Hem ook het innigst verbonden
is 8 , ligt daaronder altijd die natuurlijke toe-neiging, welke de dingen drijft naar hun einddoel, naar die assimilatie, naar die doelverbondenheid. Voorzover immers het laatste doel zelf van iets
daarin reeds ligt meegegeven, is het datgene waardoor het schepsel
verbonden is met zijn "buitenzelvig" doel, dat het beginsel is van
zijn vervolmaking 9 : de aanwezigheid van God in de dingen is dus
het laatste doel als inwendig finaal beginsel, waardoor zij op weg
zijn gezet naar het laatste doel als uitwendige finale vervolmaking.
Ieder ding is immers dan áf, bepaald, wanneer het gevestigd is in
zijn doel dat het natuurlijkerwijze verlangt 10 ,· en daarmee is de
eindterm van de natuurstreving der schepselen aangegeven.
Als nu wordt gezegd dat alle dingen God nastreven, ligt dit ook
hier weer beperkt vanuit de aard van Gods in-zijn in de dingen:
binnen de vestigiale Godsgelijkenis welke ligt getrokken in de creatuur voorzover God daar niet-wederkerig is, wordt Hij nagestreefd
niet inzover Hij in zijn natuur wordt beschouwd, maar in de gelijkenis aan Hem: want niets wordt verlangd, tenzij inzoverre het
die Godsgelijkenis draagt 11 . Wij zullen deze gedachte nog vaker
7
) "Ex parte creaturae, inquantum diverso modo ordinatur in Deum et
conjungitur ei, non diversitate rationis tantum, sed realiter" ( i S. 37.1.2
sol.).
8
) "Deo autem qui est ultimus finis rerum, res dupliciter conjungi
possunt. Uno modo per modum assimilationis, ut sic dicatur ilia res esse
Deo conjunctissima quae est Deo simillima..." (4 S. 49.1.2 sol. 2).
e
) "Ultimus finis rei in ipsa re acceptus, est per quod conjungitur
res suo fini exteriori, qui est principium suae perfectionis" (4 S. 49.1.2
sol. 2).
10
) "Unumquodque dispositum est quando in suo fine, quem naturaliter desiderai, collocatum est" (1 S. Prol., ed. Mandonnet I, p. 4).
u
) "...quod omnia appetunt Deum: non quidem ipsum prout consideratur in sua natura, sed in sui similitudine; quia nihil desideratur,
nisi inquantum habet similitudinem ipsius, et etiam nihili cognoscitur"

(1 S. 3.1.2 ad 1).
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ontmoeten; hier moet alvast erop gewezen worden, dat het uiterste
doel van de schepping binnen haarzelf wordt gevonden, nl. in wat
God het meeste gelijkt en Hem dus het meest verbonden is 12 , d.i.
in de mens, die immers mikrokosmos h e e t 1 3 , en op een of andere
wijze doel van alles , 4 . Dat de mens doel van alles is (t.w. van de
lagere schepping) betekent vanuit de natuurdrang der schepselen
zelf dat alle dingen ernaar streven, geassimileerd te worden aan de
menselijke geestelijkheid, be-geest te worden: pas daarin zullen zij
hun finale ordening en rast vinden 15 .
Hierbij moeten twee dingen genoteerd worden. Eerstens dat in de
vestigiale ordeningen en gelijkenissen een pre-ethische ordening is te
vinden l e ; uiteraard géén ethische, omdat binnen de vestigialiteit het
typisch creatuurlijke en gemeenschappelijke vóór alle ethiek ligt. Dezelfde
trek, ofschoon gemodificeerd, vinden wij straks terug bij de mens.
In de tweede plaats, dat in de niet-geestelijke schepselwereld een te12
) "...conjunctissima... simillima" (4 S. 49.1.2 sol. 2).
is) ...minor mundus..." (2 S. 1.2.3 s e d c. 2); "...secundum quod
exemplar totius creaturae. In homo enim invenitur similitudo cum qualibet creatura ut dictum est..." (3 S. 2.1.1.2 ad 1). De mens is mikrokosmos: door zijn met ratio begiftigde ziel behoort hij tot de wereld van
de geest; in hem is gelijkenis met de hemellichamen; en de vier elementen zijn in hem terug te vinden: vuur en lucht in het leven, aarde en
water, want hij is gevormd 'de limo terrae' (Cf. 2 S. 17.3.1 obj. 5 en
ad 5; ibid., sol.). "Praeterea, ordo universi est finis totius creaturae.
Sed in homine est quaedam similitudo ordinis universi; unde et minor
mundus dicitur: quia omnes naturae quasi in homine confluunt" (2 S.
1.2.3 0 ^ί· *>). "...non omnia veniunt in compositionem humani corporis
per essentiam, sed per similitudinem et convenientiam quamdam, ut dicit
Gregorius, in Homil. Ascensionis, quod homo intelligit cum angelis, vivit
cum arboribus, et sic de aliis" (2 S. 17.3.1 ad 5). "...quia in homine
quodammodo omnes naturae confluunt: quia 'cum omnibus creaturis
aliquid commune habet', ut dicit Gregorius..." (3 S. 2.1.1 resp.).
14
) "...quodam modo finis omnium" (2 S. 1.2.3 s e ^ c · 1 ) ; "Ergo videtur quod ipse sit quodammodo finis omnium" (2 S. 1.2.3 obj- 6); maar
"homo non est finis omnis creaturae sicut ultimo intentum ab omni
creatura, sed sicut illud cui provenit utilitas ex omni creatura: et hoc
contingit propter communicationem ejus cum omni creatura... (2 S. 1.2.3
ad 2).
15
) "...ex parte operis ipsae creaturae tendant in divinam bonitatem
sicut in illud cui per se assimilari intendunt sed quia óptimo assimilatur
aliquid per hoc quod simile fit meliori se, ideo omnis creatura corporalis
tendit in assimilatonem creaturae intellectualis quantum potest, quae
altiori modo divinam bonitatem consequitur, et propter hoc etiam forma humana, scilicet anima rationalis, dicitur esse finis ultimus intentus
a natura inferiori, ut in Π De Anima dicitur" (2 S. 1.2.3 so^·)·
le
) Cf. boven biz. 77.
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neur is gelegen, welke door de mens (als juist geestelijk centrum van
deze wereld) kan verstaan worden als een appèl: "gebruik ons, heers
over ons, benut ons, begeest ons!" Later komen wij hierop nog terug.
Daarenboven betekent deze formule : "de mens is doel van alles",
dat alle schepselen ook op een of andere wijze bedoeld zijn, beoogd
tot nut voor de mens. In zich deelhebbend aan Gods goedheid, zijn
zij gericht op het welzijn van de mens: en deze bedoeling ligt
weerspiegeld in een heel net van interordeningen, van bijkomend
op zelfstandig, van lager op hoger, uitlopend op de mens 17, die
mikrokosmos heet en doel van alles: een zorgvuldige omschrijving
van de reeds genoemde "suavis dispositio rerum".
Maar is dit niet strijdig met die andere uitspraak: God is het
1β
uiterste doel van alle dingen ? Neen, want in de begeesting der
dingen door de mens, bereiken zij hun hoogste assimilatie aan Gods
goedheid; ook hier geldt weer dat God wordt geraakt "in zijn ge
lijkenis", d.i. in de mens. Hij blijft voor de dingen altijd anoniem;
in de niet-geestelijke schepselwereld zijn de mogelijkheden begrensd
door de voor haar enig mogelijke, unilaterale, Godspresentie.
§ 2. De mens is dynamisch gericht
Als wij het voorgaande nogmaals overzien, blijkt dat ook de mens
een "zijN-tot" bezit, een innerlijke dynamiek, gericht op zijn vol
komenheid welke van elders word betrokken en bestaat in de ver
bondenheid met God. Wat is nu de visie van Thomas op deze
dynamiek? Als vertrekpunt nemen wij 3 S. 27.1.2 Sol.: 'Al hetgeen
van God afkomstig is, heeft een natuur ontvangen, waardoor het
op zijn uiterste doel wordt gericht. Er moet dan ook in alle schep
selen die een doel hebben een natuurlijke streving worden aange
troffen, óók in de wil zelf ten aanzien van het uiterste doel. En de
mens wil dus door natuurlijke streving de zaligheid en wat tot de
natuur van de wil behoort" 1 ' .
1T
) "Sed natura humana non est intenta a Deo quasi movens voluntatem ejus, sed sicut ad cujus utilitatem est ordinatus effectus ejus. Ipse
enim duplicem ordinem in universo instituit. Principalis est secundum
quod res ordinantur in ipsum; et secundarius est secundum quod una
juvat aliam in perveniendo ad similitudinem divinam; unde dicitur in
XII Metaphysicor., quod ordo partium universi ad invicem est propter
ilium ordinem qui est in bonum ultimum, et sic dicitur esse propter
aliud omne illud ex quo provenit ei utilitas" (2 S. 1.2.3 sol.).
18
) Bv. 4 S. 49.1.2 sol. 2.
1
*) "Omne autem quod est a Deo, accepit aliquant naturam qua in
finem suum ultimum ordinetur. Unde oportet in omnibus creaturis haben-
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ι. Thomas gebruikt het woord "natuurlijk" in tweevoudige zm
Bij de beschouwing van de menselijke ziel zoals deze in haar ver
mogens en ordeningen is uiteengelegd, blijken er in haar strevmgen twee lagen te onderscheiden Dat is bijvoorbeeld te onderken
nen in de natuurlijke begeerkracht van de mens die tendeert naar
de genieting van de zinnen Maar gezien binnen héél de menselijke "natura" tendeert deze natuurlijke begeerkracht naar het zingenot overeenkomstig het "regimen rationis", en is alleen aldus
voor de mens natuurlijk te noemen. Met andere woorden: op zich
genomen zijn begeerte en streving naar zmgenot natuurlijk, want
zij zijn eigen aan de "natura" en haar verschuldigd vanuit de eigen
beginselen 20 Maar het gaat hier dan over de natuurlijkheid der
sensitiviteit, die echter als "pars" is opgenomen m het hoger geheel
dat wij de menselijke natuur noemen, welke juist gekarakteriseerd
wordt door geestelijkheid ratio en intellectus
En daarom is een geïsoleerde en onbeteugelde begeerte naar zingenot juist niet natuurlijk voor de mens, die immers natuurlijkerwijs tendeert naar wat hem past overeenkomstig ratio en intellectus 21 . Het is de mens dus "natuurlijk", overeenkomstig zijn geestelijkheid te reageren op wat hem natuurlijkerwijs vóór-ligt In het
eerste woordgebruik van "natuurlijk" ligt de betekenis gegeven
van· wat een schepsel toekomt overeenkomstig zijn wezenskem,
waardoor het juist m zijn eigen natuur is geconstitueerd 22 , het
tweede woordgebruik van "natuurlijk" (datgene wat hem "natuurlijkerwijs" voorligt) bepaalt "natuurlijk" binnen het geheel der
menselijke natuur tegenover de eigen, natuurlijke geestelijke reactibus aliquem fmem mvemn appetitimi naturalem etiam m ipsa volúntate respectu finis ultimi Unde naturali appetita vult homo beatitudmem
et ea quae ad naturam voluntatis spectant"
20
) " bona naturalia dictmtur prout sunt m se considerata, secundum quod naturae debentur ex proprns principns" (2 S 3 0 1 1 ad 3)
21
) " vis concupiscibihs naturale habet hoc ut in delectabile secundum
sensum tendal, sed secundum quod est vis concupiscibihs humana habet
ulterius ut tendat m suum objectum secundum regimen rationis, et ideo
quod m suum objectum tendat irrefrenate, hoc non est naturale sibi mquantum est humana, sed magis contra naturam ejus inquantum hujusmodi" (2 S 30 11 ad 4)
22
) " illud dicitur esse naturale ahcui rei quod convenu sibi secundum
conditionem suae formae, per quam m tali natura constituitur, sicut igms
naturaliter tendit sursum Forma autem per quam homo est homo, est
ipsa ratio et intellectus Unde in illud quod est conveniens sibi secundum
rationem et intellectum, naturaliter tendit" (2 S 39 2 1 sol )
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tie, d.i. tegenover het "voluntarium"; dan heet alles was niet
VOLUNTAS is naturale

28

.

Zo heet "natuurlijk" zowel datgene, dat voortvloeit uit de aard
van de mens (en op die wijze is het beeld Gods in de mens natuurlijk) en bijgevolg even onveranderlijk en blijvend is als de wezenssoort zelf, als datgene waarop die natuur geordend is en gespannen staat. En hoewel de ordening zelf blijvend en onveranderlijk
is, evenals ook datgene waarop de mens geordend is, toch kan zijn
eindvolmaaktheid hem ontgaan, al naargelang zijn eigen vrije willen 2 4 : het met bereiken van zijn doel betekent dan dat zijn natuurlijke eindvolmaaktheid wordt weggenomen Steeds vinden wij deze
twee niveaus terug: het natuurgegeven, dat zowel een doelgerichtheid als een streving insluit, en het typisch menselijke van het
geestelijke streven van de wil in het liberum arbitrium. In deze
beschouwingen van Thomas staat "natura" niet tegenover wat de
natuur teboven gaat (d i. de genade) ; evenmin betekent "natura"
hier, naar het mij voorkomt, de aangeboren aard, het met het
ontstaan gegevene, naar de meer augustijnse zm van het woord 25.
Hoewel het altijd gewaagd is, verbindingen te leggen tussen de
middeleeuwse wijze van denken en die van onze eigen tijd, kan
men wellicht niet zonder grond vaststellen dat Thomas in de
teksten welke ons hier bezighouden, "natura" tegenover "voluntas"
stelt op een wijze, die sterk doet denken aan het hedendaagse wijsgerige begrippenpaar "natuur en persoon". Het aristotelische natuurbegrip, dat in zijn abstractie statisch blijft en gesloten, is hier
2a

) Zo bijvoorbeeld ur "Sicut in rebus naturahbus se habet motus ad
termmum, ita in voluntanis se habet appetitus finis, et eorum quae propter finem appetuntur, ad consecutionem finis, et ideo sicut quando res
naturalis pervenit ad terminum, cessât motus ejus, ita voluntas cum
habet quod quaerit, appetitus ejus dcsistit" (4 S. 49 1 1 sol 4).
24
) "Naturale dicitur dupliciter Uno modo id quod consequitur ex
principus speciei, et hoc non mutatur
Alio modo
id ad quod natura
est ordinata, et quantum ad hoc, naturale per peccatum tollitur, inquantum aufertur beatitudo ad quam natura est ordinata, et dmunuitui habiIitas ad ipsam; et sie natura humana corrupta erat, quia non poterat
perveniri ad beatitudmem ab ahquo ilhus naturae corruptae, msi natura
reparata esset" (3 S. 20 1 1 1 ad 1)
25
) Cf o.a. De natura et gratia 67, 8 1 , Retract, I, i o , 3 en 15, 6; De
quaest. ad Simplicianum I, 1, 11. Thomas hanteert dit natuurbegrip in
zijn leer over de erfzonde, bv m 2 S. 33.1.2, waar al sprake is van
peccatum personae tegenover de erfzonde die een aantasting van de
'natura' is; en later m I-II 81 1 c, waar de erfzonde uitdrukkelijk
peccatum naturae heet, onder verwijzing naar Eph II, 3 : "eramus natura
filn irae".
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opengemaakt m een hogere dynamiek, niet on-augustijns overigens,
omdat het met de oorsprong gegeven (natuurlijke) wilsvermogen
in zijn activiteit geplaatst wordt tegenover wat de "natura" als geheel, vanuit haar eigen beginselen toevalt, de mens kan de "natura"
willen (en dat heet "intentio"), en hij kan haar afwijzen ("perversio" 2 6 ). Afgewezen of met, de "natura" is onverliesbaar; al kan
zij door de perversio bedorven worden, zij blijft
De perversio betekent dan een zekere vermindering van de doelgerichtheid en van de wendbaarheid tot het doel, maar ook deze
"ordinatio in finem" en deze "habilitas" verdwijnen nooit geheel,
inzoverre zij met de natuur zijn gegeven 27.
Omgezet in de taal van de imago-leer in de schepselen is een
Godsgelijkenis in de mate, waarin ZIJ delen in Gods volmaaktheid.
En naarmate die volmaaktheid van edeler aard is, zal de gelijkenis
uitdrukkelijker opvallen. Maar het is mogelijk dat een schepsel de
Godsgelijkenis verliest naar haar laatste volkomenheid, terwijl het
die naar de eerste volmaaktheid behoudt Dat is bij de zonde het
geval 2 e Hetgeen boven al werd vermeld bij de met-geestelijke
schepselen, keert hier dus terug: een dubbele volmaaktheid, de
eerste is gegeven met het ontstaan en ligt besloten in de aard van
de dingen zelf, de laatste moet worden bereikt op de wijze, die
2e

) " quandocumque aliquis beatitudmem appétit, actualiter conjungitur ibi appetitus naturalis et appetitus rationahs, et ex parte appetitus
naturalis semper est ibi rectitudo, sed ex part appetitus rationahs quandoque est ibi rectitude, quando scilicet appetitur ibi beatitudo ubi vere
est, quandoque autem perversitas, quando appetitur ubi vere non est"
(4 S 49 1 3 sol 3) " et ipse appetitus beatitudinis potest esse perversus,
cum quaentur ubi non est, ut ex dictis patet, et si quaeratur ubi est,
potest contingere quod id quod propter hunc fmern appetitur, non est
fini proportionatum" (4 S 49 1 3 4 ad 5)
27
) "Bona naturaha dicuntur duphciter Vel prout sunt in se considerata,
secundum quod naturae debentur ex propnis principile, et sic nec homo
nec angelus per peccatum aliquid naturalium amisit, vel m ahquo diminutus est
Vel secundum quod ordinantur m finem ultimum, et hoc
modo in utroque bona naturaha diminuta sunt quidem, non penitus
amissa, inquantum uterque factus est minus habilis et magis distans a
finis consecutione" (2 S 3 0 1 1 ad 3)
28
) "In creatis contingit esse simihtudmem Dei secundum quameumque
perfectionem participatam, et quanto perfectio est nobilior, tanto secundum earn attenditur simihtudo expressior Contingit autem ut aliquid
similitudinem Dei amittat quantum ad ultenorem perfectionem, quod
quantum ad prunam perfectionem similitudinem retmet, unde m istis
dicitur esse participatio divmae bonitatis secundum obscuram resonantiam, sicut patet m peccato" (2 S 37 1 2 ad 4)

127

overeenstemt met de gegeven aard van het schepsel: door natuurdrang alleen, of, bij de mens door natuurdrang en wilsstreving " ,
Er is in de mens dus binnen zijn eerste volmaaktheid een natuurdrang en een wilsvermogen gegeven.
2. De grond-drang in de mens (schepsel-streving)
De spanning tussen beginsel en doel, die eigen is aan alle schepselen, ligt voor de mens m beginsel gegeven in de dynamische
grondstructuur welk wij de WIL noemen In de wil vinden wij allereerst die natuurstreving terug, de appentus naturalis naar het laatste doel van de mens welke aan alle schepsel eigen is 3 0 . Deze
natuurlijke streving naar het uiterste doel in de wil zelf is gegeven tendens naar zijn eigen en natuurlijke volmaaktheid, een
gronddrang die als zodanig niet in de macht van de wil ligt s l .
Theologisch betekent dit, dat deze natuurtendens binnen de vestigiale Gods gelijkenis wordt gericht door de goddelijke Wijsheid die
zijn natuur schept en in stand houdt. Aan deze van elders komende ("ab alio") natuurdrang correspondeert een natuurlijke streving
in de mens, die niets anders is dan de innerlijke heenneiging naar
zijn natuurlijke doel. Dit is de vestigiale bedding van iedere menselijke, d.i. imago-streving. De natuurdingen hebben geen wil, toch
is in hen wel een tenderen door natuurstrevmg, waardoor zij op
hun doel zijn gericht door het goddelijke intellect; deze doelnch2

·) Zie boven, blz 122
) "Omne autem quod est a Deo, accepit ahquam naturam qua in
finem suum ultimum ordmetur Unde oportet m omnibus creaturis habentibus aliquem finem invenin appetitum naturalem etiam m ipsa volúntate respectu finis ultimi Unde naturali appetitu vult homo beatitudinem
et ea quae ad naturam voluntatis spectant" (3 S. 2712 sol); ". cum
in homme sit . ratio et intellectus per essentiam; oporteret poneré quod
ad veram beatitudinem quandoque pervenire posset, et non tantum ad
aliquam beatitudmis participationem, alias appetitus naturalis intellectualis naturae quae est in homme, frustraretur" (4 S 49 1 1 sol 4)
S1
) Cf ".. quasdam res sic instituít ut secundum suam conditionem
consequantur finem per principmm quod est natura tantum, sicut in
omnibus irrationabihbus, in aliquibus super hoc principium addit aliud,
quod est voluntas .. Sed in nobihonbus creaturis invenitur aliud principium praeter naturam, quod est voluntas, quod quanto vicmius est Deo,
tanto a necessitate naturahum causarum magis est liberum, ut dicit
Boetius, ; et ideo ex conditione sua sequitur quod rectum ordinem tenere
possit tendendo m finem, et etiam deficere. hoc autem non contingebat
in defectu naturalis principii" (1 S. 392.2 sol). Cf voorts 2 S. 1.2.2
sol ; 2 S. 39 E.T, ed Mandonnet II, ρ 1005, 4 S 49 1.2 sol. 2.
30
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S2

ting noemt Thomas de "intentio" van God / die door zijn kennis
эз
van het doel der dingen de neiging schept . Op dezelfde wijze is
er ook in de mens een door God ingeschapen grondneiging.
Het gaat hierbij om dezelfde werkelijkheid, beschouwd naar dub
bel aspect: dat van de onontkoombaarheid van deze grondtendens,
welk aspect theologisch wordt vertaald met de vaststelling dat niet
de mens zelf beschikt over het al of niet ZIJN van deze drang, doch
dat God hem deze heeft ingeschapen; en het aspect der werkelijke
immanentie van deze tendens, welke beduidt, dat zij geheel van
de mens is, hem niet vreemd, maar uiteraard eigen 3 4 . Deze twee
aspecten zijn samen te brengen in deze formule: in de streving is
een neiging, die ertoe aanzet en beweegt iets te doen; de acten van
de streefkrachten zijn daarom bewegingen ("motus"); in deze for
mule betekent "inclinatio" (neiging) het aspect der onontkoombaar
heid, "appetitus" (streving) dat der immanentie " . De inclinatio is
dus niet in de macht van de mens, gevolglijk afkomstig van God.
De ordening der dingen nu wordt langs deze inclinatio geleid naar
wat overeenkomt met de natuur van het schepsel zelf: het bereiken
van zijn doel. Deze "leiding", Providentia Dei genaamd, is niet
destructief voor de eigen aard der dingen, maar betekent juist haar
bewaring. De geschapen neerslag van deze Goddelijke activiteit
van bewaren is de natuurlijke streefkracht van de mens, waardoor
hij wordt bewogen naar het uiteindelijke doel dat beoogd is door
32

) "...naturalia quamvis non habeant voluntatem, tarnen intendant
aliquid per appetitum naturalem, secundum quod dirigimtur in finem
suum ab intellectu divino naturae attribuente inclinationem in finem,
quae inclinatio appetitus naturalis dicitur; et ideo non est ita proprie
intentio in eis sicut in agentibus a proposito" (2 S. 38.1.3 ad 2).
'*) "Movetur autem aliquid ad suam perfectionem dupliciter. Uno mo
do per inclinationem naturalem, sicut lapis movetur deorsum; et hic
motus non praeexigit cognitionem in eo quod movetur, sed in alio quod
est principium causans hanc inclinationem; et hic est motus naturalis"
(4 S. 49·3·ΐ sol· 1)·
S4
) "Sic ergo dupliciter aliquid tendit in finem. Uno modo directum
in finem a seipso, quod est tantum in cognoscente finem et rationem
finis. Alio modo directum ab alio; et hoc modo omnia secundum suam
naturam tendunt in fines proprios et naturales, directa a sapientia instituente naturam. Et secundum hoc invenimus duos appetitus: scilicet
appetitum naturalem qui nihil aliud est quam inclinatio rei in finem
suum naturalem qui est ex directione instituentis naturam, et iterum
appetitum voluntarium qui est inclinatio cognoscentis finem et ordinem
ad finem illum" (3 S. 27.1.2 sol.).
3t
) "Inclinatio autem est in appetitu, qui movet in aliquid agendum:
et ideo actus appetitivarum virtutum motus vocantur" (2 S. 24.3.1 sol.).
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de Beweger, dat is God. De natuurlijke streefkracht kan men aldus
geredelijk omschrijven als een dispositie tot dat ultieme doel, welke
de mens evenals alle vestigia Dei is ingedrukt Deze goddelijke
indrukkking is een natuurlijke oorzaak, waardoor alle werkingen
die eruit voortvloeien de mens natuurlijk zijn, hem passen en
"suavis" zijn Evenals de natuurdingen tendeert de mens vanuit
zijn door God gegeven natuur, overeenkomstig de goddelijke indrukking daarin, naar het doel waarop hij door God is geordend.
Hier is geen plaats voor enige geweldadigheid 3 e Zo is deze appetitus de neiging die de mens aanzet tot handelen, de acten van de
streefkrachten heten bewegingen ' , 7
De appetitus nu is een lijdelijke kracht, een "virtus passiva". Dat
betekent dat het voorwerp van de streving, het "appetibile", be
weging uitlokt in iets dat met bewogen is, en dat, eenmaal aldus
bewogen van buitenaf, door de appetitus van binnenuit tot bewegen
wordt gebracht 3 e . Het eerste moment van de appetitus heet dan
ook wel AFFECTUS, te vertalen met toegedaanheid, of behagen, en
nader te omschrijven als openheid voor de inwerking van het voor
werp of doel van de streving 3 g Z o k a n het doel inwerken op de
appetitus, h e m informeren en activeren, waardoor w a t streeft zich
naar h e t voorwerp gaat bewegen totdat h e t daarin geheel en al rust.
W a n n e e r het streefvermogen aldus totaal doordrongen is v a n de
s
· ) " ui omni ordine mobihum et motorum oportet secundes moto
res ordinari m finem primi motons per dispositionem impressam in
eis a primo motore, sicut patet cum anima movet manum et manus
baculum, et baculus percutit, quod est finis intentus ab anima, baculus
et manus tendunt ad finem ab anima intentum per hoc quod anima in
eis impnmit mediate vel immediate Sed hoc distat in motibus naturalibus et violentis, quod in motibus violentis impressio relicta a primo
motore in secundis motoribus est praeter naturam eorum, et ideo opera
no consequens ex tali impressione est eis difficilis et laboriosa sed m
motibus naturahbus impressie relicta a primo motore in secundis motoribus, est eis causa naturalis, et ideo operano hanc impressioncm conse
quens est conveniens et suavis, et ideo dicitur Sap 8, quia Deus omnia
suaviter disponi! quia unaquaeque res ex natura sibi divmitus indita
tendit in id ad quod per divinam providentiam ordinatur secundum
exigentiam imprcssioms receptae" (4 S 49 1 3 sol 1)
37) "Inclmatio autem est in appetitu, qui movet in ahquid agendum
et ideo actus appetitivarum virtutum motus vocantur" (2 S 2 4 3 1 sol).
38
) "Appetitus autem est virtus passiva Unde in IH De Anima dicit
Philosophus quod 'appetibile movet sicut movens non motum, appetitus
autem sicut movens motum ' (3 S 27 1 1 sol )
3e
) Van deze AFFECTUS is о a sprake m verband met de voorberei
ding op de genade, in 4 S 17 1 2 sol 2, zie onder hoofdstuk VII, § 6
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"forma boni" dat haar voorwerp is, vindt de mens daarin behagen
en hangt het aan met alle kracht als was hij daarin gefixeerd. Dit
nu heet "amare", en de "amor" is de omvorming van de toegedaanheid in het beminde, de eniging tussen wat streeft en wat
wordt bestreefd 40. Deze "amor" is een analoge werkelijkheid: zij
is in de dingen te vinden, en daar spreken wij van "amor" in
eigenlijke zin; zij is ook in de intellectieve wezens te vinden en
heet dan "dilectio".
Maar wat in de verschillen het overeenkomende is, is die vestigiale amor die aanzet tot eniging van wat streeft met wat wordt
bestreefd 41 , en die de ge-rust-stelling is, de quietano van alle
streving.
Deze natuurdrang, welke in de mens is in die diepe, vestigiale
onderlaag, moet nu nader gespecificeerd worden vanuit het typisch
menselijke. Pas vanuit de beschouwing van de WIL kan de natuurlijke streefkracht van de mens in zijn menselijke kleur oplichten:
in de mens, zegt Thomas, is een "intellectualis natura" welke een
natuurstreving heeft 42 .
§ 3. De mens richt zichzelf in een eigen
die hij van elders ontvangt

dynamiek,

Er is in de mens méér dan vestigialiteit; binnen de schepping
onderscheidt hij zich van de andere schepselen, doordat hij beeld
Gods is en gemaakt naar Gods beeld ("imago et ad imaginem").
40
) "Omne autem passivum perficitur secundum quod formatur per
formam sui activi et in hoc motus ejus terminatur et quiescit. ...quando
affectus vel appetitus omnino imbuitur forma boni quod est sibi objectum, complacet sibi in ilio et adhaeret ei quasi fixum in ipso; et tune
dicitur amare ipsum. Unde amor nihil aliud est quam quaedam transformatio affectus in rem amatam" (3 S. 27.1.1 sol.).
41
) "...amor est quaedam appetitus quietatio, ut supra dictum est. Unde
sicut appetitus invenitur in parte sensitiva et intellectiva, ita et amor.
Ea autem quae ad sensitivum appetitum pertinent ad intellectivum transferuntur, sicut nomina passionum. Quod autem appetitus intellectivi est
proprium, sensitivo appetitui non convenit, ut nomen voluntatis. Et
ideo amor in utroque appetitu invenitur. Et secundum quod invenitur
in appetitu sensitivo, proprie dicitur amor eo quod passionem importât;
secundum autem quod invenitur in intellectiva parte, dicitur ddectio quae
electionem includit quae ad appetitum intellectivum pertinet" (3 S. 27.2.1
sol.).
42
) "...appetitus naturalis intellectualis naturae quae est in homine..."
(4 S. 49.1.1 sol. 4).
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ι Het eigene van de mens en van het menselijke streven
In de dieren kan men wellicht een "redundantia intellectus" ont
waren, omdat zij blijkens hun gedragingen in zekere mate delen
m de prudemia. Maar in de mens is "ratio et intellectus" bij we
zen 4 S , en het verstandelijke kennen is zijn meest eigen werking 4 4 .
a Het geestelijke karakter van de menselijke streving
Ratio en intellectus · dat is de forma van de mens, waaruit o a.
zijn natuurbeweging tevoorschijn treedt 4 5 Via dit formeel-eigene
van de mens, zijn geestelijke kenvermogen, ontspringt het typisch
menselijke streefvermogen aan de ziel, wier top dan ook beide
geestelijke vermogens omvat (Naar oorsprong waardeert Thomas
de intellectus hoger, naar volkomenheid het geestelijke streefver
mogen 4 e ) . In elke natuur immers waarin geestelijke kennis wordt
gevonden, is ook geestelijke streving, want alles wat kenkracht
heeft kan onderscheiden tussen wat passend is en wat niet En wat
passend is moet bestreefd worden 4 7 , dit moeten ("oportet") vraagt
nog nadere toelichting het kan een moeten-uiteraard zijn, of een
ethisch moeten beide mogelijkheden liggen in dit stadium van ons
onderzoek nog open In ieder geval blijkt, hoe op het verstand het
geestelijke streefvermogen van de wil volgt Het geestelijke streef
vermogen is zelfs afhankelijk van de intellectus, omdat bij de mens
het juist de intellectus is, die het streefvermogen richt op zijn voor
werp, het doel. In de mens is het intellect, dat de doelrichtmg
geeft, verbonden met het streefvermogen zelf Hiermee is het men
selijk streven onderscheiden van het natuurstreven dit correspon4

') " aim in homine sit non solum aliqua redundantie intellectus,
sicut est in brutis quaedam redundantia rationis, inquantum participant
aliqua prudentia, ut in eorum monbus apparet, sed est in eis ratio et
intellectus per cssentiam ' (4 S 49 11 sol 4)
**) " cum intelhgere sit maxima propria operatio hominis " (4 S
49 2 1 sol 1)
45
) "Forma autem per quam homo est homo, est ipsa ratio et intel
lectus Unde in illud quod est conveniens sibi secundum rationem et
intellectum, naturali ter tendit Sed motus naturalis a forma progreditur
secundum conditionem formae" (2 S 39 2 1 sol )
4β
) " suprema pars habet intellectum et voluntatem, quorum intellec
tus est altior secundum ongmem et voluntas secundum perfectionem"
(1 S 1 1 1 ad 1)
47
) " omne quod habet virtutem cognoscitivam, potest dijudicare
conveniens et repugnans, et quod apprehenditur ut conveniens oportet
esse volitum vel appetitum" (1 S 45 1 1 sol )
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deert in de dingen immers aan de ordende werking van het intellect-Elders, dat alles heetf geschapen 4 8 .
Het menselijke streefvermogen is verbonden aan het intellect-zelf
van die mens, en heet VOLUNTAS In die geestelijke streefkracht is
aldus de kracht van het eigen ordenend intellect van de mens 4 e .
Op deze wijze krijgt de bevestiging uit het vorige hoofdstuk, dat
de voluntas ontspringt aan de memoria en de intelligentia s o , duidelijker relief Altijd volgt het streefvermogen de kennis, wordt
ook door de kennis bepaald in het lagere zielepart volgt op de
zinnelijke kennis een zinnelijke streving; m het hogere zielepart
volgt op de intellectus de wil 5 1
Omdat heel het gebied der zinnenstrevmg en van de "passiones" valt
buiten de zieletop en dus niet behoort tot de leer van het beeld Gods,
moge hier worden volstaan met enkele korte notities van Thomas dienaangaande
Het zinnelijke streefvermogen van de mens kan men voluntas noemen,
omdat het enigermate deelt m de wilsvrijheid 5 2 , met andere woorden
4e
) "Movetur autem ahquid ad suam perfectionem duphciter Uno
modo per mclinationem naturalem, sicut lapis movetur deorsum, et hie
motus non praeexigit cogmtionem in eo quod movetur, sed m alio quod
est principium causans hanc mclinationem" (4 S 49 3 1 sol 1)
4e
) Ordo autem umus ad alterum non est nisi per mtellectum, cujus
est ordmare Sed in quibusdam intellectus ordinans appetitimi m fmem
est conjunctus ipsi appetitui, sicut in habentibus mtellectum, ut in homine et in angelo, in quibusdam autem intellectus ordinans est separatus,
sicut m naturahbus, quae dinguntur m fmem ab intellectu naturam mstituente, et fmem sibi praesignante Appetitus autem intellectui conjunctus, voluntas dici tur, sed appetitus ab intellectu separatus est appetitus sensibilis et naturalis Quamvis autem cujushbet horum appetituum
mtentio communis sit, per prius tarnen in volúntate invenitur, quae ab
intellectu conjuncto m fmem dingitur, et ideo mtentio pruno et per se
actum voluntatis nommât secundum quod m ea est vis intellectus ordinantis" (2 S 38 1 3 sol )
60
) Zie boven biz 48—49, cf 4 S 4 1 3 sol 3, aldaar geciteerd onder
nota 44
61
) "Appetitus semper sequitur cogmtionem Unde, sicut inferior pars
habet sensum et appetitimi, qui dividitur in irascibilem et concupiscibilem, ita suprema pars habet mtellectum et voluntatem" (1 S 1 1 1 ad 1)
62
) "Sicut autem de perfectione humanae naturae, inquantum homo est
homo, est ratioms voluntas, ita de perfectione hommis, inquantum est
animal, est appetitus sensibilis
sed iste appetitus in alus animahbus
non habet rationem voluntatis, quia aguntur mstinctu naturae potius
quam agant, ut dicit Damascenus (in III lib ), et ita non habent liberum
mo tum quem voluntas requirit Tarnen in homme potest etiam dici voluntas appetitus sensibilis, mquantum est obediens ratiom ut dicitui m I
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het is een menselijke zinnenstreving Zo heten bij de mens de irascibihs
en de concupiscibihs (dus het geheel der "passiones") soms "rationahs",
waarmee op dezelfde wijze het typisch menselijke dezer "passiones"
wordt aangeduid, hun horigheid aan ratio en intellectus, aan de geest die
doorwerkt tot in de "passiones" en deze kleurt, uitheft boven het nietgeestehjke S3
Het is om precies deze reden, dat men datgene wat tot de sfeer van
de zinnenstreving behoort kan overdragen op de intellectieve sfeer, zoals bijvoorbeeld de namen van passies Als wij in het vervolg dan ook
spreken van amor, desidenum, enz, is dat altijd van een realiteit op
geestesmveau, terecht toebedeeld met de namen uit de zinnelijke "laag"
van de menselijke ziel Dit procede van naamsoverdracht kan echter nooit
omgekeerd worden toegepast, omdat de geest wél de zinnenwereld bevormt, maar de zinnenwereld niet de geest 5 4 Alle voluntas kan men zo
amor en appetitus noemen, maar alle amor nog met voluntas, tenzij bij
de mens en in de zm die ik boven aangaf omdat ni de menselijke natuurstreving enigermate deelheeft m de wilsstreving en in ratio en intellectus, en daaraan horig is M .
De streving van de pars mtellectiva, de wil dus, wordt niet begeleid
door enige lichamelijke verandering zoals bij de sensitieve strevingen
Wilsbewegingen heten dan ook niet "passio", tenzij in wijde zin5* Immers m de geestelijke kenvermogens is iets van passio, omdat er in de
apprehensio (opvatting, waarneming, eerste kennisname) van het geschapen verstand een ontvangen is, en meer nog in het geestelijke streefvermogen, omdat de wil wordt bewogen door het voorwerp de ziel ontvangt dan ook meer van het ding door de toegedaanheid en wordt er
heviger door bewogen, dan naar de intellectus 57 Daarom is er dus
sprake van passio, maar in wijde en oneigenlijke zin
Ethic , et ideo participât aliqualiter libertatem voluntatis, sicut et rectitudinem ratioms, ut possit dici voluntas participative, sicut et dicitur ratio
per participationem' (3 S 17 1 1 sol 2)
53
) " voluntas quamvis secundum essentiam suam in rational! per
essentiam sit, tarnen quantum ad similitudinem actus convenit cum
irascibili et concupiscibili quae dicuntur rationales per participationem"
(3 S 27 2 3 ad 5) Cf Braun о с, biz 167—171 Betreffende de passiones
in het algemeen, zij hier verwezen naar J Jacob, Passiones — thr Wesen
und ihre Anteilnahme an der Vernunft nach dem hl Thomas von Aqutn
Modling 1958, St Pfurtner, Trtebleben und sittliche Vollendung. Fri 1958
54
) Cf 3 S 27 2 1 sol, geciteerd onder nota 41
55
) Cf 3 S 17 1 1 sol 2, geciteerd onder nota 52
" ) " omnia quae accidunt in appetitu sensitivo, sunt conjuncta cum
quadam transmutatione corporali quod non accidit m his quae sunt m
appetitu intellectivo, nisi passione large accepta, et improprie" (4 S.
49 3 1 sol 1)
M) " in viribus intellectivi partis, quamvis non sit proprie passio,
quia immatenales sunt, tarnen est ibi aliquid de ratione passionis, quia
in apprehensione intellectus creati est receptio, et secundum hoc dicitur
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De natuurstreving nu, die bij de mens deelt in diens geestelijkheid,
valt te identificeren met de VOLUNTAS van de imago-trias in het
memoria-stadium. Inhoudelijk is VOLUNTAS dan nader te omschrijven als de geestelijke mensenziel die een bepaalde altijd aanwezige,
niet psychologisch ervaren maar metafysieke tendens heeft. Rechtvaardiging van deze gedachtengang levert het beginsel, dat het
memoria-stadium is te kennen vanuit de sfeer van hebbelijkheden
en acten. Daarom ons verder onderzoek naar die eigen menselijke
streving, welke beantwoordt aan de voluntas.
Dat de wil de intellectus volgt, betekent dat de kennis welke de
mens bezit, hem beweegt, in hem een toeneiging veroorzaakt naar
zijn volmaaktheid. Deze redelijke streefkracht noemt Thomas ook
de beweging van de ratio; met andere woorden wanneer de ratio
in beweging is, is dat de act van de wil. Al naargelang de geaardheid van de werking der ratio is er een onderscheidenheid van
wilsactiviteiten 58 / maar hoe onderscheiden ook, deze activiteiten
en strevingen zijn alle vanuit het éne wilsvermogen, omdat zij de
acten van de éne intellectus (ratio) volgen 59 , zodat in het algemeen
gezegd kan worden, dat wat door de intelligentia gekend wordt,
opgevat wordt als overeenstemmend met, goed van de mens die
kent, en hierop volgt de voluntas β 0 .
In het voorgaande hoofdstuk heb ik uitvoerig de intellectus van
de mens beschouwd; hier volgt nog enige toelichting op enkele
in III De Anima quod intelligere est pati quoddam. In appetitu autem
intellective, est adhuc plus de ratione passionis, quia voluntas movetur
a re secundum quod est bona vel mala, quae sunt conditiones rei; in
tellectus autem movetur secundum apprehensionem veri vel falsi, quae
non sunt rei per se, sed secundum quod sunt in anima; quia bonum et
malum sunt in rebus, verum et falsum sunt in anima, ut dicitur in VI
Meta. Unde magis recipit anima a re secundum affectum, et vehementius movetur quam secundum intellectum" (3 S. 15.2.1 sol. 2).
58
) "Appetitus autem rationalis est qui consequitur apprehensionem
rationis, et hic dicitur motus rationis, qui est actus voluntatis. Sed rationis apprehensio dupliciter esse potest" (2 S. 24.3.1 sol.).
se) "Voluntas ut deliberata et ut natura non differunt secundum
essentiam potentiae: quia naturale et deliberatorium non sunt differen
tiae voluntatis secundum se, sed secundum quod sequitur judicium ratio
nis: quia in ratione est aliquid naturaliter cognitum quasi principium
indemonstrabile in operabilibus... Aliquid vero est cognitum in ratione
per inquisitionem... (2 S. 39.2.2 ad 2).
eo
) "...quia id quod intelligitur accipitur ut conveniens intelligenti,
ideo consequitur voluntas, quae tendit in ipsum conveniens" (1 S. 3.4.1
sol.), "...cum voluntas non sit nisi boni, non potest esse aliquid volitum
nisi apprehendatur ut bonum ad appetendum" (2 S. 3.2.1 sol.).
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markante punten daaruit Het geestelijke kenvermogen heeft als
voorwerp het wezen van de dingen, van het zijnde Tot de kennis
hiervan komt de mtellectus door geschapen formae, die in de ziel
zijn door de geestelijke werking der abstractie e l , en die "simihtudines spintuales" zijn e 2 . De mtellectus kan onmiddellijk denken
over wat deze gelijkenissen beduiden, want het is juist karakte
ristiek dat de geest in het beeld onmiddellijk het verbeelde kan be
schouwen en erover d e n k e n а з . Zo kent de mtellectus het goede,
Godzelf, via deze gelijkenissen En wat de mens m deze wereld
ook omtrent God kent, zijn kennis is altijd dóór die geestelijke gelijkenissen, die m de ziel zijn en met haar verbonden Door deze
bemiddelde kennis geraken wij méér tot de intieme innerlijkheid
van het zijnde dan door het zakelijke contact via de zinnelijkheid
Tastzin en smaak kennen accidentia, de mtellectus dringt door tot
het wezen der zaak e 4
Omtrent God nu is de uiterst bereikbare kennis binnen de sfeer
van de geschapenheid niet wat Hij is, maar wat Hij met is e 5 Hij
is met onszelf Deze "Godskennis" is het haalbare eindpunt binnen
de aanwezigheid Gods, welke met wederkerig is. De zielsvermogens zijn namelijk geordend, zodat de werking van de mtellectus
begint waar die van de imaginario eindigt β β , in de eindterm van
•ч) " homo emm per dispositiones отлез quas in statu viae habet,
non potest in aliquid amphus, nisi ut intelligat quidquid intelhgit per
species a sensu abstractas quia phantasmata sunt mtellectui nostro ut
sensibilia sensui, ut patet per Philosophum in 3 De anima" (4 S 49 2 7
sol)
•2) " per simihtudmes spintuales nobis conjunctas magis pertingimus
ad intima quam per ipsam conjunctionem realem quae nobis secundum
sensum exhibe tur, cum tactus et gustus non cognoscant nisi accidentia,
mtellectus vero ipsam rei quidditatem" (4 S 49 3 5 1 ad 2)
« ) " etiam quando aliquid videtur per simihtudinem altenus rei,
potest contingere quod videns rem per medium, cogitet de re immediate
sine hoc quod eis cognitio convertatur ad aliquam aham rem, quia in
illud medium non convertitur ut est res quaedam, sed ut imago ilhus
rei quae per ipsam cognoscitur Idem autem est moms mtellectus m
unaginem inquantum est imago, et m imagina tum, quamvis alius motus
sit mtellectus in unaginem inquantum est res quaedam, et m id cujus est
imago " (4 S 49 2 7 ad 8)
β4
) 4 S 49 3 5 1 ad 2, geciteerd onder nota 62
5
' ) " in visione intellectuali viatorie non oportet quod ipsa divina
essentia sit medium quo videtur, sed quod per simihtudinem aliquam
ipsius pervematur ad aliquam divmae essentiae cogmtionem, non qua
sciatur quid est Deus, sed qua sciatur quid non est" (4 S 49 2 7 ad 6)
ββ
) Hier vindt men opnieuw Thomas' eigen kritiek terug op de psycho
logie van de eerste triade (blz 52 e ν ), hier geen spoor van de memoria
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het voorstellingsvermogen. Van God nu hebben wij geen voorstellingsbeelden en wij kunnen Hem dus niet kennen tenzij vanuit de
dingen waarvan wij wél voorstellingsbeelden hebben, ni. de zichtbare schepselen. Ofschoon dus de wezenheid zelve van God niet
onmiddellijk wordt gezien, toch termineert de kennis van de intellectus in Godzelf, omdat onze geest in de effecten waarneemt dat
Hij is e 7 . Hij is immers in de dingen "intimius" present. Verstandelijke kennis nu is inhoudelijk de bevorming van de intellectus door
de forma van wat kenbaar is. Vóór deze bevorming zoekt het intellect en twijfelt het, maar is het eenmaal bevormd door het voorwerp, dan wijken zoeken en twijfel en vindt het intellect bevestiging; het hangt het gekende dan ook vastelijk aan · β . Zo is er bin
nen het geestelijke kenvermogen een zekere cirkelgang te ontwa
ren: de intellectus doorziet onmiddellijk zekere beginselen waar
mee hij onbeweeglijk instemt, daaruit gaat hij redenerenderwijs
voort naar conclusies, waarin de eerste beginselen virtueel besloten
liggen, en hij komt tot rust in de kennis daarvan M .
De menselijke intellectus is gebrekkig, hetgeen zijn oorzaak
vindt in zijn geschapen-zijn. De natuurlijke faculteit van het gees
telijke kenvermogen is bepaald en begrensd door het geschapene.
Van aard helder en doorlichtend, is het "lux intelligibilis" in de
mens beschemerd. Daarom zegt Isaac ben Salomon Israeli, dat de
ratio haar oorsprong vindt in de schaduw van de intelligentia 7I) .
β7
) "...in polentas ordinatis ita est quod ubi terminatur operatic prions
potentiae, ibi incipit operatic sequentis; sicut patet quod sensus termi
natur ad imaginationem quae est motus factus a sensu secundum actum.
Et intellectus in termino imaginationis incipit, quia phantasmata accipit
pro objecto, ut dicitur in III Lib. De anima. Et ideo illamm rerum quae
non habent phantasmata, cognitionem non potest accipere, nisi ex rebus
quarum sibi repraesentantur phantasmata. Unde in statu viae in qua
accipit a phantasmatibus, non potest immediate Deum videre, sed oportet
ut ex visibilibus quorum phantasmata capit in ejus cognitionem deveniat.
Quamvis autem ipsam essentiam non videat immediate, tamen cognitio
intellectus ad ipsum Deum terminatur, quia ipsum esse ex effectibus apprehendit" (3 S. 27.3.1 sol.).
68
) "...intellectus, antequam formetur per formam intelligibilis, inquirit
et dubitai: qua cum informatus fuerit, inquisitio cessât et intellectus in
ilio figitur: tunc et dicitur intellectus fìrmiter illi rei inhaerere" (3 S.
27.1.3 ad 1).
•') "...in operatione intellectus concluditur quidam circulus... Intellectus enim ex certitudine principiorum quibus immobiliter assentii, procedit
ratiocinando ad conclusiones in quarum cognitione certitudinaliter quiescit, secundum quod resolvuntur in prima principia quae in eis sunt
virtute" (3 S. 27.1.3 ad 1).
70
) "...defectum ipsius intellectivae virtutis creatae, cujus naturalis
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De intellectus van de mens is dus duister, kent door te onderzoeken, onder tijdsverloop en redenerend; hij ontvangt zijn kennis
overeenkomstig zijn natuurlijke situatie van de zintuigen n . Deze
schemer-intellectus heet ratio.
Nu is er al op gewezen dat de intellectus de wil zijn voorwerp
presenteert. Dat voorwerp immers is eerstelijk te omschrijven als
het verstandelijk gekende goede ("bonum intellectum") 72. Ten aanzien van dit voorwerp heeit de ene ratio een dubbele werking;
de "natura rationalis" immers heeft als eigen faculteit, dat zij vergelijkt en onderscheidt ten aanzien van het "bonum intellectum"
als ten aanzien van alles: de ratio is als geestesvermogen niet gedetermineerd tot één enkel voorwerp, zoals de zintuigen dat zijn 73.
De werking van de ratio, de "apprehensio" (eerste kennisname,
waarneming, opvatting) kan ten aanzien van een voorwerp enkelvoudig waar en absoluut zijn, zonder enige discussie; en kan ook
onderzoekend, redenerend zijn 74 . Naar gelang van het voorwerp
facultas est determinata ad ens creatum. Hic tarnen defectus aliter est in
angelo et in homine, secundum sua naturalia considerando eos. In intellectu enim angeli non invenitur aliquis defectus secundum rationem
sui generis, sed secundum comparationem ad intellectum qui est extra
genus suum, scilicet divinum; habet enim omnem perfectionem quae
debetur generi intellectus, in quo non continctur nisi intellectus creatus;
intellectus enim increatus est extra genus. Sed intellectus humanus patitur defectum etiam secundum rationem sui generis; quia in eo est lux
intelligibilis obumbrata; unde dicitur Isaac, quod ratio oritur in umbra
intelligentiae" (4 S. 49.2.6 ad 4).
71
) "Obscuritas autem triplex potest accidere alicui intellectui... Secunda ex hoc quod intellectus intelligit inquirendo, et per continuum et
tempus; et talis obscuritas accidit intellectui humano in comparatione
ad intellectum angelicum, qui deiformis est; intellectus vero humanus
est ratiocinativus, et acceptivus cognitionis a sensibilibus secundum
conditionem suae naturae..." (2 S. 23.2.1 ad 3).
72
) "...per actum intellectus praesentatur suum objectum voluntati, quia
objectum ejus est bonum imaginatum vel intellectum, ut Philosophus
dicit in 3 De anima" (4 S. 17.1.3 sol. 3).
И) "Voluntas autem et ratio, talis conditionis est, ut non sint deter
minata ad unum, quin in aliud flecti possint" (2 S. 39.2.1 sol.).
74
) "Appetitus autem rationalis est qui consequitur apprehensionem
rationis, et hic dicitur motus rationis, qui est actus voluntatis. Sed
talionis apprehensio duplici ter esse potest, una simplex et absoluta,
quando scilicet statim sine discussione apprehensum dijudicat, et talem
apprehensionem sequitur voluntas quae dicitur non deliberata. Alia est
inquisitiva, quando scilicet ratiocinando, bonum vel malum, conveniens
vel nocivum investigai, et talem apprehensionem sequitur voluntas deli
berata" (2 S. 24.3.1 sol.).
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dat de ratio waarneemt, onderscheidt zich haar werking en gevolglijk ook de wilswerking. Want het verstandelijk gekende goede
beweegt de wil volgens de natuur der redewaarneming " . Het
geestelijk kenvermogen dat de voorwerpen vergelijkt wordt gevolgd
door de voluntas ut ratio; wanneer het de ratio niet vergelijkt
7β
wordt het gevolgd door de voluntas ut natura . Het onderschei
den, afwegen, vergelijken nu is het eigen domein van de ratio. En
haar voorwerp is wat vergeleken, onderscheiden en afgewogen kan
worden.
Om deze noodzakelijke uitweiding af te sluiten komen wij nog
maals terug op het beginsel der onderling geordende vermogens:
het is noodzakelijk dat waar de act van een eerder vermogen ein
digt, die van het volgende aanvangt. Omdat de voluntas de intellectus veronderstelt, richt zij zich op datgene waarin de intellectus
termineert. Ofschoon de intellectus God enkel kent door zijn effec
ten, toch termineert de intellectus-werking in Godzelf naar de ge
ringe kennis die hij over Hem ontvangt. De toegedaanheid, de
voluntas, behoeft zich dus niet tot die weg zelf te wenden, welke
de intellectus moet afleggen voor hij in de kennis van God termi
neert, maar kan onmiddellijk uitgaan naar Hem die gekend wordt
door de intellectus " .
75
) "...natura rationalis ex seipsa habet conferre et discemere; unde
bonum quod est ex seipso appetibile vel quod indiget collatione et discretione ad hoc quod appetatur, secundum naturam rationalis apprehensionis appetitum rationalem movet..." (3 S. 26.1.2 ad 2).
7β
) "...'thelisis' secundum Damascenum est voluntas naturalis, quae
scilicet in modum naturae movetur in aliquid secundum bonitatem absolutam in ipso consideratam; 'boulisis' autem est appetitus rationalis qui
movetur in aliquod bonum ex ordine alterius. Et haec duo aliis nommibus
a Magistris dicuntur voluntas ut ratio et voluntas ut natura" (3 S.
17.1.1.3 ad 1). Nb. Binnen het kader van de christologie van het Scriptum
wordt de betekenis van Damascenus' woorden nogal verdraaid, en de
interpretatie van het begrippenpaar 'thelisis' en 'boulisis' wijzigt zich
in de latere werken. Cf. I. Backes, Die Christologie des hl. Thomas v.
Aquin und die griechischen Kirchenväter. Pa 1931. Cf. ook E. Schfflebeeckx. De natuurwet in verband met de katholieke huwelijksopvatting.
In: Jaarboek 1961 van het Werkgenootschap v. Katholieke Theologen in
Nederland, Hilversum 1963, blz. 16—19.
77
) "...in omnibus potentiis ad invicem ordinatis hoc est necessarium
ut ubi terminatur actus priorie potentiae, incipiat actus secundae; unde
cum voluntas praesupponat intellectum, voluntas fertur in illud in quod
intellectus terminatur: intellectus autem quamvis Deum in statu vitae
non nisi per effectus cognoscat, tarnen ejus operatio in ipsum Deum terminatur secundum quantulamcumque cognitionem quam de ipso accipit; et ideo affectus non indiget ad hoc quod referatur in Deum quod
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b. De eigenschappen van de wil
De wil zelf nu vertoont een aantal eigenschappen, welke volgen
uit zijn eigen aard van geestelijk streefvermogen, en heeft een aan
tal werkingen die onderscheiden zijn vanuit zijn voorwerp, het
goede, inzoverre verstandelijk gekend.
Het meest karakteristieke van de mens, dat begripsmatig gevat
ligt in het woord voluntas, is dat hijzelf vanuit zijn zelfbewust-zijn
zijn doel kan willen. De mens is vrij, hoewel niet met een absolute
vrijheid; de mens heeft het dominium over zichzelf, hoewel dit
geen absolute heerschappij is.
Hij is vrij, dat wil zeggen hij wordt door en vanuit zichzelf ge
richt op zijn doel, dat hij als zodanig kent en waarvan hij de weg
kent die erheen voert. "Liberum est quod est causa sui": en omdat
de toeneiging van de wilsstreving gelegen is in de willende mens
zelf, daarom heeft de wil vrijheid. Met andere woorden, correspon
derende aan de vrije, zelfbepaalde doelrichting welke eigen is aan
geestelijke wezens, vinden wij in de mens een wilsmatig streef
vermogen: de toeneiging van wie het doel en de doelordening kent.
7β
Dit is de voluntas . Uit de geestelijkheid van het wilsvermogen
volgt voorts, dat het niet gedetermineerd is. Niet-materiële dingen,
zegt Thomas, hebben een voluntas, of delen daarin in de mate van
hun onstoffelijkheid, omdat zij toeneiging hebben tot alle dingen
en ordening op alles: alles kan behagen of mishagen, in de doesfeer of in de sfeer van vermogen. Het voorwerp van de wil, dat
wij tot nu toe beschreven als het "bonum intellectum", dient dan
ook nader bepaald te worden als het "bonum intellectum quod est
in rebus". Want in tegenstelling tot de kennis, welke behoort tot
de volmaaktheid waardoor de mens in zichzelf volmaakt is, behoort
de wil tot de volmaaktheid waardoor de mens volmaakt is in
ordening ten opzichte van de dingen buiten hemzelf 7 β . Zodat de
redeat in illa media; sed potest statim in ipsum Deum ferri, in quem
intellectus devenit" (4 S. 49.2.7 ad 7).
7β
) "...inclinatio naturalis appetitus est ex principio extrínseco, et ideo
non habet libertatem, quia 'liberum est quod est causa sui'; inclinatio
autem voluntara appetitus est in ipso volente, et ideo habet libertatem
voluntas" (3 S. 27.1.2 sol.).
τβ
) "...in rebus omnibus duplex perfectie invenitur: una quae in se
subsistit, alia quae ad res alias ordinatur... Ex utraque autem parte res
immateriales infinitatem habent quoddammodo, quia sunt quodammodo
omnia: sive inquantum essentia rei immaterialis est exemplar et simili
tude omnium, sicut in Deo accidit; sive quia habet similitudinem om
nium vel actu vel potentia, sicut in angelis et animabus accidit; et ex
hac parte accidit eis cognitio. Similiter etiam ad omnes res inclinationem et ordinem habent, ex qua parte accidit eis voluntas, secundum
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wil vooral het extatische karakter van de menselijke natuur beklemtoont: de wil, die wij al eerder aanduidden met "affectus"
(toegedaanheid 80 ), trekt de mens naar buiten zichzelf, terwijl de
kennis juist bewerkt dat de dingen door hun kenbeelden in de mens
komen 81 .
Vanuit haar geestelijkheid volgt voorts dat de VOLUNTAS, evenals
de intellectus, een reflexief vermogen is. Dat blijkt uit de ene wilsdaad waarmee de mens het einddoel wil én de werking welke het
einddoel tot voorwerp heeft 82 : de mens kan zijn willen willen, zijn
вэ
genieten genieten, zijn liefde liefhebben .
Naast deze reflectie staan dan nog de op elkaar betrokken wer
kingen van de geestesvermogens: zij doordringen elkaar over en
weer: de intellectus presenteert de voluntas haar voorwerp; de
voluntas volgt de apprehensio rationis; de wil zet de ratio aan tot
84
onderscheiden, enz. . En tenslotte ontleent de wil niet aan zijn
quam omnia placent vel displicent vel actu vel potentia. Et secundum
quod aliquam immaterialitatem participant, secundum hoc cognitionis et
voluntatis participativa fiunt" (3 S. 27.1.4 sol.).
80
) "...affectus vel appetitus..." (3 S. 27.1.1 sol.).
el
) "Unde cum per voluntatem et amorem homo in ipsas res volitas
et amatas quodammodo trahatur, per cognitionem autem e converso res
cognitae in cognoscente efficiantur per sui similitudines" (3 S. 27.1.4
sol.), "...mtellectiva apprehensio est secundum motum a rebus ad animam" (3 S. 26.1.5 а ^ 4)·
β2
) "...quia objectum non consequimur nisi per operationem; ideo
est idem appetitus operationis et objecti. Unde, si aliquo modo ipsa
fruit ione fruimur, hoc erit inquantum fruitio nos Deo conjungit: et
eadem fruitione fruemur fine et operatione, cujus objectum est finis
ultimus; sicut eadem operatione Ìntelligo intelligibile, et intelligo me
intelligere" (1 S. 1.2.1 ad 2).
ea
) "...potentiae immateriales reflectuntur super sua objecta; quia intellectus intelligit se intelligere, et similiter voluntas vult se velie et
diligit se diligere. Cujus ratio est, quia actus potentiae immaterialis non
excluditur a ratione objecti. Objectum enim voluntatis est bonum; et sub
hac ratione diligit voluntas oírme quod diligit; et ideo potest diligere
actum suum inquannun est bonus; et similiter est ex parte intellectus;
et propter hoc, lib. De causis, prop. 15, dicitur quod cujuscumque actio
redit in essentiam agentis per quamdam reflcxionem, oportet essentiam
ejus ad seipsam redire, id est in se subsistentem esse, non super aliud
delatam, id est non dependentem a materia" (1 S. 17.1.5 ad 3).
e4j "Potest ergo comparar! potentia cognoscitiva ad appetitivam... quantum ad capacitatem; et sic sunt aequales, quia sicut cognoscitiva est
respectu omnium, ita et appetitiva; unde etiam mutuo se includunt, quia
intellectus et voluntatem cognoscit et voluntas ea quae ad intellectum
pertinent appétit vel amat..." (3 S. 27.1.4 sol.).
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eigen natuur, dat hij vanuit het zichtbare tendeert naar wat onzichtbaar is, maar aan de voorafgaande kennis 85. Vanuit zijn eigen
aard vangt de wil zijn werking aan bij de eindterm van de intellectus: dat is op zijn hoogst de onzichtbare God zelf, die hij rechtstreeks kan aanhangen.
Het eigen voorwerp van het geestelijke streefvermogen is in
eerste instantie algemeen te omschrijven met: het goede 8 "; en het
uiterste doel, het uiteindelijke en eigen voorwerp van de wil is al
even algemeen voorlopig te omschrijven als: de gelukzaligheid.
Deze doelordening is een vast beginsel, ingeschapen, onveranderlijk en de mens komt hierin met heel de schepping overeen. De
vraag rijst hierbij : is de mens gedwongen het goede en de gelukzaligheid na te streven, of is hij vrij zoals boven uit de geestelijkheid van het wils vermogen afgeleid is?
In de eerste plaats stelt Thomas vast dat de wil van de mens
gedetermineerd is. De wil is een vermogen dat in zich gedetermineerd is, ofschoon het heerschappij voert over alle acten e7. Juist
voor zover dit vermogen gedetermineerd is noemen wij het
VOLUNTAS, is het een "pars animae", en behoort het tot de zieletrias van het beeld Gods: memoria, intelligentia en VOLUNTAS.
De wil is van nature gedetermineerd tot het goede 88, dat immers
het enige passende en geproportioneerde doel is van de menselijke
natuur. Deze doelrichting is bepaald en ligt vast, zodat, stelt Thomas, er ten aanzien van het laatste doel geen deugd kan bestaan 8 ' ;
deze neiging tot het goede is van nature, niet door gewenning. Het
is een "habilitas", welke behoort tot de aard van het schepsel dat
de mens is 90, en die voor de ziel van nature niet te ontwijken is e l .
**) "...hoc quod amor ex visibilibus in invisibilia tendat, non est ex
parte sui, sed ex parte cognitionis scilicet praecedentis" (3 S. 27.3.1 ad 4).
8e
) "Voluntas autem habet bonum quod est finis pro objecto" (3 S.
27.2.3 ad 5).
87
) "...contingit aliquam potentiam esse determinatam in se, quae tarnen universale imperium super omnes actus habet, sicut patet in volúntate" (2 S. 24.1.2 ad 1).
88
) "...ideo homo naturaliter in bonum tendit" (2 S. 39.2.1 sol.).
ββ) "Voluntas autem habet bonum quod est finis pro objecto; unde
quantum in se est, naturaliter est detcrminata ad bonum quod est finis
humanae naturae proportionatus. Et ideo in volúntate respectu finis ultimi, Philosoph! nullam virtutem posuerunt" (3 S. 27.2.3 ad 5).
eo
) "...inclinatio voluntatis ad bonum, quae est in natura humana,
non est per assuetudinem" (2 S. 39.2.1 ad 2).
" ) "Unde quantum ad hoc ad quod a Deo determinatur naturali inclinatione, quodam modo libertatem non habet, sed quasi cogitur naturali
inclinatione, sicut respectu beatitudinis quam nullus non velie non
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Maar dat betekent niet dat de streving die hieruit voortvloeit,
zonder meer gedwongen is, een tenderen uit noodzaak. Het is een
willens streven, en de mens kan deze natuurlijke grondtendens
ook niet-kiezen eä . Boven heb ik dit niet-kiezen reeds "perversio"
genoemd: een van uit de diepste vrijheid ontkennen en weigeren
van de eigen natuur.
Anderzijds zegt Thomas uitdrukkelijk dat de wil niet gedetermineerd is. Want van de wil heet het, dat hij de eerste determinerende is, die alle andere vermogens bepaalt ten aanzien van de
eigen voorwerpen van hun werking. Zelf wordt de wil niet door
вэ
enig voorwerp bewogen en niet gedetermineerd door iets anders .
Dat stemt overeen met wat wij reeds hadden afgeleid uit de gees
telijke aard van het wilsvermogen. Evenals de ratio immers is de
voluntas van zodanige conditie dat zij niet tot één voorwerp gedetermineerd is als kon zij zich niet richten op een ander voorwerp.
Ofschoon de mens dus van nature het goede wil, kan hij toch
ook het kwade willen e 4 ; blijkbaar is de natuur van de mens op
het goede geordend, maar uit de vrijheid van de wil 9 5 .
Het duizelt ons een moment bij deze tegenspraak. Wat kan de
theoloog anders doen, dan opnieuw dat goede beschouwen, waarop
de mens gericht is. Ik heb er al op gewezen, dat Thomas uitdrukkelijk stelt: dat goede is niet iets in de zielzelf, maar het is buiten
haar ·'. En toch gaat het niet aan haarzelf voorbij. De laatste volmaaktheid van de ziel is de gelukzaligheid welke bestaat in de
potest" (э S. 27.1.4 ad 12).
•2) "...voluntas est secundum hoc determinata et in unum naturaliter
tendens, ita quod in älterem naturaliter non tendit; non tarnen in illud
in quod naturaliter tendit de necessitate, sed voluntarle tendit; unde et
potest illud non eligere" (2 S. 39.2.2 ad 5).
t3
) "...movere alias vires et non cogi ab objecto, pertinet ad voluntatem secundum quod ipsa est primum determinans alias potentias humanas in ordine ad res illas circa quas operantur, et ipsa non determinatur
ad alio" (3 S. 27.1.4 ad 12); cf. ook 1 S. 3.4.1 ad 8: "Voluntas enim,
quia considérât finem, movet alias omnes potentias quae ordinantur ad
finem et imperai eis actus suos. Unde quamvis prior sit movendo, non
tarnen sequitur quod sit prior in esse".
M
) "...quamvis velie bonum homini sit naturale, nihilominus tarnen
potest malum velie... (2 S. 39.2.1 sol.), "...ista naturalis inclinatio in
bonum invenitur in hominibus omnibus, sed quia, ut dictum est, voluntas non est necessario determinata ad unum, non oportet quod omnes
acni bonum velini" (2 S. 39.2.1 ad 1).
»5) "...non agit ex... necessitate naturae, quae in bonum etiam ordinata est, sed ex libértate voluntatis" (2 S. 4.1.3 ad 5).
·•) zie blz. 140.
14З

7

intieme vereniging van het ziele-zelf met het Goede buiten haar · .
Zo kan Thomas terecht zeggen, dat het voorwerp van de wil het
goede is, dat in de dingen is. De wilsbeweging moet dus zijn term
vinden in iets buiten de ziel.
De dingen die in de ziel zijn kan men, vanwege de werking der
abstractie die zij ondergaan hebben, beschouwen in algemeenheid.
Maar de dingen buiten de ziel mag men met alleen beschouwen
naar de universele geldigheid die hun wezen bezit zoals het in de
ziel bestaat; altijd moet men van de dingen ook de particuliere en
eigen wezensinhouden meebeschouwen. Zodat het waar kan zijn
dat de wil altijd wordt gevoerd naar en getrokken door het goede,
en tegelijk dat dit altijd naar dit of dat goed is. En als de wil naar
het volmaakte goed wordt gevoerd (d.i. naar de beatitudo), dan is
dat tegelijk altijd naar het hoogste goed van deze of die inhoud ί θ .
Die inhoud van het volmaakte goed, van het laatste doel dus, is
een vaste, gegeven inhoud, af te lezen uit de natuur van de mens,
van de Schepper gegeven, en omtrent dit einddoel heeft God open
baring gegeven in de Schrift. Op dit laatste einddoel is de mens
natuurlijkerwijze geordend (al is het einddoel-zelf boven zijn na
tuur verheven en genade M ) en gedetermineerd. Maar de geestelijk
heid van de mens dringt zelfs door in deze gerichtheid; niet zo dat
de mens zichzelf een andere doelgerichtheid kan geven, maar wel
doordat hij zijn persoon kan afwenden van dit einddoel en aldus
zijn eigen menselijkheid geweld aandoen. Onder deze perversie
blijft echter altijd de natuurdrang leven 1 ( l 0 . Daarom, zegt Thomas,
kan de mens ofschoon hij van nature het goede wil, toch het kwade
,el
willen voorzover hem dat voorkomt als een goed .
e7

) zie blz

e
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* ) "...bonum quod est objectum voluntatis, est in rebus, ut dirit
Philos in 6 Metaph , et ideo oportet quod motus voluntatis termmetur
ad rem extra animam existentem. Quamvis autem res, prout est in
anima, possit consideran secundum rationem comrmmem praetemussa
ratione particulari; res tamen extra animam non potest esse secundum
communem rationem nisi cum addinone propriae rationis, et ideo opor
tet, quantumcumque voluntas feratur in bonum, quod feratur in ahquod
bonum determmatum, et similiter quantumcumque feratur in summum
bonum, quod feratur in summum bonum hujus vel illius rationis" (4 S.
49.1 3 sol э).
··) zie verder blz 184 e ν en hoofdstuk IV, § 1
юо} Cf 4 S- 49 1 '3 s o l ' 3' geciteerd onder nota 26; daar ook 4 S.
49.13 4 ad 5.
io') ". quamvis velie bonum homini sit naturale, nihilominus tamen
potest malum velie, non mquantum est malum, sed inquantum existimatur bonum" (2 S 39 2 1 sol.).
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Ook hier blijkt hoe diep die natuurdrang in de mens geworteld
is: pas als hij wat in werkelijkheid kwaad is, opvat als iets goeds,
is hij instaat het na te streven. Tegelijk blijkt hoe de geestelijke
vermogens met elkaar verweven zijn, want de wil zet de kenkracht
in werking, die hem zijn voorwerp voorhoudt, in dit geval het goed
geachte kwaad. De perversie dringt op deze wijze diep door in het
zieleleven.
De wil is een vermogen dat in zichzelf gedetermineerd is, of
10г
schoon het heerschappij heeft over alle acten . De aard van het
gedetermineerd-zijn is nu voldoende uiteengezet. Maar de vrijheid
is door deze determinatie niet aangetast. Toch is de wil niet uit
sluitend op het einddoel van de mens gericht. Wel is de doelstreving de oorzaak van alle strevingen, doch deze hebben ieder
doeleinden die meer nabij liggen. De wil heeft heerschappij over
deze tussendoelen: zij kan alles ordenen op de gelukzaligheid, die
103
het menselijk levensdoel is . Daarom kan er inderdaad deugd en
ш
gewenning bestaan in de wil ten aanzien van de tussendoelen .
Want hierin kan de mens kiezen, hetgeen is uitgesloten ten aanzien
ш
van het laatste doel ; daar is enkel intentio of perversie moge
lijk.
De wil beweegt dus alle andere vermogens l o e en ordent alles
wat zij te doen nastreeft op de gelukzaligheid. De ervaring leert
dat: ieder die iets nastreeft doet dat, inzoverre dat "iets" goed
wordt geacht. Door het feit-zelf dat iemand iets heeft, waarvan hij
meent dat het een goed is, meent hij zich dichter bij de gelukzalig
heid: want wanneer iets goeds wordt toegevoegd aan het goede
dat er al is, komt de mens het volmaakt goede meer nabij. Dat
volmaakt goede nu is de gelukzaligheid. Zo wordt iedere streving
geordend op de gelukzaligheid 1 0 7 . De vrijheid waarmee de wil de
1°*] Cf. 2 S. 24.1.2 ad 1, geciteerd onder nota 87.
) "...quidquid voluntas appétit faceré, ad beatitudinem ordinat"
(4 S. 49.1.3 sol. 4).
104) "Tarnen oportet poneré aliquam virtutem acquisitam in voluntate secundum quod est еопші quae sunt ad finem, scilicet justitiam..."
(3 S. 27.2.3 ad 5).
105
) "...voluntas dupliciter potest consideran: vel secundum quod est
intendens, prout in ultimum finem fertur; vel secundum quod est eligens,
prout fertur in objectum proximum, quod in finem ultimum ordinatur"
(2 S. 40.1.2 sol.).
10e
) 1 S. 3.4.1 ad 8, geciteerd onder nota 93.
io?) "...quidquid voluntas appétit faceré, ad beatitudinem ordinat:
quod etiam experimento patet. Quicumque enim appétit aliquid, appétit
illud inquantum est aestimatum bonum. Per hoc autem quod aliquis
habet aliquid quod aestimat bonum, reputat se ut beatitudini propin103
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andere vermogens met hun eigen voorwerpen via middelen en tussendoelen op het einddoel richt, wordt uitgeoefend in een faculteit
van de wil: de vnje keuzewd of het "liberum arbitnum". Deze vnje
keuzewil wordt niet een deel van de ziel genoemd, maar de gehele
ziel, omdat hij weliswaar een bepaalde functie is van een bepaald
vermogen, maar toch het bevel voert over alle handelingen van
de mens Alle acten van de mens zijn horig aan de vnje keuzewil , 0 8
Samenvattend ten aanzien van de tussendoelen is de wil niet
gedetermineerd Met andere woorden het beginsel dat een vermogen wordt bepaald door het voorwerp, levert ten aanzien van de
wil een genuanceerde toepassing het absoluut goede determineert
de wil omdat het laatste doel is, de werking ten aanzien van dit
volmaakt goede heet "mtentio" (of "perversio"). Ten aanzien van
de tussendoelen is de wil met gedetermineerd, de wilswerlung heet
"elecüo" l o e , en die eigen keuze-faculteit heet "liberum arbitnum".
Bij de werking van de vnje keuze-wil wordt de wil gedingeerd
door de rede, die onderzoekt, vergelijkt, werkt "cum collatione" 110
De rede kan bij dit onderzoek dwalen hier kan hij, evenals bij het
laatste doel, iets dat kwaad is opvatten als goed De mens wil dus
ook hier van nature het goede, krachtens goddelijke indrukking,
quiorem quia addino boni super bonum facit magis appropinquare bono
perfecto, quod est ipsa beatitudo Et ideo quilibet appetitus in beatitudinem ordmatur" (4 S 49 1 3 sol 4}
ιοβ] " unde liberum arbitnum propter hoc dicitur non pars animae,
sed tota anima, non quia non sit determinata potentia, sed quia non se
extendit per imperium ad déterminâtes actus, sed ad oirmes actus hommis
qui libero arbitrio subjacent" (2 S 24 1 2 ad 1)
10») " voluntas ut deliberata et ut natura non différant secundum
essentiam potentiae quia naturale et deliberatorium non sunt differentiae voluntatis secundum se, sed secundum quod sequitur judicium rationis quia m ratione est aliquid naturahter cognitum quasi prmcipium
mdemonstrabile in operabilibus, quod se habet per modum finis, quia
m operabilibus finis habet locum principi!, ut m VI Ethicorum, cap
II, dicitur Unde illud quod finis est hommis est naturahter in ratione
cogmtum esse bonum et appetendum, et voluntas consequens istam
cogmtionem dicitur voluntas ut natura Ahquid vero est cogmtum in
ratione per mquisitionem ita m operativis sicut in speculativis, et utrobique, scilicet tam in speculativis quam in operativis, contmgit inquirentem rationem errare, unde voluntas quae talem cogmtionem rationis
sequitur, deliberata dicitur, et m bonum et m malum tendere potest,
sed non ab eodem inclinante, ut dictum est" (2 S 39 2 2 ad 2)
no) " e t ipsa etiam voluntas ahqualiter rationem participât, inquantum a ratione apprehensiva dingitur" (3 S 27 2 3 ad 5)
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en kan bijgevolg onmogelijk het tegendeel: ellende of het kwaad
nastreven. Dat kan alleen maar omdat en wanneer hij het heeft
opgevat als een goed111. De grond van dit onderscheid tussen faculteiten van het éne wilsvermogen is dus enerzijds de passieve aard
van de wil, waardoor deze ten aanzien van het doel toegedaan is
en aandoenbaar m ; anderzijds de geaardheid van het goede dat
immers ofwel uit zichzelf nastrevenswaard is en aldus door de
ratio (sine collatione) aan de wil wordt voorgehouden, ofwel vergelijking en onderscheiding behoeft om nagestreefd te worden en
aldus (cum collatione) door de ratio wordt voorgehouden aan de
w i l l i a . De tussendoelen worden door de mens niet van nature nagestreefd; juist hier is beraadslagen nodig en keuze, en de mens
streeft ze dus na met een "appetitus rationalis". Zo kan men een
amputatie begeren omwille van de gezondheid, iets dat afschrikt
omwille van iets dat aantrekt n 4 .
Tenslotte volgt uit de doelordening ten aanzien van de wil, dat
dit geestelijk streefvermogen de allereerste verhouding tot het doel
aanduidt; nl. de wortel van het streven om het doel te bereiken;
maar ook de laatste verhouding: nl. wanneer de ziel tot rust is
gekomen in het bereikte doel. Want weliswaar bestaat de gelukzaligheid substantieel in een act van de intellectus, maar over die
aanschouwing heen komt nog de genieting, waarin de wil in het
ui) "Unde cum ex impressione primae causae, scilicet Dei, hoc animae
insit ut bonum velit; et perfectum bonum tamquam fincm ultimum
appelât; impossibile est quod contrarium ejus in appetitu illius cadat:
et ideo nullus potest miseriam veile, vel malum, nisi per accidens; quod
contingit dum appétit aliquid malum quod apprehendit ut bonum" (4 S.
49.1.3 eoi. 2). "...quamvis aliqui appelant ea quae sunt contraria beatitudini secundum rei veritatem; lamen secundum suam aestimationem non
sunt contraría, sed perducentia ad earn" (4 S. 1.3.x ad 3).
112
) Cf. 3 S. 15.2.1 sol. 2, geciteerd onder nota 57.
ч*) "...natura rationalis ex seipsa habet conferre et discemere; unde
bonum quod est ex seipso appetibile vel quod indiget collatione et discretione ad hoc quod appetatur, secundum naturam rationalis apprehensionis
appetitum rationalem movet; et ideo ex hoc non diversificatur appetitus
rationalis, sed dicitur voluntas universaliter" (3 S. 26.1.2 ad 2).
114
) "...quamvis homo naturaliter desideret finem, non tantum natu
raliter desiderai ea quae sunt ad finem; sed ea desiderai appetitu ratio
nal!, consiliando de eis, et eligendo ipsa. Nee est inconveniens, aliquid
quod secundum se est odibile, esse appetibile in ordine ad finem; sicut
sectio membri est appetibilis propter sanitatem; et hoc modo mors, quam
naturaliter quilibet refugit, est appetibilis propter beatitudinem, sicut
dicitur Philip. 1, 23: 'Desiderium Habens dissolvi, et esse cum Christo'"
(4 S. 49.1.1.4 ad 4).
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einddoel tot rust is gekomen. En dit tot-rust-gekomen-zijn is als
ns
het ware het formele complement van de gelukzahgheid-zelf . In
het verband van de ziele-tnas van het beeld Gods zegt Thomas dan
ook, dat men met verder kan gaan dan de wil: deze maakt alles
at » · .
с Werkingen van de wil
Zo ontwikkelt zich voor de ogen van de toeschouwer één grote
beweging: iets onvolkomens zet zich op gang naar volkomenheid 117. Het beginsel van deze beweging is de wil, waarin van
nature een "amor finis" is gelegen. Dit beginsel is als zodanig
herkend, en ook het einddoel zelf wordt gekend door het schepsel
dat in beweging is : kennis en streving doordringen elkaar en groeien.
Geconfronteerd met wat er aan goeds buiten haarzelf wordt gevonden, wordt de ziel door verlangen aangezet te onderzoeken en
te schiften wat er van het einddoel m de dingen te vinden is.
Want de eerste beweging van het streefvermogen naar het goede
is het verlangen ne. Dit verlangen is van het geestelijke streefvermogen. In de eerste betekenis duidt "desidenum" bij Thomas de
beweging aan van de "concupiscibilis" naar het goede en is dus
een grootheid in de sfeer van de passies i l e . Maar ik heb er al op
gewezen dat de benamingen der passiones volgens Thomas volko,15

) " . ultimus finis hominis est in actu intellectus; et ita beatitudo,
quae est ultimus finis hominis, in intellectu consistit Tarnen id quod est
ex parte voluntatis, scilicet quietano ipsius m fine, quod potest dici
delectatio, est quasi formaliter complens rationem beatitudmis, sicut supervemens visioni, in qua substantia beatitudmis consistit, ut sic voluntati attnbuatur et prima habitudo ad fmern, secundum quod assecutionem
finis appétit, et ultima, secundum quod in fine jam assecuto quietatur"
(4 S. 49.1.1 sol. 2).
lle
) ". quia id quod intelligitur accipitur ut conveniens intelligenti,
ideo consequitur voluntas, quae tendit m ipsum conveniens: nee potest
ultra procedere; quia voluntas est respectu fmis, cum ejus objectum sit
bonum, et rei perfectie non extendatur ultra finem" (1 S 3 4 1 sol.).
117
) "...ultimus fmis rei non est quies, sed operano rei, cujus perfectio
non potest esse nisi re perfecta existente, motus autem est actus imperfecti, et secundum hoc quies ad quam termmatur motus, est finis propmquior quam ipse motus, et sic motus ordina tur m quietem sicut in
finem" (4 S 49 1 2 4 ad 4)
na) " desidenum autem importât motum in ipsum amabile nondum
habitum Unde motus appetitus incipit in desiderio..." (3 S. 26.23 sol 2).
11β
) "...motus autem concupiscibilis in bonum dicitur desidenum..."
(3 S. 26 1 3 sol ).
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men rechtmatig worden overgedragen op de sfeer van het geeste
l20
lijke .
Die eerste streefbeweging van de wil nu bewerkt dat de mens
zichzelf door zijn handelen ordent op het bereiken van wat hij
verlangt; het handelen-zelf is voor hem dan ook van groot belang,
ш
want daardoor wil hij enig goed verwerven . In het verlangen
naar het goede ordent de wil vermogens en werkingen op het goede
dat de mens wil bereiken en dat hij nog niet heeft. Dat goede is
voorlopig te omschrijven als de eniging van de mens met het goede
122
buiten hemzelf . — Thomas haakt hier opnieuw op een al eerder
vermeld gegeven in. Want wat handelt uit verlangen naar zijn doel,
heeft dat doel (dat zijn volmaking insluit) buiten zichzelf. Hier
mee is het eigen schepsel-karakter van de mens opnieuw onder
streept: in tegenstelling tot Godzelf is de mens niet de goedheid3
zelf, maar streeft juist naar de goedheid die hij niet bezit ^ . Het
verlangen-zelf naar het doel zegt al dat de mens het nog niet heeft,
en hij heeft dus met alle schepselen gemeen, dat hij dient te han
delen omwille van het verlangen; want ieder schepsel verkrijgt
I24
het goede, dat hij niet uit zichzelf heeft, van elders . Zo ontdekt
de theoloog in de schepselwereld, en bij de mens met name in het
extatische van zijn wil, iets als de horizontale weerspiegeling van
de verhouding tussen natuur en genade, van "verticale" dimensies
dus. Binnen de horizontaliteit van het menselijke bestaan signaleert
Thomas de ongenoegzaamheid en onvolkomenheid: om tot rust en
volmaaktheid te komen streeft de mens naar het goede-buiten-hem.
12|

>) zie boven blz. 133—134. 3 S. 27.2.1 sol., geciteerd onder nota 41.
) "...omne id quod agit propter desiderium finis, per actionem suam
ordmatur ad consecutionem desiderati. Unde oportet quod apud ешп
différât an sit vel non sit suum opus" (2 S. 1.2.1 ad 3).
122
) "...amor dicitur esse habiti, sicu fonnatum habet suam formam:
quam quidem formationem desiderium praecedit in ipsam tendens, sicut
ratio intellectus vel scientiam; et ideo dicitur esse non habiti" (3 S.
27.1.1 ad 2).
123
) "...illud quod agit propter desiderium finis, habet finem extra se,
quo perficitur. Hoc autem non convenit Deo qui agit propter amorem
finis, quia ipsemet est sibi finis a se habitus et amatus: et ideo dicimus,
quod divina voluntas non est perfecta quodam alio, sed seipsa, quia ipsa
voluntas est bonitas" (2 S. 1.2.1 ad 2). Cf. wat boven is gezegd over het
extatische karakter van de wil, blz. 140—141.
ι*4) "...desiderium enim est rei non habitae; sed amor est rei quae
habetur, ut Augustinus dicit, super psal. CXVIII, serm. Vili; et ideo
omni creaturae convenit agere propter desiderium finis, quia unicuique
creaturae acquiritur bonum ab alio quod ex se non habet" (2 S. 1.2.1
sol.).
lsl
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Het zou wel eens kunnen blijken, dat heel dit leven van streven,
vervulling vinden en opnieuw streven in zijn geheel getekend en
gekarakteriseerd is door een fundamenteler ongenoegzaamheid en
openheid: één die enkel beantwoord en vervuld kan worden van
God uit. Deze gespannenheid doet de ziel streven, en telkens als zij
iets goeds heeft gevonden, telkens als de ziel zich heeft laten inpalmen door wat er van het einddoel is gerealiseerd in de dingen-zelf,
steeds wanneer haar toegedaanheid deze dingen heeft aanvaard,
rust de ziel door de AMOR in de dingen die op dat einddoel zijn gericht. Zo volgt op de "amor finis" (die grondtendens) het zoekende
verlangen, dat deelsgewijs en voorlopig tot een zekere rust komt in
de "amor eorum quae sunt ad finem" 125. ledere amor omvat een
zekere verheviging van de toegedaanheid door de vereniging van
de mens met wat hij nastreeft, en houdt een verdere bevorming in
van de mens door het goede. Naar die bevorming en rust streeft
de mens in het VERLANGEN: toevoeging van goed bij wat er aan
goeds is doet het volmaakte goed, de volkomen bevorming door
het goede en de volledige rust dichter naderen iM. Het voorwerp
van het verlangen is dus allereerst het doel , 2 7 , het ESSE, uiteindelijk het volmaakte ESSE naar de mogelijkheid die in de eigen natuur
van het schepsel is gelegen 12e . Voor de mens is dat ultieme doel,
het volmaakte ESSE: de gelukzaligheid, en dat verlangt iedere mens
van nature 12e .
125
) "Similiter etiam affectus ex amore finis qui est quasi prìncipium,
procedit desiderando in ea quae sunt ad finem, quae prout accipit ut
finem in se aliquo modo continentia per amorem in eis quiescit; et ideo
desiderium sequitur amorem finis quamvis praeccdat amorem eorum quae
sunt ad finem. Est etiam amor vehementior affectio quam desiderium,
inquantum dicit terminationem et formationem affectus per appetibile ad
quod movetur desiderium" (3 S. 27.1.3 ad 1).
i26) 4 S. 49.1.3 sol. 4, geciteerd onder nota 107. Cf. ι S. 1.4.1 ad 5:
"...est duplex quies, scilicet quies desiderii et quies motus. Quies desiderii
est quando desiderium sistit in aliquo propter quod omnia facit et quaerit
et non desiderat aliquid ulterius; et hoc modo voluntas justi quiescit in
via in Deo. Quiee autem motus est quando pervenitur ad terminum
quaesitum; et ista quies voluntatis erit in patria. Haec autem quies facit
perfectam fruitionem, sed prima imperfectam".
127
) "...id quod principaliter et per se desideratur, est finis..." (4 S.
15.4.3.1 ad 3).
12e
) "Bonum quod omnia concupiscunt, est esse, ut patet per Boetium
in lib. de Consolât.; unde ultimum desideratum ab omnibus est esse
perfectum, secundum quod est possibile in natura illa" (4 S. 49.1.2 sol. 1).
12») "Ultimus enim finis hominis quem omnes homines naturaliter
desiderant, est beatitudo..." (4 S. 43.1.1 sol. 1). "Beatitude, cum sit
naturaliter ab omnibus hominibus desiderata, nominat ultimum humanae
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Alle verlangens van de mensenziel zijn te herleiden tot dit na
tuurlijke verlangen naar de gelukzaligheid, die dan ook zodanig
moet zijn dat de mens als hij de gelukzaligheid eenmaal heeft
bereikt, verder niets meer verlangt: de gelukzaligheid moet dus
volheid van menselijk ZIJN bezitten, en deze volheid van ZIJN moet
ш
de mens blijvend zijn geschonken . Want zoals van ieder schep
sel, is het natuurverlangen van de mens gestild wanneer hij defi
nitief in zijn doel is gevestigd, wanneer dus Gods wijsheid hem
ш
bewaart in zijn bereikte volkomenheid .
Maar ofschoon alle verlangen herleid wordt tot die gelukzalig
heid, is het volstrekt niet nodig dat de mens in ieder verlangen
altijd actueel over of aan de gelukzaligheid denkt. Het verlangen
naar de gelukzaligheid is in kiem aanwezig in alle verlangen, als
132
de oorzaak in de uitwerkselen
. Toch kan de mens zich in vol
besef in zijn verlangen richten op de gelukzaligheid. Dat gebeurt
wanneer hij enig goed zoekt om daardoor de gelukzaligheid-zelf
te bereiken. Maar ook wanneer hij iets verlangt dat gelijkenis ver
toont met de gelukzaligheid; hetgeen het geval is wanneer de ge
lukzaligheid die hij vooral begeert hem onbereikbaar voorkomt, of
wanneer deze gelukzaligheid niet binnen zijn gezichtskring wil ge
raken. Want de wil die streeft, streeft toch altijd alleen dat na,
verlangt alleen datgene waarin iets aangetroffen wordt dat op de
gelukzaligheid l i j k t 1 M : de grondtendens van de "amor finis", de
vitae finem" (4 S. 49.1.1 sol. 1).
1ЭІ>
) "Beatitudo ergo cum sit finis ad quem refenintur omnia desideria, oportet quod sit tale aliquid, quo habito nihil ulterius desiderandum restet. Quilibet autem naturaliter esse desiderat, et permanere in
bono quod ipse habet; et ideo ab omnibus beatitudo tale aliquid esse
ponimi quod immobilitatem habeat et perpetuitatem" (4 S. 49.1.1 sol. 4).
lsl
) "Ad Dei sapientiam pertinet... perfectio, qua res conservantur in
suo fine... Unumquodque dispositum est quando in suo fine, quem na
turaliter desiderat, collocatum est" (1 S. prol., ed. Mandennet I, p. 4).
152
) "...quamvis omne desiderium ad beatitudinem referatur, non tarnen
oportet quod in omni desiderio de beatitudine actualiter cogitetur, sed
desiderium beatitudinis est virtute in omnibus aliis desideriis, sicut causa
in effectu" (4 S. 49.1.3.4 ad 6).
153
) "...aliquid ordinari ad beatitudinem per desiderium, dupliciter contingit. Uno modo sicut quod quaeritur ut per hoc homo ad beatitudinem
perveniat; sicut aliquis vult operali opera virtutis, ut per hoc beatitu
dinem mereatur. Alio modo cum quis appétit aliquid ex hoc ipso quod
habet aliquam similitudinem beatitudinis. Cum enim voluntas appétit
aliquid, ex hoc ipso efficitur ut desideret illud in quo ejus aliqua similitudo invenitur, quamvis principale desideratum habere non possit; et hoc
modo qui peccata appetunt, ad beatitudinem tendunt, et ad Dei imitationem, ut dicit Augustinus 2 Coni., sie dicens: "Superbia celsitudinem
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gedetermineerdheid van de wil tot het goede, resoneert aldus in dit
natuurlijke verlangen naar de gelukzaligheid. Maar het verlangen
kan ook pervers zijn, wanneer de mens ni. de gelukzaligheid zoekt
waar deze niet is; en zelfs als zij wordt gezocht waar zij werkelijk
is kan het gebeuren dat de wegen om dit doel te bereiken in feite
niet goed zijn en niet tot de zaligheid leiden m : de diepste vrijheid
dringt ook hier door, zij het perverterend, maar nooit wordt de
tendens-zelf naar het goede vernietigd. Het menselijke verlangen
volgt de menselijke kennis 1 S 5 ; m.a.w. wat in de visie van Thomas
reeds van het statische grondpatroon van het menselijke zieleleven
geldt, dat namelijk het geestelijk streefvermogen via het geestelijk
kenvermogen ontspringt aan het wezen der ziel, geldt evenzeer van
de eerste beweging van dat streefvermogen. ledere affectieve act
onderstelt een kenact, volgt op een kenact 1 3 e . En zoals op de
allereerste "intuitus" van het goede (een inzicht zonder onderzoek
en vergelijk) het natuurlijke verlangen van de mens naar het doel
volgt, zo volgt op het rationele kennen van middelen en tussen
doelen een verlangen, dat niet meer "naturalis" heet maar "rationalis" ш . Alle verlangen volgt op kennis, zelfs dat van de nietzintuigelijke creatuur; deze verlangt niet op de kennis die in haar
zelf is maar op die van de eerste beweger (wie dat ook is), die
alles ordent op zijn doel. Zelfs de voldoening van het verlangen,
het bereiken van wat wordt verlangd, de genieting dus, veronder
stelt kennis , a 8 .
imitatur, cum tu sis unus super omnia Deus excelsus: ambitio quid nisi
honorem quaerit, et gloriam, cum tu sis prae cunctis honorandus"; et
similiter inducit in aliis vitiis" (4 S. 49.1.3.4 ad 2).
134) "Quamvis autem omnia desideria ad beatitudinem referantur, ta
rnen contmgit utrolibet modo desiderium esse perversum; quia et ipse
appetitus beatitudinis potest esse perversus, cum quaeritur ubi non est,
ut ex dictis patet; et si quaeratur ubi est, potest contingere quod id
quod propter hunc finem appetitur, non est fini proportionatum..." (4 S.
49.1.3.4 ad 5).
135
) "...quamvis omne desiderium consequatur cognitionem, desiderium
tarnen creaturae insensibilis non sequitur cognitionem in ipsa existentem,
sed cognitionem motoris primi, quicumque sit ille, ordinantis unumquodque in suum finem: et ideo sine cognitione nee delectationem nee
fruitionem habent" (1 S. 1.4.1 ad 1).
is·) "...omnis actus affectivae praesupponit actum cognitivae" (3 S.
26.2.3 sol. 2).
1S7
) "...quamvis homo naturaliter desideret finem, non tarnen naturaliter desiderai ea quae sunt ad finem; sed ea desiderai appetitu rationali,
consiliando de eis et eligendo ipsa" (4 S. 49.1.2.4 ad 4).
ise
) 1 S. 1.4.1 ad 1, geciteerd onder nota 135.
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Reeds binnen de wil zelf dwingt het verlangen naar het goede naar
actuering. Thomas spreekt van de intentio: een wilswerking waardoor de ratio wordt aangezet de wil op het doel te ordenen, of
anders gezegd, het goede te beschouwen als het doel van de mens.
In eerste instantie werkt de wil dus immanent aan de geest. Komt
het tot een bewust nastreven van het doel zelf (dat buiten de mens
is), dan heet ook dit streven intentio. Wordt de wil echter door de
ratio geordend op de tussendoelen of middelen, dan heet de wilswerking electio. Intentio én electio beide realiseren zo eigenlijk
een actuele synthese van kennen en willen, de eerste ten aanzien
van het doel, de tweede ten aanzien van de middelen 13e. Opnieuw
blijkt hier hoe innig de zielsvermogens met elkaar verstrengeld zijn
en tegelijk wil Thomas hiermee de terreinen afbakenen tussen doelordening en keuzevrijheid, waarvan het geestelijke streefvermogen
de éne faculteit is. Toch staan intentio en electio niet tegenover
elkaar. Want intentio zegt ongeveer: tenderen naar iets anders.
"Intendere" is duidelijk een streefact; al is het waar dat het kenvermogen, met name de intellectus practicus, uitspraak doet of iets
ontvlucht dan wel achtervolgd moet worden, het ontvluchten of
achtervolgen-zelf behoort niet tot de intellectus practicus. Daarom
is het tenderen naar iets anders een streefact. Bovendien veronderstelt intentio altijd een zekere distantie van wat wordt geïntendeerd (zoals het verlangen uitgaat naar wat de mens nog niet
bezit). Wanneer bijgevolg de menselijke wil onmiddellijk op het
einddoel wordt gericht, of op enig middel tot het einddoel, kan
geen sprake zijn van intentio. Maar wanneer de mens door het
ene dat hij wil zich inspant tot iets anders te geraken, is er intentio omtrent datgene waarop zijn inspanning gericht is; en dat
is het doel. Als dus wordt gezegd dat de intentio richt op het doel,
betekent dit niet dat de wil in absolute zin op het doel wordt gericht, maar dat hij vanuit het op het doel gerichte middel naar
het doel tendeert. Tot het wezen van intentio behoort dus een
ordening van het ene op het andere. Ordenen echter is de eigen
werking van de intellectus. In de mens is de intellectus, die de
i' e ) "...intentio non est actus voluntatis absolute, sed in ordine ad
rationem actum voluntatis ordinantem. Sed ratio potest ordinare actum
voluntatis duplici ter: vel secundum quod voluntas est de fine, et sic actus
voluntatis in ordine ad rationem est intentio; vel secundum quod est in
his quae sunt ad finem, et sic actus voluntatis in ordine ad rationem
est electio" (2 S. 38.1.3 ad 5). "...voluntas dupliciter potest consideran:
vel secundum quod est intendens, prout in ultimum finem fer tur; vel
secundum quod est eligens, prout fertur in objectum proximum, quod in
finem ultimum ordina tur" (2 S. 40.1.2 sol.).
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streefkracht ordent op het doel, op zeer innige wijze verbonden
met de streefkracht-zelf. En dáár, m de wd (d i. de "intellectus
conjunctus appetitili"), is de mtentio, omdat in de wil de kracht
van het ordenend intellect is 140 De mtentio is dus de voortdurende
onderstroom van bewuste doelstrevmg, die iedere verdere wilsactiviteit bepaalt. Zij is de persoonlijke eigenmaking en beaming
van de natuurlijke, vóór-bewuste en gegeven grondtendens, die de
mens m zijn streving determineert tot het doel Terwijl dit natuurlijke gedetermineerd-zijn van de mens grondgegeven is, is de mtenao echt van de wil Wordt de mtentio geweigerd, dan is er m
dit bewuste vlak de perversio, waarvan al enige malen sprake is
geweest, en die de natuurlijke gerichtheid op het volmaakt goede
als einddoel niet opheft, doch deze verhindert tot gelding te komen.
Nu heeft een geestelijk vermogen macht over dingen die aan
elkaar zijn tegengesteld, indien deze aan de mens zijn onderworu0
) " ex ipso nomme mtentionis potest accipi ad quem potentiam
pertineat Intendere enim dicitur quasi in aliud tendere Intendere autem
m aliquid est illius potentiae ad quam pertmet prosequi vel fugere ahquid
Haec autem est appetitus vel voluntas, non autem intellectus Sed verum
est quod intellectus practicus dicit aliquid de fugiendo vel proseguendo,
ut m ΠΙ De anima, dicitur unde judicium fugae et prosecutioms ad
intellectum practicum pertmet, non autem ipsa prosecutio et fuga Intel
lectus autem speculativus neque fugit aut prosequitur, ñeque eüam
aliquid de fugiendo et prosequendo dicit, et ideo mtentio non est actus
cognoscitivae, sed appetitivae Per hoc autem quod dicitur m aliquid
tendere, importatur quaedam distantia ilhus m quod aliquid tendit, et
ideo quando appetitus fertur immediate in ahquid, non dici tur mtentio
illius, sive hoc sit finis ultunus, sive sit ahquid ad finem ultimum, sed
quando per unum quod vult in aliud pervenire mtitur, illius m quod
pervenire nititur dicitur esse mtentio Hoc autem est fmis propter quod
mtentio dicitur esse de fine non secundum quod voluntas m finem absolute fertur, sed secundum quod ex eo quod est ad fmem, m finem tendit
Unde mtentio m ratione sua ordinem quemdam unius ad alteram importât — Ordo autem umus ad alteram, non est nisi per intellectum, cujus
est ordinare Sed m quibusdam intellectus ordmans appetitum in fmem
est conjunctus ipsi appetitui, sicut in habentibus intellectum, ut in homine et in angelo, in quibusdam autem intellectus ordmans est separatus,
sicut m naturahbus, quae dinguntur m fmem ab intellectu η a tur am instituente, et fmem sibi praesignante Appetitus autem intellectui con
junctus, voluntas dicitur, sed appetitus ab mtellectu separatus est appe
titus sensibihs et naturalis Quamvis autem cujushbet horum appetituum
mtentio communis sit, per prius tarnen in volúntate mvenitur, quae ab
mtellectu conjuncto in finem dingitur, et ideo inten tío primo et per se
actum voluntatis nommât secundum quod m ea est vis intellectus ordinantis" (2 S 38 1 3 sol )
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pen zodat zij door hem gedetermineerd worden; niet echter over
wat hem reeds van elders gedetermineerd voorligt. De wil heeft
dus geen macht over het tegengestelde van datgene waartoe hij
krachtens goddelijke indnikking is gedetermineerd, te weten het
uiteindelijke doel; maar wel over wat tegengesteld is aan wat hij
voor zichzelf determineert, en dat is alles wat wordt geordend op
het laatste doel (door de INTENTIO), waaromtrent hij kan kiezen
Ш
(ELECTIO) . Deze functie van de wil ten aanzien van wat op het
doel geordend wordt is het LIBERUM ARBITRIUM, de vrije keuzewil.
De vrije keuzewil behoort dan ook niet tot de "pars contempla
ш
tiva animae" , noch tot het beeld Gods. Want de vrije keuzewil
is geen zielepart, maar héél de ziel. Hij is wel een bepaald vermogen, maar strekt zijn heerschappij niet uit tot gedetermineerde
acten, maar tot alle keuzeacten van de mens U ï . De vrije keuzewil omvat dan ook als één bepaald vermogen meerdere vermogens
in kiem; d.w.z. dit liberum arbitrium verzamelt de kracht van
meerdere vermogens in zich. Thomas laat dit blijken in een analyse
van de acten van die vermogens: de act van de vrije keuzewil is
de electio. Maar kiezen besluit in zich en gaat vergezeld van onderscheid en verlangen. Onderscheiden en verlangen zijn juist de bewegingen van ratio en voluntas, zodat het ene verkiezen boven het
andere alleen in de kracht van ratio en voluntas gerealiseerd kan
worden. De vrije keuzewil is dus een faculteit van deze twee en
omvat beide virtualiter 144 . In eigenlijke zin is er dus alleen vrije
ш

) "...potentia rationalis se habet ad opposita in his quae ei subsunt;
et haec sunt ilia quae per ipsam determinan tur: non autem potest in
opposita illorum quae sunt ei ab alio determinata; et ideo voluntas non
potest in oppositum ejus ad quod ex divina impressione determinatur,
scilicet in oppositum finis ultimi; potest autem in oppositum eorum quae
ipsa sibi determinai, sicut ea quae ordinantur in finem ultimum, quorum
electio ad ipsam pertinet" (4 S. 49.1.3.2 ad 1).
142
) "...nec etiam est excellentior pars animae, cum sit tantum opera
tiva, et pars contemplativa nobilior est parte operativa" (1 S. 3.3.1 ad 2).
14S
) "...unde liberum arbitrium propter hoc dicitur non pars animae,
sed tota anima, non quia non sit determinata potentia, sed quia non se
extendit per imperium ad determinates actus, sed ad omnes actus homi
nis qui libero arbitrio subjacent" (2 S. 24.1.2 ad 1).
144
) "...liberum arbitrium non colligit plures potentias essentialiter sed
virtualiter quasi una potentia determinata... Eligere enim, quod actus
ejus ponitur, importât discretionem et desiderium; unde eligere est alterum alteri praeoptare. Haec autem duo sine virtute voluntatis et rationis
perfici non possunt. Unde patet quod liberum arbitrium virtutem voluntatis et rationis colligit; propter quod facultas utriusque dicitur" (2 S.
24.1.2 sol.).
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keuze omtrent dingen die aan elkaar tegengesteld zijn, daaromtrent ook onderzoekt, vergelijkt, schift de ratio u s Naargelang van
de apprehensio der ratio kiest de vrije keuzewil dan goed of kwaad.
Het hberum arbitnum behoort dus tot het wilsvermogen, want
daarvan is de electio een eigen a c t 1 4 ' , het is een faculteit van de
wil, inzoverre deze over zijn eigen acten macht heeft Want volgens Thomas leert het spraakgebruik dat een faculteit juist de
macht beduidt waardoor men over iets de vrije beschikking heeft 147 .
Zo duiden de voluntas in haar doelgerichtheid en de vrije keuzewil
met op een dubbel vermogen, maar op éen en hetzelfde geestelijke
streefvermogen, dat ten aanzien van het doel absoluut gericht
is, en dat andere dingen kiest met het oog op dat einddoel 148 Men
145) " rationahs potestas dicitur esse oppositorum, quae sub electione
cadunt, quorum proprie est hberum arbitnum Electio autem non est de
fine, sed de his quae sunt ad fmem et haec non eliguntur nisi secundum
regulain finis quae est in aestimatione, et ideo de fine non potest voluntas contrarie se habere Voluntas enim non potest esse de miseria neque
de malo mquantum hujusmodi, sed semper est de bono et de beatitudine
ad quam tarnen consequendam possunt homines diversas vías eligere,
scilicet secundum quod in ilhs melius existimant se posse fehcitatem
consequi, unde potest esse error m electione eorum quae stmt ad fmem
ipsum" (2 S 7 1 1 ad 1)
146) "Liberum autem arbitnum ad electioms actum se habet ut quo
tabs actus efficitur quandoque quidem bene, quandoque autem male, et
indifferenter, unde non videtur habitum ahquem designare, si habitus
proprie accipiatur, sed illam potentiam cujus proprie actus est ehgere,
quia liberum arbitnum est quo ehgitur bonum vel malum, ut Augustmus
dicit in lib Π De actis cum Felice Manic, с IV" (г S 24 1 1 sol )
147) " facultas, secundum communem usum loquendi, significai potestatem qua aliquid habetur ad nutum, unde et possessiones facilitates
dicuntur, quie m dominio sunt possidentis, et ideo liberum arbitnum
facultas dicitur non quasi habitus quidam, sed quia actum suum m libera
potestate habet, unde et liberum nominatur" (2 S 24 1 1 ad 2)
148) " voluntas quae est finis et liberum arbitnum, non sunt diversae
potentiae, sicut m 2 lib dictum est, sed différant bouhsis et thehsis,
quia ad liberum arbitnum pertinet ehgere aliquid in ordine ad fmem,
voluntas autem est de fine absolute" (3 S 17 1 1 3 ad 5) Cf 2 S 24 1 3
ad 4 " quamvis principia et conclusiones pertineant ad diversos habitus
animae, non tamen pertinent ad diversas potentias Vel melius dicendum
quod si etiam ratio et intellectus diversae poten Пае ponantur, non tamen
propter hoc sequitur quod voluntas et hberum arbitnum smt diversae
potentiae, nihil enim dividitur essentiahter per id quod est accidentale
sibi, sed per id quod est essentiale Conferre autem et ordinare virtuti
apprehensivae per se convenu, appetitivae autem non nisi per accidens,
secundum quod est m ea vis apprehensivae et ideo virtus apprehensive
convenienter dividitur in virtulem quae absolute accipit verum, sicut est
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kan juist vanuit die herleidbaarheid tot het ene wils vermogen verstaan, dat de vrijheid van keuze de gedetermineerdheid tot het
goede nooit geheel doet wegvallen en omgekeerd dat de gedetermineerdheid de vrijheid met aantast Beide elementen zijn gegeven
tot de opbouw van dat schepsel de mens. Geschapen door God is
het liberum arbitrium geordend op één voorwerp, het goede, en
geschapen als geestelijkheid heeft het toch de mogelijkheid van het
goede af te wijken, een mogelijkheid die m de vrije keuzewil-zelf is
gelegen. Zou de wil onontkoombaar naar één enkel voowerp tenderen m dit vlak van tussendoelen, dan zou in die natuur-zelf de
kern van de geestelijke streving zijn weggenomen 149 Juist aan die
geestelijkheid van de streving ontleent de mens de mogelijkheid,
door zijn vrije keuzewil goed en kwaad te doen 160 . Anderzijds ontvangt de vrijheid zoals Thomas die verstaat een belangrijke verduidelijking vanuit de gegeven determinatie van het hberum arbitrium op het goede 1 H . Vnj-zijn van zonde is namelijk vrijheid
zonder meer, terwijl vrijheid van gerechtigheid maar m zeker opzicht vrijheid is. Het eerste vnj-zijn stemt overeen met de natuur
van de mens die kiest, het tweede vnj-zijn corrumpeert zijn natuur.
Omdat echter het vnj-zijn van gerechtigheid op dezelfde wijze
mtellectus, et quae est cum collatione, sicut est ratio, sed appetitiva non
debet dividi in earn quae accipit bonum absolute, et in earn quae accipit
bonum in ordine ad aliud, quia ille ordo non est a volúntate, sed a
ratione, unde voluntas est magis ordinati vel celiati quam conferens
seu ordinans"
149) " liberum arbitrium per se ordinatum est ad unum, scilicet ad
bonum, ita quod ab eo deficere possit et quod hoc m ipso sit Si enim
inevitabihter in unum tenderei, tolleretur ratio voluntatis in tali natura"
(ι S 39 2 2 ad э)
150) " hominem per liberum arbitrium et bona et mala faceré posse " (2 S 28 1 1 sol )
151
) " liberum arbitrium quamvis possit in bonum et malum, tarnen
per se in bonum ordinatum est, et ideo illud quod impedii ipsum a bono,
simpliciter impeditivum ipsius est, et corruptivum, et propter hoc libertas
ab eo quod impedii a bono, simphciter libertas dicitur, quae est libertas a peccato, quod autem impedii illum a malo, quod corruptio ejus
est, non est rmpcditivus ejus nisi secundum quid sicut etiam cum corrumpitur ignorantia m homme, dicitur corruptio secundum quid Hoc
autem quod a peccato impedii, est justitiae rectitudo m ratione existens
et inde est quod libertas a justitia non est libertas simphciter, sed secundum quid, et ideo ínter principales partes libertatis assignari non debet,
sed tarnen reducitur ad illam hbertatem quae est a peccato, propter
similitudinem m modo, sicut enim peccatum per se impedii a bono per
modum habitus vel dispositionis, ita etiam justifia impedii a malo" (2 S.
25 1 5 ad 2)
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wordt "uitgeoefend" als het vnj-zijn van de zonde, kan het tot het
laatste herleid worden. Op basis dus van het onderzoek dat de
geest de kennis verschaft omtrent het voorwerp, kiest hij 1 5 2 . Formeel gesproken wordt deze activiteit vanuit de vrije keuzewil voltrokken in het streef vermogen; maar evenals de faculteit-zelf is
ook de keuze-activiteit in intellect én streefvermogen I5S . Zo kunnen alle strevingen waartoe het bevel kan doordringen, deelkrijgen
in de keuze. En zichzelf onmiddellijk corngerend, wijst Thomas
opnieuw op de innige verstrengeling van vermogens en niveaus
in het zieleleven : zelfs in die keuze welke het doel beoogt, ofschoon
deze niet de ELECTIO is waarvan Aristoteles spreekt 154 , noch het
eigenlijke voorwerp van de vrije keuzewil 155 , en hoewel de bewuste doel richting INTENTIO heet.
Keuze immers is een afscheiding tot stand brengen tussen dingen die een zekere overeenkomst of "permixtio" hebben. Wat in
zichzelf gedetermineerd is heeft met mets anders enige overeenkomst; het staat niet naast enig ander ding en kan dus niet ge1И
kozen worden . Zo is voor ieder schepsel, de herhaling wordt
eentonig, het laatste einddoel bepaald, dat in het kenvermogen van
nature wordt gekend als onbewijsbaar werkbeginsel, als goed ook
en nastrevenswaard. Op deze intuïtieve kennis volgt de voluntas
ut natura 157 , met als eerste beweging het desiderium naturale.
Maar tot dat laatste einddoel kunnen verscheidene wegen leiden
i62) ".. accidit election! quod sequatur mquisitionem, ex eo scilicet
quod est m tali natura quae eorum quae simt ad finem, sine inquisitione
cognitionem non habet, sicut est in nobis, quod omnmo Deo non competit" (ι S. 4 1 1 1 ad 1)
163) " . esse i n pluubus potentiis est dupliciter aut ita quod acquali ter
sit in omnibus, sicut essentia animac est in omnibus potentila, aut ita
quod sit in una per pnus, et per posterius respiciat alias mediante illa
in qua primo est, sicut electio est m intellectu et appetiti!, et formaliter
in appetitu perficitur, ut patet per Philosophum m VI Ethicor." (4 S.
4 1 3 sol. 2)
164) ". electio secundum Philos, m VI E t h , est appetitus et intellectus
sive rationis — completur enim m appetitu, praecedente inquisitione
rationis Unde omnis appetitus ad quern potest pervenire rationis impe
rium, particeps electionis esse potest, mquantum hujusmodi; et praecipue
ilhus electioms quae est de fine, quamvis non sit electio de qua loquitur
Philosophus" (3 S 33.2 4 2 ad 1)
i s s ) 2 S. 7.1 ï ad 1, geciteerd onder nota 145.
"β) "...electio importât segregationem quamdam. Haec autem segregatio non potest esse nisi ahquomm quae habent ahquam permixtionem
vel con vemen tiam, ideo illius quod m se determinatum est et discretum
non potest esse electio" (1 S 4 1 1 1 sol.).
1S7
) 2 S 39.2.2 ad 2, geciteerd onder nota 109
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en verscheidene middelen dienstig zijn: sommige daarvan zijn pas
sender, en deze worden gekozen overeenkomstig de apprehensio
158
der ratio . De keuze doortrekt dan verder heel het zieleleven met
alle krachten, die immers ieder streven naar wat passend is en het
tegengestelde ontvluchten niet krachtens eigen keuze, maar (voor
zover daaraan onderworpen) krachtens de keuze van het liberum
arbitrium: want het kenvermogen kent niet slechts voor zichzelf,
maar voor heel de ziel, zoals ook de wil niet slechts voor zichzelf
ls
alleen w i l " .
Hoe vergaat het de wilsstreving verder? Zoals het natuurding
zijn streving ziet eindigen wanneer het eenmaal de eindtenn
daarvan heeft bereikt, zo vindt de streving van de wil een einde,
wanneer hij bezit wat hij heeft gezocht. Want dan is de streving
overgegaan in de AMOR of de DELECTATIO

leo

.

Ook dit zijn benamingen uit de sfeer der passiones, die overgedragen
worden op die van de menselijke geest. Eigenlijk heet de amor intellectivus DiLECTio, omdat hij een keuze insluit. De amor van de zintuiglijke
el
sfeer heet echter nooit dilectio > .
De DiLEcno-AMOR is zo de eindterm van de streving, het totrust-gekomen-zijn van de beweging der zielestreving. Deze rust
168) "Et ideo electio, ut dicitur in III Ethic, cap. VI, non est finis
ultiini, qui unicuique naturaliter est determinatus, eed tantum eorum
quae sunt ad finem, ad quem per plura media diversimode deveniri
potest, licet quaedam sint magis convenientia, quae eliguntur" (i S.
41.1.1 sol.). Cf. 4 S. 49.1.3.2 ad 1.
15β
) "...eligere non pertinet ad omnes vires, sed ad aliquam determi
nate, quamvis unaquaeque vis in suum conveniens tendat et contrarium
réfugiât: hoc enim non fit ipsa eligente, sed vel propter ordinem naturalem potentiae ad objectum, sicut lapis naturaliter descendit et non per
electionem, vel per electionem liberi arbitrii: quia sicut dicit Augustinus,
intelligentia non solum sibi intelligit, sed toti animae, et similiter voluntas non sibi soli vult; et similiter de alus" (2 S. 24.1.2 ad 4).
1β0
) "...sicut in rebus naturalibus se habet motus ad terminum, ita in
voluntaras se habet appetitus finis, et eorum quae propter finem appetuntur, ad consecutionem finis; et ideo sicut quando res naturalis pervenit
ad terminum, cessât motus ejus; ita voluntas cum habet quod quaerit,
appetitus ejus desistit, conversus in amorem vel delectationem" (4 S.
49.1.1 sol. 4).
1β1
) "Nihilominus nomen amoris edam ad superiorem partem transfertur; nomen autem dilectionis ad inferiorem numquam. Omnia autem
alia nomina quae ad amorem pertinere videntur, vel includuntur ab
istis, vel includent ea quasi addentia aliquid supra dilectionem et amorem" (э S. 27.2.1 sol.).
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Staat dichter bij het doel dan de beweging-zelf, en op haar is de
beweging dan ook geordend als op het doel l e 2 .
Het DESIDERIUM is de eerste beweging van het geestelijke streeivermogen naar het goede, dat de liefde van de mens waard is,
doch dat hij nog niet bezit. Deze beweging die in het verlangen zijn
aanzet vindt, zet zich actief voort in de KEUZE die de INTENTIO volgt,
en bereikt via de handelingen haar eindterm in de voltooide AMOR.
Ieder verlangen is dus een aanzet van de amor, een onvolkomen
amor. Want wat iemand in zijn verlangen heeft, kan al enigermate
beschouwd worden als zijn bezit; daarom voert het verlangen (d.i.
de facultas om te hebben wat wordt verlangd) de amor als eerste
binnen in de ziel l e 3 . Amor en desiderium staan aldus ver uit elkaar, wanneer men de amor beschouwt in zijn volkomenheid en
het desiderium in zijn meest primaire gestalte; maar iedere groei
van het desiderium maakt dit steeds meer tot amor, omdat het
eigenlijk vanaf de aanvang al de amor was, doch ten aanzien van
wat de mens nog niet bezit. Omdat beide zielsbewegingen of zielehoudingen zich realiseren in de éne menselijke streving, kan men
zeggen dat de amor de voltooide afsluiting en beëindiging betekent
van het verlangen, in de eniging van de mens met wat hij verlangt 1M .
Juist het passieve karakter van de menselijke streving, waarop
Thomas meermalen wijst, krijgt bijzonder reliëf in deze desideriumΙβ2
) "...ultimus finis rei non est quies, sed operatio rei, cujus perfectie
non potest esse nisi re perfecta existente; motus autem est actus imper
fect!; et secundum hoc quies ad quam terminatur motus, est finis propinquior quam ipse motus; et sic motus ordmatur in quietem sicut in
finem" (4 S. 49.1.2.4 ad 4).
1вэ
) "...desiderium et amor in hoc differunt quod amor importât quamdam convenientiam et connaturalitatem ad amatum, quod quidem perfidtur dum amatum aliquo modo habetur; desiderium autem importât
motum in ipsum amabile nondum habitum. Unde motus appetitus incipit
in desiderio et terminatur in amore completo. Et ideo desiderium est
quaedam inchoatio amoris et quasi quidam amor imperfectus. Sed quia
primum habere rei est secundum quod est in potentia — quia quod est
in facúltate habentis, quasi jam haberi reputatur — ideo primum quod
amorem inducit, est facultas habendi id quod desideratur" (3 S. 26.2.3
sol. 2).
1β4
) "...amor dicitur esse habiti, sicut formatum habet suam formam;
quam quidem formationem desiderium praecedit in ipsam tendens, sicut
ratio intellectum vel scientiam; et ideo dicitur esse non habiti. Unde amor
dicitur virtus unitiva formaliter, quia est ipsa unió vel nexus vel transformatio qua amans in amato transformatur et quodammodo convertitui
in ipsum" (3 S. 27.1.1 ad 2).
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amor-lijn. Wat geldt van de bewegingen der naturalia: dat alle
streving in eerste instantie betekent een aangedaan worden door
het voorwerp der streving, een bewogen worden door het eigen
goede, en vervolgens verglijdt in een bewegen, geldt in ieder
niveau van de geschapen wereld. Alles wat aandoenbaar, beroerbaar is wordt vervolmaakt, naarmate het toe-beweegt naar de eigen
forma van het voorwerp der streving, dat het zozeer bevormt dat
er een eniging ontstaat, die rust brengt en de beweging beëin1β5
digt . Op deze wijze is in de wil van de mens de ziels-liefde,
die in haar vertrekpunt tegelijk al beëindiging van de werkingen
1ββ
der kensfeer betekent , op weg zet naar volmaking en de kiem
van de rust al in zich heeft. In het verschiet daarvan ligt dan
de voleinding der toegedaanheid; nl. in de omvorming van de
le7
mens in wat hij b e m i n t . Zoals nu de zintuiglijke streving rust
1βθ
vindt in de passio amoris , vindt de menselijke, geestelijke stre
ving rust in de amor van de geest, die DILECTIO heet, en een keuze
in zich sluit, geestwerking, welke het passieve bewogen-worden
1
kleurt tot: zich laten beroeren, zich laten a a n d o e n " .
Zo beoogt de beweging der geestelijke ziel een geheel en al
doordrenkt raken door de forma boni. Alles wat door het goede
wordt bevormd, wordt daarmee één; deze eenwording nu geschiedt
precies in en door de amor: de mens wordt één met het voorwerp
van zijn liefde, hetwelk de forma is geworden van de minnende mens; de minnaar heeft zich in zijn liefde geheel laten bevormen
le5
) "...amor ad appetitum pertinet. Appetitus autem est virtus passiva. Unde in III De anima dicit Philosophus quod appetibile movet sicut
movens non motum, appetitus autem sicut movens motum. Omne autem
passivum perficitur secundum quod formatur per formam sui activi et
in hoc motus ejus terminatur et quiesdt" (3 S. 27.1.1 sol.).
ιββ) "Et similiter dicendum est de amore qui est tennmatio appe
titivi motus; quia amor naturalis est in omnibus potentiis et in omnibus
rebus; amor autem animalis, ut ita dicam, est in aliqua potentia deter
minata, vel volúntate, secundum quod dicit terminationem appetitus intellectivae partis, vel in concupiscibili, secundum quod dicit terminationem sensitivi appetitus" (3 S. 27.1.2 sol.).
le7
) "...amor secundum rationem suae speciei non importât aliquid
imperfectionis, sed magis perfectionem, inquantum importât terminationem affectus et quamdam informationem in re amata" (3 S. 31.2.2 sol.).
1β8
) "...amor est quaedam appetitus quietatio, ut supra dictum est.
Unde sicut appetitus invenitur in parte sensitiva et intellectiva, ita et
amor" (э S. 27.2.1 sol.).
it») "secundum autem quod invenitur (amor) in intellectiva parte,
dicitur dilectio quae electionem includit quae ad appetitum intellectivum
pertinet" (3 S. 27.2.1 sol.).
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door wat bemind wordt Daarom heet de vriend het "alter ipse" 170.
Dit een-maken, een-worden is een proces dat bij de mens geschiedt
onder tijdsverloop, evenals de werking van de ratio. De amor immers maakt dat het beminde gaat passen bij de minnaar, hem
connatureel wordt, in de mate waarin de amor de toegedaanheid
van de minnaar enigt met het beminde m . Want de amor enigt
met naar wezen, alsof de mens zou ophouden mens te zijn als er
amor is ten aanzien van een dier of ten aanzien van God, noch
ook alsof deze mens zijn individualiteit zou verhezen als hij een
ander mens bemint Neen, in de amor is een eniging naar toegedaanheid. Zo behoeft de eniging van de amor met een feitehjk
bijeenzijn te betekenen, maar wel zal deze met alle aandrang en
naar mogelijkheid gezocht worden 172 Want zowel die liefheeft als
wat wordt bemind is van eigen aard en wezen, en de wijze waarop, de mate waarin de liefde eenmaakt is afhankelijk van de verhouding tussen die beide modi 17S . Is echter de werkelijke, feitelijke
aanwezigheid tussen minnaar en beminde naar mogelijkheid ge170
) "Smubter quando affectus vel appetitus ommo unbuitur forma
boni quod est sibi objectum, complacet sibi in ilio et adhaeret ei quasi
fixum m ipso, et tune dicitur amare ipsum Unde amor nihil aliud est
quam quaedam transformatie affectus m rem amatam Et quia oírme
quod efficitur forma alicujus, efficitur unum cum ilio, ideo per amorem
amans fit unum cum amato, quod est factum forma amantis Et ideo
dicit Philosophus in IX Eth, quod 'amicus est alter ipse', et ι Cor, VI,
17 'Qui adhaeret Deo unus spiritus est'" ( 3 8 27 1 1 sol )
171
) "Amor facit quod amatum sit amanti conveniens et quasi con
naturale, inquantum unit affectum amantis amato, ut dictum est, et ideo
ex amati reali praesentia consurgit delectatio" (3 S 27 1 3 ad 2)
172
) " amor non est umo ipsarum rerum essentialiter, sed affectuum.
Non autem est inconvemens ut illud quod est minus conjunctum secun
dum rem, sit magis conjunctum secundum affectum, dum plerumque
ea quae realiter nobis conjuncta sunt, nobis displiceant et ab affectu
maxime discordent Sed amor ad rerum unionem mducit, quantum pos
sibile est Et ideo amor divinus facit hominem, secundum quod possibile
est, non sua vita, sed Dei vivere, sicut Apostolus dicit G a l , II, 20 'Vivo
ego, jam non ego, vivit vero in me Christus'" (3 S 29 1 3 ad 1) "Amor
non unit secundum rem semper, sed est unió affectus quae quidem umo
potest haben etiam ad illud quod est absens aut penitus non ens"
( 3 8 32 1 3 ad з)
173
) " ad dilectionem tria concurrunt scilicet diligens, dilectio et
dilectum, et cuilibet horum respondet suus modus Habet enim res dilec
ta modum quo est diligibilis, et dihgens modum quo est dilectivus, id
est natus diligere Sed dilectmnis modus attenditur m comparatione
diligentis ad dilectum, quia dilectio media est mter utrumque" (3 S
27 3 2 sol ).
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realiseerd (Thomas spreekt van "realis praesentia" en van "con
junctio contactus", "conjunctio continuitatis et concretionis"), zodat
de minnaar naar toegedaanheid werkelijk het beminde zelf is ge
,74
worden, dan ontspringt aan de amor de genieting (DELECTATIO) .
Zo wordt de mens, wiens toegedaanheid bevormd is door het goede
dat immers de zm van FINIS heeft (al behoeft dat niet altijd de zin
van FINIS uLTiMus te zijn'), door de amor aangezet te handelen naar
de eisen van het beminde goede, dat immers forma van die mens
is geworden. Dit handelen stemt zo geheel overeen met zijn door
het goede ge-informeerde zelf, en geeft hem de hoogste voldoe
17S
ning .
Binnen deze spankracht voltrekt zich dan de beweging van de
amor-desiderium naar de amor-quies. De wortel van die liefde
beweging ligt op zich genomen in een zekere herkende (de
apprehensio van de ratio) gelijkenis tussen minnaar en beminde,
want deze is hem goed en passend. Maar Thomas is realist genoeg
om te weten dat ook, "per accidens", juist een met-gelijken oorzaak
van liefde kan zijn, en gelijkenis oorzaak van haat; hij geeft drie
17β
wijzen waarop het laatste het geval kan zijn
.
174

) "...amor est per informationem appetitus ab appetibili, delectatio
autem per conjunctionem rei ex re praesente sibi conveniente. Non autem
est tanta conjunctio rei ad rem quanta conjunctio appetitus ad appetibile;
quia res adveniens quae delectationem causât, non conjungitur secundum naturam, quia hoc non fit illud, unde est ibi quasi conjunctio
contactus, sed appetitus est ipsius appetibihs secundum suam naturam
et substantiam. Unde quando appetitus informatur per appetibile est
quasi conjunctio continuitatis et concretionis Unde amor plus unit quam
delectatio, quia facit quod amans sit secundum affectum ipsa res amata,
delectatio autem est per participationem ahcujus ab ilio, secundum quod
est realiter praesens Sciendum autem quod quando amatum est praesens
realiter, secundum quod possibile est, tunc est delectatio, sicut ex conjunctione maxime convementis. Quando autem est omnio absens secundum rem, tunc maxime affligli, sicut ex divisione continui sequitur
dolor, quia amor est contmuativa vis, ut dictum est, et inde dicitur
quod amor languere facit. Quando autem est secundum aliquid praesens
et secundum aliquid absens, tunc habet delectationem admixtam affliction!" (з 27·ΐ з ad 2 ) ·
175
) "...amans cujus affectus est informatus ipso bono quod habet
rationem fmis, quamvis non semper ultimi, inclinatur per amorem ad
operandum secundum exigentiam amati Et talis operano est sibi maxime
delectabihs, quasi formae suae conveniens" (j 27 1.1 sol.).
17
' ) "...amons radix, per se loquendo, est similitudo amati ad amantem, quia est ei bonum et conveniens. Contmgit autem per accidens dissimilitudmem esse amons et sumlitudmem esse odii causam tripliciter.
Uno modo, quando affectus amantis non sibi complacet ñeque quiescit m
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D a n gaat hij, in distinctie 27 v a n h e t derde boek, welke geheel
gewijd is aan de amor en de caritas, de amor beschrijven. Het is
een lust van zijn w a a r n e m i n g e n en intuïties kennis te nemen, en ik
k a n de bekoring niet weerstaan zijn uiteenzettingen hier samen te
vatten.
De amor maakt één, Thomas heeft dat herhaaldelijk verduidelijkt. Maar
deze verenigende kracht van de amor houdt in dat wie liefheeft zich tot
het beminde verhoudt als tot zichzelf. Deze verhouding tot zichzelf van
ieder mens dient Thomas tot uitgangspunt om de verhouding tot de geliefde te verduidelijken.
De verhouding van een mens tot zichzelf en zijn eigenheid houdt
eerstens in, dat hij alles wat tot zijn eigen volkomenheid behoort bij zich
wil hebben. Zo wil hij de dingen waarvan hij houdt bij zich hebben: zij
dragen bij tot zijn volkomenheid; hij wil de vreugde die het drinken van
een glas wijn hem brengt, en de wijn zelf welke hem die vreugde
schenkt. De amor houdt zo de begeerte in om de geliefde bij zich te
hebben, maar meer om de vreugde daarvan en de eigen volkomenheid.
Juist omdat men in deze "amor concupiscentiae" van de dingen of de
mensen houdt om iets anders (nl. de eigen voldoening), kan het voorwerp van deze liefde nooit het laatste beminde zijn, en deze liefde zelf
nooit de hoogste liefde.
Maar er is meer dan enkel bij-zich-willen-hebben : want de mens verandert de dingen a.h.w. naar zichzelf toe, en streeft voor zichzelf na wat
hem te stade komt. In de amor nu verhoudt de minnaar zich tot het

conditione vel aliqua proprietate sui ipsius, sicut cum quis aliquid in se
ipso odit. Et tune oportet quod diligat ipsum qui est sibi in hoc dissimilis,
quia ex hoc ipso quod sibi est dissimilis in conditione, efficitur similis
affectui suo et e contrario odit illum qui sibi similatur et affectui
suo non similatur. Secundo, quando aliquis ex ipsa similitudine impedit
amantem ab amati fruitione. Et hoc invenitur in omnibus rebus quae non
possunt simul a multis haberi, sicut sunt res temporales. Unde qui amat
lucrum de aliqua re vel delectationem, impeditur a fruitione sui amati
per alium qui sibi vult similiter illud appropriare. Et hinc oritur 'zelotypia' quae non patitur consortium in amato, et 'invidia' inquantum
bonum alterius aestimatur impeditivum boni proprii. Tertio secundum
quod dissimilitudo praecedens facit percipi amorem sequentem. Quia
enim sentimus in hoc quod sensus movetur, quae quidem motio cessât
quando sensibile jam effectum est forma sentientis, ideo ea quae consuevimus non ita percipimus; sicut patet de fabris quorum aures plenae
sunt sonis malleorum. Et propter hoc magis sentitur, quando affectus de
novo per amorem ad aliquid transformatur. Et ideo etiam quando aliquis
non habet praesentiam sui amati, magis fervet et arctatur de amato,
inquantum magis amorem percipit, quamvis apud praesentiam amati non
sit amor minor, sed minus perceptus" (3 S. 27.1.1 ad 3).
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beminde voorwerp als tot zichzelf: zodat hij voor de geliefde datgene
wil, wat de geliefde ten goede komt. Dat is welwillendheid: het goede
willen omwille van de ander. Deze liefde van welwillendheid kan zich
wél richten op het laatste beminde: het goede van de ander wordt als
zodanig om zichzelf nagestreefd, zoals ook de eigen volkomenheid om
zichzelf wordt nagestreefd 177 . Deze liefde is dus de hoogste.
En voorts, zoals de mens al werkend voor zichzelf verwerft wat hij
nastreeft, zo is hij ook weldadig ten aanzien van de beminde.
Tenslotte: zoals de mens ermee instemt de dingen die hem goed voorkomen te vervullen, zo is er in de amor eendracht ten aanzien van de
beminde, in die zin dat de minnaar instemt met wat de vriend goed
voorkomt, waarbij Thomas een scherp geziene beperking stelt omtrent
deze eendracht 178 . Deze vier werkingen, van begeerte, welwillendheid,
weldadigheid en eensgezindheid, kunnen ieder afzonderlijk voorkomen,
zonder dat de menselijke streving tot rust komt in het beminde voorwerp; dit laatste, het tot rust komen in de geliefde, wordt precies bewerkt door de amor. Daarenboven zijn er twee werkingen die aan de
amor-dilectio iets toevoegen.
Eerstens de AMATIO (Liebelei; erotiek), die aan de liefde gloed en intensiteit geeft.
En de АМІСГПА die gemeenschappelijkheid teweegbrengt in de amor
177) "...duplex est diligibile: unum quod diligitur per modum benevolentiae, quando volumus bonum alicujus propter seipsum; sicut diligimus
amicos, etiam si nihil ex eis nobis debeat accidere. Aliud quod diligitur
dilectione concupiscentiae; et hoc est vel bonum quod in nobis est, vel
quia ex eo in nobis aliquod bonum fit; sicut diligimus delectationem, vel
vinum, inquantum facit delectationem. Quidquid autem diligitur dilec
tione concupiscentiae, non potest esse ultimum dilectum, cum ad bonum
alterius referatur, ejus scilicet qui concupiscitur; sed illud quod diligitur
amore benevolentiae, potest esse ultimum dilectum" (4 S. 49.1.2.1 ad 3).
178) "Quia enim amor unit quodammodo amantem amato, ideo amans
se habet ad amatum, quasi ad seipsum, vel ad id quod est de perfectione
sui. Ad seipsum autem et ad ea quae sui sunt, hoc modo se habet ut
primo velit sibi praesens esse quidquid de perfectione sua est. Et ideo
amor includit concupiscentiam amati qua desideratur ipsius praesentia.
Secundo, homo alia in seipsum retorquet per affectum et sibi appétit
quaecumque sibi expédiant. Et secundum quod hoc ad amatum efficitur,
amor benevolentiam includit, secundum quam aliquis bona amato desiderai. Tertio, homo ea quae sibi appétit, operando sibi acquirit. Et secundum quod hoc ad alium exercetur, beneficentia in amore includitur.
Quarto, homo ea quae bona videntur implere consentit. Et secundum
quod hoc ad amicum fit, amor concordiam includit, secundum quam
aliquis consentit in his quae amico videntur: non quidem in speculativis, quia 'concordia in his, secundum Philosophum, IX Ethic, ad amicitiam non pertinet', et discordia in eisdem esse potest sine amicitiae
praejudicio, eo quod in his concordare vel discordare voluntati non subjacet, cum intellectus ratione cogatur" (3 S. 27.2.1 sol.).
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tussen minnaar en beminde, zodat zij elkaar wederkerig beminnen en
dat van elkaar weten. Het is bovendien deze amicitia, die de minnenden
uit EiïCTio doet handelen, en niet enkel uit passio. Daarom gelijkt de
amicitia meer een geestesgesteldheid, terwijl de amatio een passio gelijkt.
En zo blijkt dat de amicitia het meest volkomen is van wat tot de amor
behoort, en al het andere insluit 17S ; zij doet de minnaar het goede, dat
hij zichzelf gunt, voor de andere willen: nl. met hem verkeren, uitwisselen en samenleven in de dingen die hij het meeste bemint 1 β 0 .
Wat al besloten ligt in Thomas' waarneming omtrent de wederkerig
heid van de amor in de amicitia, nl. dat een mens een ongelukkige
liefde kan hebben als er geen wederkerigheid is, wordt ook bevestigd in
de categorieën aanwezigheid-afwezigheid. Vreugde en genieting is er bij
de wederkerige aanwezigheid (d.i. de tegenwoordigheid 181 ); of anders
geformuleerd: uit de verbondenheid van de minnaar met wat hem het
meest past: de geliefde andere (het extatische moment speelt hier weer).
Maar als de geliefde geheel afwezig is, leeft de mens in de diepste smart,
want iedere scheiding betekent verdriet; juist omdat de liefde éénmaakt doet zij lijden. Een mengeling van vreugde beleeft de minnaar als
de beminde wel aanwezig is, maar in zeker opzicht niet 1 8 2 : zo kunnen
aanwezige mensen elkaar de eigenlijke tegenwoordigheid weigeren, terwijl
er ook (als bij Dante ten aanzien van Beatrice) bij afwezigheid tegenwoordigheid kan zijn, zij het dat hier het grensgebied van de liefde wordt
betreden 18S .
Hier is dus de karakteristiek der ongelukkige liefde (voor zover ongelukkig), de gehele of gedeeltelijke eenzijdigheid der liefde, het gemis der
wederkerigheid. Deze liefde is eigenlijk on-liefde: want weliswaar is er
aan de zijde van de (verstoten) minnaar het "veile alterius bon urn"; maar
zelfs als hij het laatste bonum, zijn leven, zou schenken aan de beminde
17
») "Amor tarnen super quatuor praedicta aliquid addit, scilicet quietationem appetitus in re amata, sine qua quodlibet praedictonim quatuor esse potest. Sunt etiam quaedam, quae super amorem vel dilectionem aliquid addunt. Amatio enim addit super amorem intensionem
quamdam amoris, quasi fervorem quemdam. Amicitia vero addit duo:
quorum unum est societas quaedam amantis et amati in amore, ut
scilicet mutuo se diligant et mutuo se diligere sciant; aliud est ut ex
electione operentur, non tantum ex passione. Unde Philosophus dicit quod
amicitia similatur habitui, amatio autem passioni. Sic ergo patet quod
amicitia est perfectissimum inter ea quae ad amorem pertinent, omnia
praedicta includens" (3 S. 27.2.1 sol.).
leo
) "...amicitia, sicut dictum est addit aliquid supra amorem, quia ad
rationem amoris sufficit quod homo velit bonum quodcumque alicui; ad
rationem autem amicitiae oportet quod aliquis velit ei bonum quod vult
sibi, ut scilicet velit conversari cum ipso et convivere in illis quae maxime
amat" (3 S. 32.1.2 sol.).
181
) Poncelet, I.e., blz. 243.
1β2
) 3 S. 27.1.3 ad 2, geciteerd onder nota 174.
M») Poncelet, ibid.
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(en het sterven-voor mag toch uiterste toegedaanheid heten ook'), zodat
zijn weldadigheid ten einde toe wordt opgevoerd, m feite heeft hij mets
te schenken, zelfs niet zijn leven, omdat alleen diegene kan schenken
wiens gave aanvaard wordt Daarom stelt Thomas uitdrukkelijk dat de
AMICITIA, die immers de wederkerigheid insluit, het perfectissunum is
"inter ea quae ad amorem pertinent" deze wederkerigheid behoort tot
de liefde
Als dus m die groeiende wederkerigheid de ziel geheel en al doordrenkt is van de toegedaanheid tot het voorwerp van haar liefde, zodat
de forma daarvan hem zo ver mogelijk heeft bevormd, vindt zij daarm
behagen en hangt het aan als was zij daarin gefixeerd Dat is "amare"
en de amor is in zijn volkomenheid de omvorming van de toegedaanheid in wat wordt bemind 184
Deze uiterste UNIO betekent, dat wie bemmt het intieme innerlijke van
de bemmde binnengaat en omgekeerd, zodat niets van de bemmde
resteert dat niet geenigd is met de minnaar Omdat de mens op deze
wijze doordringt in de beminde, heet de amor gescherpt (acutus) Iets
scherps geraakt enkel tot het innerlijke van iets door te verdelen, zo
doet het de liefde ook en daarom zegt men dat de liefde verwondt en
het hart l e 5 doorboort Maar deze verregaande omvormmg betekent, dat
de minnende mens op een of andere wijze zijn eigen forma opgeeft
want een enkel wezen heeft één forma Daarom gaat aan die doordringing
van de amor acutus een andere scheiding vooraf, waardoor de minnaar
die verlangt naar de beminde wordt gescheiden van zichzelf Het is om
die reden dat men zegt, dat de amor extase teweegbrengt en doet gloeien,
want wat gloeit en bruist stroomt over, en straalt uit buiten zichzelf
Dit losgeraken van zichzelf echter is alleen mogelijk wanneer wat de
minnaar in zijn binnenste bewaart is opgelost juist als bij een natuurlijk
ding, dat zijn forma slechts loslaat wanneer de disposities, waardoor
de forma in de materie wordt vastgehouden, zijn opgelost Zo moet de
minnaar de begrenzing verwijderen, waardoor hij binnen zichzelf wordt
vastgehouden Daarom heet het dat de liefde het hart zacht en week
maakt want wat vloeibaar is wordt met binnen zijn grenzen vastgehouden De tegengestelde houding heet dan ook verharding des harten «e
184

) 3 S 27 1 1 sol, geciteerd onder nota 170
185) jecur, d 1 lever Cicero, De deorum natura, I, 35, 99, noemt jecur
onder de 'domiciliae vitae' cerebrum, cor, pulmones, lecur In het bijzonder betekent het woord de zetel van de ziel en de affecties (A Latin
Dictionnary O 1955, blz 1013, s ν jécur)
18β
) " m amore est unió amantis ad amatum, sed est ibi triplex
divisto Ex hoc emm quod amor transformât amantem m amatum, facit
amantem mtrare ad interiora amati et e converso, ut nihil amati amanti
remaneat non unitum, sicut forma pervenit ad intima formati et e converso Et ideo amans quodammodo penetrai in amatum, et secundum hoc
amor dicitur acutus Acuti enun est dividendo ad mtima rei devenire
Et similiter amatum pénétrât amantem ad interiora ejus perveniens Et
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Ik kom nogmaals terug op de ongelukkige liefde, m verband met deze
UNIÓ door Thomas aangeduid met de opmerking "Sed amor ad rerum
1β7
unionem inducit, quantum possibile est"
die emging is slechts naar
vermogen Er is blijkbaar ook een ongelukkige liefde, die juist gekarak
teriseerd is door de wederkerigheid hier is werkelijk schenken en aan
vaarden, en niet slechts de wil daartoe Juist het antwoord van de be
minde schept de liefde, daarvoor liggen enkel maar kunnen en willen
Hoe zou deze liefde ongelukkig kunnen zijn? Thomas weet dat men de
oorzaak hiervan niet moet zoeken in uiterlijke omstandigheden, noch in
iets als noodlottigheid, maar in de tweezaamheid zelf Want de mens
kan slechts "naar vermogen" zijn eigen grenzen opgeven, zijn extase is
maar voor zover mogelijk, de wederzijdse doordringing is nooit heel en
al gerealiseerd Het is het uiterste onvermogen, het anders-zijn van de
ander te doorbreken Er liggen laatste grenzen getrokken, waar zelfs de
mens in deze geschapen wereld met overheen kan reiken
Deze "afflictio ', dit leed dat kan schroeien, kan nooit worden weg
genomen of vergeten Wellicht is het de binnenzijde van een vraag naar
het Elders, waarop de theoloog die de mens beschouwt, ook stoot wan
neer hij het zoeken en tasten exploreert van het geestelijke kennen van
de mens
2 Schepsel-streving en wil
Opnieuw stelt zich de vraag naar de "appetitus naturalis", de
natuurdrang in de mens De vaststelling dat deze natuurlijke stre
ving de mens als schepsel verbindt met heel de natuurlijke schep
selwereld, kan nu, nadat de typisch menselijke, geestelijke strevin
gen in haar onderlinge vertakkingen en niveaus beschreven zijn,
wellicht nader relief krijgen Want de natuurstreving houdt de
geestelijke doelspanning binnen de grenzen der geschapenheid, ter
wijl het anderzijds deze geestelijke tendentie is, die hoewel door de
natuurstreving bepaald, deze vermenselijkt, vergeestelijkt
De grondslag der natuurstreving omschrijft Thomas aldus alles
propter hoc dicitur quod amor vulnerai, et quod transfigit jécur Sed quia
nihil potest m alteram transforman nisi secundum quod a sua forma
quodammodo recedit, quia umus una est forma, ideo hanc divisionem
penetratioms praecedit aha divisto qua amans a seipso separatur m
amatum tendens Et secundum hoc dicitur amor extasim faceré et fervere,
quia quod fervei extra se ebullit et exhalât Quia vero nihil a se recedit
nisi soluto eo quod intra seipsum continebatur, sicut res naturalis non
amittit formam nisi solutis dispositionibus quibus forma m materia
retmebatur, ideo oportet quod ab amante terminatio illa quae mtra
términos suos tantum continebatur, amoveatur Et propter hoc amor
dicitur hquefacere cor, quia liquidum suis terminis non continetur, et
contraria disposino dia tur cordis dunta" (3 S 27 t 1 ad 4)
187
) 3 8 27 1 3 ad 1, geciteerd onder nota 174
ï68

wat van God is, krijgt een natuur waardoor het op zijn laatste doel
is gericht. Omdat ook het menselijke wilsvermogen door God geschapen is, is het gericht op het laatste doel, d.w.z., omvat het een
natuurstreving. Nu is in alle zielsvermogens en delen van het
lichaam natuurstreving naar het eigen goed, maar de zielsstrevingzelf beoogt een bepaald goed, waartoe een natuumeiging niet volstaat, en is daarom van een bepaald vermogen. Daarom worden,
afgezien van de wil, alle andere zielekrachten door hun voorwerpen
gedwongen: want deze hebben enkel en alleen een natuurstreving
ten aanzien van hun voorwerp; maar de wil heeft buiten de natuurlijke neiging een andere, waarvan de mens-zelf oorzaak is.
Zo is de natuurneiging in de mens de geschapen neerslag van
een determinatie van binnen-uit. En met een natuurlijke neiging
wil de mens de zaligheid en alles wat tot de wil behoort 188 , terwijl
uit diezelfde neiging voortvloeit, dat de mens natuurlijkerwijs
vlucht voor wat deze zaligheid belemmert of eraan is tegengesteld.
Juist dat er niets meer is dat de mens belemmert in de heenneiging
naar het doel dat hij van nature heeft, is de vrede: de rust der
orde; hierin is de mens opnieuw voluit schepsel Gods 189.
188) "Omne autem quod est a Deo, accepit aliquam naturam qua in
finem suum ultimum ordinetur. Unde oportet in omnibus creaturis
habentibus aliquem finem inveniri appetì tum naturalem etiam in ipsa
volúntate respectu finis ultimi. Unde naturali appetitu vult homo beatitudinem et ea quae ad naturam voluntatis spectant. Sic ergo dicendum
est quod appetitus naturalis inest omnibus potentiis animae et partibus
corporis respectu proprii boni; sed appetitus animalis qui est boni determinati, ad quod non sufficit naturae inclmatio, est alicujus potentiae
determinatae vel voluntatis vel concupiscibilis vel irascibilis. — Et inde
est quod omnes aliae vires animae coguntur a suis objectis praeter voluntatem; quia omnes aliae habent appetitum naturalem tantum respectu
sui objecti; voluntas autem habet praeter inclinationem naturalem aliam
cujus est ipse volens causa" (3 S. 27.1.2 sol.).
1ββ
) "...pax omnium rerum est tranquillitas ordinis: ex quo patet quod
ex hoc ratio pacis assumitur, quod aliquid non impeditur a recto ordine:
tranquillitas enim perturbationem impedimenti excluait. Pax autem praecipue respicit illum ordinem quo voluntas in aliquid ordinatur: unde et
tunc dicimus hominem pacem habere quando nihil est quod impediat
ordinem suae voluntatis in aliquid; et similiter dicimus pacem esse in
civitate, quando nihil est quod perturbet rectum ordinem civitatis, qui
est ex volúntate gubernatoris civitatis; et secundum etiam quod inanimata appetitum naturalem habere dicuntur, ponimus unamquamque rem
habere pacem, secundum quod non impeditur ab inclinatione quam habet
in suum finem, quem naturaliter appétit. ...Et quia ex hoc ipso quod
desideratur aliquid, contrarium ejus refugit appetitus; ideo ex hoc ipso
quod omnes appetunt beatitudinem naturaliter, etiam naturaliter refugiunt
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De wil echter is van nature geneigd naar de gelukzaligheid in
het algemeen. Dat zij geleid wordt naar die bepaalde gelukzalig
heid is niet vanwege de "appetitus naturalis", maar door de onder
scheiding van de ratio, die uitvindt dat het hoogste goed van de
leo
mens bestaat in dit of d a t . Wanneer dus een mens de zaligheid
nastreeft, worden daar precies in feite de natuurlijke en de gees
m
telijke streving verbonden . Waar nu in de wil een natuurstre
ving is, is altijd "rectitudo": een passende gerichtheid op het
goede namelijk. Deze natuurstreving is aanwezig in alle wilsstre
vingen die wij boven hebben besproken: in het vermogen (d.i. de
memoria-sfeer van Thomas' imago similitudinis), in het verlangen,
de intentio, het liberum arbitrium, de electio, de amor en de delec
tado. Deze appetitus naturalis is te herkennen in de sfeer van het
bewustzijn, waar de mens zelfs wanneer hij het kwade kiest, dit
doet omdat het kwade dat hij wil hem goed voorkomt: het is on
1Ю
mogelijk dat iemand het kwade wil of ellende, tenzij per accidens .
Maar vanuit de geestelijke streving in de wil is er rectitudo, als
de mens de beatitudo nastreeft naar haar werkelijke inhoud; d.w.z.
indien hij zijn natuurstreving naar het laatste doel beaamt, alle
strevingen, handelingen en tussendoelen daarop richt (intentio), en
volgend op onderzoek en vergelijking die tussendoelen en hande
lingen kiest, welke werkelijk naar inhoud goed zijn, d.w.z. pas
send bij en leidend tot het volmaakt goede dat het einddoel is
(electio). In de geestelijke streving van de wil kan echter ook perversitas zijn, wanneer de mens iets nastreeft als was het zijn wer
kelijke gelukzaligheid terwijl het dit niet is; en deze perversitas
kan heel het zieleleven doordringen l e 8 . Nu valt ook beter te begrij
pen, wat Thomas opmerkt t.a.v. de mogelijkheid van de mens, om
te streven naar goed én kwaad; het een kan hij, zowel als het
andere, maar niet door dezelfde heenneigende factor l e 4 : want tenderen naar het goede is altijd positief vermenselijkte natuurneiging,
tenderen naar het kwade is gedenatureerde menselijke toeneiging.
Pogend een afrondende omschrijving te vinden voor de verhouding tussen natuurneiging en geestelijk streefvermogen, komt de
beatitudinis impedimenta; et hoc est eos naturaliter desiderare pacem"
(4 S. 49.1.2 sol. 4).
leo
) Zie boven, blz. 141 e.V..
lel
) "...in appetitu beatitudinis semper cum eo quod est naturale,
conjungitur aliquod voluntarium non naturale" (4 S. 49.1.3.3 ad 1).
l92
) 4 S. 49.1.3 sol. 2, geciteerd onder nota m .
1И
) 4 S· 49· Ι ·3 s o l· 3' 4 S· 49-1-3-4 a d 5, geciteerd onder nota 26.
1M
) "...et in bonum et malum tendere potest, sed non ab eodem incli
nante..." (2 S. 39.2.2 ad 2).
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gedachte op aan de verhouding tussen vestigium en imago, welke
wij in het voorgaande hebben omschreven. Vanuit deze associatie
maakt zich het inzicht los, waarin naar het mij voorkomt volledig
recht wordt gedaan aan de opvattingen van Thomas: dat er nl.
binnen heel de schepselwereld een voortgaande lijn te bespeuren
valt van participatie: van pure natuur via de levende, de zintuiglijke,
naar de geestelijke natuur; een voortgaande lijn van interiorisering.
Het zuivere natuurding is geheel en al gedetermineerd van buiten
af. Bij de mens echter, met zijn zelfbewustzijn en vrijheid, treedt
m
de interiorisering op zijn hoogst in het l i c h t : daar is in het reflec
tie-vermogen de mogelijkheid tot zelf-verdubbeling gegeven; de
mens kan afstand nemen van zichzelf en zijn natuurstreving, hij kan
zelf zijn positie bepalen. De streving die op deze zelfbepaling volgt
is dan een uiterste verbijzondering van de natuurstreving binnen
de schepselwereld. De mens bezit de mogelijkheid, zijn schepsel
zijn te ontkennen, zijn afhankelijkheid af te wijzen. Hij kan zich
zelf preverteren, doch nooit zo dat hij zijn afhankelijkheid zou kun
nen vernietigen; dit niet-kunnen te-niet-doen van zijn afhankelijk
heid is de laatste en de diepste onaantastbaarheid van God, die in
hem aanwezig is. Zijn eigen wil kan hij niet opheffen. En hier ligt
de appetitus naturalis die tot zijn wezen behoort, gelocaliseerd aan
de uiterste rand van zijn bestaan. Binnen de schepselwereld is dit
vermogen tot positie-bepalen ten opzichte van eigen bestaan en
wezensbestemming anderzijds zo uniek, dat Thomas het wilsver
mogen een tweede beginsel van streving noemt naast de natuur:
hoe meer de creatuur God nabij komt, des te meer is zij vrij van
de noodwendigheid der natuuroorzaken 1 9 β .
Uit de eigen aard van deze interiorisering volgt, dat de wil de
juiste ordening kan bewaren door het (gegeven) einddoel na te
streven, én daarvan kan afwijken. Zou hij met onontkoombaarheid
naar het einddoel tenderen, dan zou hem door Gods voorzienigheid
de eigen gesitueerdheid en aard van zijn natuur worden ontnomen.

IM) De ontdekkingen omtrent de engelen, waartoe de speculaties van
de Scholastiek hebben geleid, worden hier buiten beschouwing gelaten;
overigens bevestigen die beschouwingen de gedachte van de steeds toenemende interiorisering.
lea) "Sed in nobilioribus creaturis invenitur aliud principium praeter
naturam, quod est voluntas; quod quanto vicinius est Deo, tanto a
necessitate naturalium causarum magis est liberum, ut dicit Boetius, V De
consol., prosa H" (i S. 39.2.2 sol.). Men denke terug aan 4 S. 49.1.2 sol.
2: zodat wat God het meeste gelijkt, ook het innigste met Hem verbonden is; cf. nota 8.
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Zo betekent "wil": in eigen macht hebben zijn positie te bepalen;
107
dit heeft God niet in het natuurbeginsel gelegd .
Tweeheid dus evenzeer, maar opgenomen in het grote geheel der
natuurstreving. Appetitus naturalis zou men aldus in brede zin
kunnen verstaan, en deze omvat dan het geestelijke streefvermogen
dat er een verbijzondering van uitmaakt; wil men de eigenheid
van het geestelijke streefvermogen aanduiden, dan geschiedt dit
door het binnen het grote geheel van de natuurstreving af te gren
zen tegen het niet-redebegaafde en het van elders gedetermineerde
in de schepselwereld. Dit laatste wordt dan aangeduid met appe
titus naturalis s.S..
3. Een balans
Het wordt tijd dat wij de balans opmaken ten aanzien van het
beeld Gods dat de mens is. Uit heel de geschetste dynamische struc
tuur van de mensenziel blijkt, dat er in de mens een doelgerichtzijn te ontwaren is dat afkomstig is van Elders, en zijn neerslag
vindt in de natuurstreving van de mens, d.i. in dat diepe, meta
fysieke voorbewuste niveau. Als wij dan ook het derde element
van de eerste zieletriade, de voluntas, nader willen omschrijven,
dan blijkt deze te zijn de natuurstreving in de w i l l e 8 . Met deze
omschrijving is de natuurstreving van de mens onderscheiden van
die der niet-geestelijke schepselen, en zij is dus iets van het speci
fiek menselijke; weliswaar nog geheel vermogen, nog niet daad
werkelijk, maar toch geestelijk. Deze natuurstreving van de mens
is blijvend, want geschapen, behorend tot zijn natuur, en richt van
meet af aan de mens op onuitwisbare wijze op het hoogste goed,
dat is op zijn oorsprong. En daarmee is voor Thomas het spiegel
beeld afgerond. Zodat opnieuw bevestigd is dat "imago Dei" een
theologische wezensomschrijving is van de mens, die blijvend is
en door niets verstoord kan worden. Zou de natuurstreving op
enigerlei wijze veranderd of weggenomen worden, dan zou de mens
niet meer mens zijn.
le7

) "...et ideo ex conditione sua sequitur quod rectum ordinem tenere
possit tendendo in finem, et etiam deficere. Si autem inevitabiliter in
finem tenderei, per divinam providentiam tolleretur sibi conditio suae
naturae, ut dicit Dionysius, ubi supra; et ideo taliter a Deo instituta
est ut etiam deficere posset; ita tamen quod in potestate ejus esset
deficere, vel non deficere; hoc autem non contingebat in defectu natu
ralis principii" (1 S. 39.2.2 sol.).
1ββ
) Zie boven, blz. 135. 4 S. 49.1.1 sol. 4: "...appetitus naturalis in
tellectualis naturae quae est in homine".
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Daarom moet iedere menselijke actuering van deze natuurstreving buiten het beeld Gods blijven, als men dit voorlopig met
Thomas wil blijven beschouwen als spiegelbeeld. Het is immers
door de mogelijkheid tot perversio, en in de keuzewil, dat vanuit
de mens-zelf het niet-blijvende, het voortgaande, de tijd, een rol
gaan spelen. Evenmin echter als een keuze de mens zijn natuur
ontneemt, evenmin tast zij de imago aan 1 · · : zij speelt zich af op
een ander vlak; het liberum arbitrium behoort niet tot de imago.
Intussen blijven de andere aspecten, die van het extatische en
die van de vrijheid, voortdurend verwijzen naar een vervulling van
alle pre-ethiek in een ethische opgave; en zelfs naar andere dan de
horizontale vertakkingen en bindingen van de mensenziel. Want
het spiegelbeeld is statisch, zoals reeds geconcludeerd 200, maar het
is juist deze vestigiale, geschapen dynamiek-vóór-de-dynamiek, die
het statische karakter en dus het spiegelbeeld zelf verstoort. Voor
deze gedachte nader ontvouwd kan worden (het is eigenlijk weer
die van de positie van de theoloog die onmogelijk rustig kan blijven
toezien, maar het spiegelbeeld binnentreedt, daarmee dit voor hemzelf vernietigt, maar de gegeven grondtrekken gaat realiseren
v o o r . . . anderen), moet eerst een laatste vraag worden besproken,
die ons tijdens heel de beschouwing van de menselijke dynamiek
is bijgebleven: wat is het toch, waarop de mens is geordend? Wat
streeft hij na?
§ 4. Verenigd-worden met zijn einddoel: de volmaaktheid
van de mens
1. Alle dingen staan gespannen naar God (11)
Alvorens te spreken over de eigen menselijke volmaaktheid en
het eigen menselijke einddoel, komen wij nogmaals terug op het
laatste doel van heel de schepping en alle schepselen. Het lijkt niet
ondienstig eerst enige algemene begrippen, die Thomas in het
Scriptum gebruikt, wat nader te omschrijven.
Einddoel is datgene, waardoor iets het meest in actu is ï 0 1 ; het
*··) "...perfectiones naturalis possunt consideran dupliciter: vel quantum ad esse primum, et sic per peccatimi non corrumpuntur: manet enim
et intellectus, et voluntas, et omnia hujusmodi; vel quantum ad ordinem
quo in finem ordinantur, et sic per peccatum corrumpuntur..." (2 S. 35.1.5
adi).
200) zie boven, blz. 105.
201
) "...et illud per quod res maxime est in actu, est ejus ultimus finis"
(4 S. 49.1.2 sol. 2).
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volmaakte goede* , datgene wat uiteindelijk kan worden bereikt
20
door een schepsel: enige gelijkenis van Gods goedheid *. In de
sfeer van werking heeft het einddoel de functie van beginsel het
goede is het eerste en onbewijsbare werkbeginsel 2 e 4 . Tegelijk is
het beginsel en mikpunt, maar ook voltooiing en ge-rust-stelling
van alle streving het goede, gelijkenis aan Gods goedheid
Twee soorten van doeleinden bestaan er — doeleinden die ge
proportioneerd zijn aan de subjecten die deze nastreven, dan bete
kent het bereiken van het einddoel een inherente volmaaktheid
van het subject, — met-geevenredigde doeleinden, waarvan het
"verkrijgen" of "bereiken" in het subject een gelijkenis teweeg
brengt met het met-evenredige doel Gods goedheid, die het doel
van alle dingen is en alles wat geschapen is oneindig teboven gaat,
is het met-geevenredigde einddoel van alles Nooit kan de goed
heid Gods verworven worden als inherente volkomenheid van enig
subject, maar wel een gelijkenis ermee, die bestaat m een deelhebbing daarin Mi.
Het eigen afhankelijke ZIJN der dingen betekent dus zonder meer dat
zij nooit de goddelijke goedheid zelve als hun eigen doel zullen bezitten.
God is met-schepsel Schepsel is gelijkend op-God
a02
) " sicut visibihs est duplex, scilicet per se, ut color, et per accidens, ut homo ita etiam appetibile, quod est objectum voluntatis, dupliciter accipi potest, per se, et per accidens Per se objectum voluntatis
est bonum, sed per accidens est hoc vel illud bonum Et sicut bonum,
commumter loquendo, est per se objectum voluntatis, ita et summum
bonum est ultimus voluntatis finis, per se loquendo sed hoc vel illud
bonum ponitur ut ultunus voluntatis finis et principale ejus objectum
quasi per accidens" (4 S 49 1 3 1 ad 1)
20a) " quamvis res non acquirat divinam bomtatem, tarnen acquirat
aliquam similitudmem ejus, et ex hoc dicitur finis" (2 S 1 2 г ad 1)
204
) " in ratione est ahquid naturaliter cogmtum quasi pnncipium
mdemonstrabile in operabilibus, quod se habet per modum finis, quia m
operabilibus finis habet locum principa ut m VI Ethicorum, cap II,
dicitur Unde illud quod finis est hominis est naturaliter m ratione
cogmtum esse bonum et appetendum" (2 S 39 2 2 ad 2)
205) " i t a edam est duplex fmis Quidam proportionatus ei quod est ad
finem, et talis finis acquintur ut perfectio in eo quod ad fmem est, sicut
sanitas per Operationen! medicinae Est etiam quidam finis improportionabiliter excedens illud quod est ad fmem et hic non acquintur ut
perfectio inhaerens ei quod est ad fmem, sed aliqua simihtudo ejus, et
talis finis est divina bonitas m infinitum creaturae excedens, et ideo
non acquintur m creatura secundum se, ita ut sit forma ejus, sed aliqua
similitudo ejus quae est in participatione ahcujus bomtatis" (2 S 1 2 2

sol)
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Het einddoel van alle dingen bevat voorts een dubbele structuur.
Ieder ding ontvangt namelijk volmaakter ZIJN, naarmate het inniger
wordt verbonden aan het eigen zijNsbeginsel20e. Het is van belang
hierbij te letten op de formuleringen die Thomas gebruikt: "recipere": de dingen ontvangen zijNsvoImaaktheid en zij bezitten die
in afhankelijkheid; "conjungitur": een passieve formulering: zij
wórden verbonden met de oorsprong van hun ZIJN. Juist deze passieve formuleringen, welke ook de passiviteit van de affectus opnieuw in het geheugen roepen, houden een vingerwijzing in naar
de aard van de doelbereiking 207 , waarover later. Vooreerst echter
volgt hieruit dat alle dingen een extern einddoel hebben: nl. beginsel en oorsprong van de volmaaktheid die zij nastreven; en een
intern einddoel: die eigen volmaaktheid zelve, welke de binding
aan dat beginsel bewerkt 20e . Het uitwendige doel is dus het volmaaktheidsbeginsel van het schepsel, buiten hetzelve gelegen, waarmee het wordt verbonden door het inwendig doel (d.i. de "ultimus
finis rei in ipsa re acceptus"). Dan is het einddoel bereikt.
Bij het beschouwen van dit inwendig doel ontdekt de theoloog
die de mens (beeld Gods) zoekt te kennen, opnieuw een dubbelstructuur 2 0 e ; want alle dingen bezitten een inwendige volmaaktheid, waardoor zij in zichzelf volmaakt zijn, en een uitwendige
volmaaktheid waardoor zij in hun ordening op de andere dingen
volmaakt zijn 210 . Samen gerealiseerd leveren zij de volkomenheid
van het ding op.
îoe
) "...tanto perfectius esse recipit unumquodque, quanto verius conjungitur essendi principio" (4 S. 49.1.2 sol. ι).
207) cf. Van Torre, I.e., biz. 179.
2|1β
) "Bonum quod omnia concupiscunt, est esse, ut patet per Boetium
in lib. De Consolât.; unde ultimum desideratum ab omnibus est esse
perfectum, secundum quod est possibile in natura illa. Omne autem quod
habet esse ab alio, perfectionem sui esse ab alio habet: quia tanto perfectius esse recipit unumquodque, quanto verius conjungitur essendi principio; unde inferiora corpora propter longe distare a primo principio,
esse corruptibile habent, ut patet 2 De generai. Et ideo ultimus finis
cujuslibet rei habentis esse ab alio est duplex: imus exterius, secundum
scilicet id quod est desideratae perfectionis principium; alius interius,
scilicet ipsa sua perfectio, quam facit conjunctie ad principium" (4 S.
49.1.2 sol. 1). "...perfectio rei consistit in hoc quod res ad sui ultimum
perducatur. Est autem dupliciter ultimum rei: unum quod est in re, et
aliud quod est extra rem: sicut in corporibus ultimum in corpore est
superficies corporis contenti, ultimum extra, locus qui est superficies
corporis continentis" (4 S. 8.1.1.1 ad 1).
20β
) Boven reeds op blz. 120—123.
21
<·) "...in rebus omnibus duplex perfectio invenitur, una quae in se
subsistit, alia ad res alias ordmatur" (3 S. 27.1.4 sol.).
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Deze totale vervolmaking echter bezitten de dingen reeds in
eerste instantie (de zg. eerste volmaaktheid) en zij krijgen deze
steeds meer tot zij de eindvolkomenheid (de laatste volmaaktheid)
hebben bereikt 2 U . De eerste volmaaktheid immers is beginselvolkomenheid, die onvolmaakt is en pas tot (eind-) volkomenheid
komt door de binding van het schepsel aan zijn einddoel 212 ).
Het beginsel der dingen en hun einddoel zijn identiek; het ZIJN wordt
bezeten in afhankelijkheid en het volmaakte ZIJN bestaat in de verbinding
met het beginsel van het ZIJN. Deze verbintenis is in beginsel gegeven,
moet gerealiseerd worden naar de eindvolkomenheid toe.
Voor een inzicht in de inhoud van het einddoel en de innerlijke
volmaaktheid van alle schepselen, moet nog een laatste begrippelijk
onderscheid worden aangestipt. Het onderscheid namelijk tussen de
"finis operis" en de "finis operantis" 213.
In iedere doelstreving liggen beide factoren op een of andere
wijze verrekend. Want weliswaar streven alle schepselen hun doel
na via eigen natuur en dynamische structuur, toch biedt de natuur
alléén van ieder ding niet voldoende verklaring voor de finaliteit:
was er nergens een bedoeling, een doelrichting te bespeuren, dan
zouden alle strevingen en tendenties willekeurig zijn en louter toeval, en zou men niet kunnen spreken van enige doelgerichtheid 214 .
Voor zover natuurdingen echter (d.i. vestigia Dei) hebben de schepselen zelf geen eigen bedoeling: zij bereiken, zegt Thomas, hun
211
) "...in creatie contingit esse similitudinem Dei secundum quamcumque perfectionem participatam; et quanto perfectio est nobilior, tanto
secundum earn attenditur similitudo expressior. Contingit autem ut aliquid similitudinem Dei amittat quantum ad ulteriorem perfectionem,
quod quantum ad primam perfectionem similitudinem retinet..." (2 S.
37.1.2 ad 4).
212
) 1 S. 3.2.2 sol., geciteerd onder nota 1.
гіэ
) "...agere aliquid propter finem est dupliciter: vel propter finem
operis, vel propter finem operantis. Finis operis est hoc ad quod opus
ordinatum est ab agente, et hoc dicitur ratio operis; finis autem operantis
est quem speciali ter operans intendit: unde finis operis potest esse in
alio; sed finis operantis semper est in ipso; sicut patet in aedificatore,
qui lapides congregai ad componendum eos, quod ista compositio, in qua
consistit forma domus, est finis operis; sed utilitas quae provenit ex hoc
operanti est finis ex parte agentis" (2 S. 1.2.1 sol.).
214
) "...omne quod consequitur aliquem finem, oportet quod fuerit
determinatum aliquo modo ad finem ilium; alias non magis in hunc
finem quam in alium perveniret. Ilia autem determinado oportet quod
proveniat ex intentione finis non solum ex natura tendente in finem, quia
sic omnia essent casu, ut quidam philosophi posuerunt" (3 S. 27.1.2 sol.).
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goedheid uiteraard, d.i. vanuit hun natuur , en alléén door hun
natuur 2 l e , met de gegeven structuren en beperktheden en met de
eigen mogelijkheid. Deze tegenstelling: dat de natuur alléén onvoldoende verklaring biedt van de finaliteit, terwijl anderzijds de
natuurdingen hun eigen goedheid alléén door hun natuur bereiken,
is slecht een schijnbare. Iedere finaliteit onderstelt immers een
natuur met een intrinsieke doelgerichtheid (finis operis) én een op
het doel richtende intentio, be-doeling (finis operantis). Van alle
schepselen kan men zeggen dat zij hun doelordening van elders
ontvangen: de afhankelijkheid van alle creatuur houdt in, dat
ieder ding zó is toegerust dat het niet de eindvolmaaktheid bezit,
maar deze kan bereiken 217 . Deze toerusting kan men heel algemeen
benoemen met de "appetitus naturalis", gegeven grondtendens
waarin en waardoor de "finis operis" wordt gerealiseerd. Maar al
hebben de schepselen als natuur-dingen zelf geen bedoeling, toch
is er een "finis operantis" dat buiten henzelf ligt en dat de doelrichting geeft. Want heel de schepselwereld wordt beschouwd als
een "opus", door God gewrocht, en zijn bedoeling is de "finis
operantis" van de schepselen als natuurdingen. De "finis operis" is
zo de neerslag van Gods doelrichtende werking in de creatuur; en
in de "appetitus naturalis" van alle schepselen realiseert zich de
"finis operis", maar evenzeer Gods bedoeling met zijn maaksel. Zo
is deze "appetitus naturalis" op te vatten als het snijpunt van de
(gegeven) innerlijke, natuurlijke voortgang der dingen naar hun
einddoel, en van Gods eigen bedoeling met de schepselen. Men
kan dan ook niet goed zeggen dat de natuurdingen zelf handelen:
van de dieren heet het, dat zij "door natuur-instinct worden bewogen, eerder dan dat zijzelf handelen" ^ 8 . Dit geldt op een of
andere wijze van heel de wereld der natuurdingen: de natuurstreving is de streving-in-vervreemding, in onteigening: passiever,
215) "Sed alia animalia et creaturae insensibiles ex puris naturalibus
consequunter fmem suum; quamvis non sine Deo, qui omnia in omnibus
operetur" (ι S. Prol. i.i obj. 3).
21«) "Sicut enim dicit Dionysius, IV cap. De div. nom., non est providentiae naturas rei destruere, sed salvare; et ideo quasdam res sic instituit ut secundum suam conditionem consequantur finem per principium
quod est natura tantum, sicut in omnibus irrationabilibus" (1 S. 39.2.2
sol.).
217
) Zie boven, blz. 128 e.V..
218) "Sicut autem de perfectione humanae naturae, inquantum homo est
homo, est Talionis voluntas; ita de perfectione hominis, inquantum animal, est appetitus sensibilis;... Sed ista appetitus in aliis animalibus
non habet rationem voluntatis, quia aguntur instinctu naturae potius
quam agant, ut dicit Damascenus" (3 S. 17.1.1 sol. 2).

ι??

extemer naarmate zi) verder afstaat van de interiorisermg 2 1 β , d ι.
van de deelhebbmg in de geestelijkheid 2 2 0 Tegenover de "natura",
waarvan de "finis operantis" exclusief buiten haarzelf is gelegen
(ni in God), kan men hier de (geschapen) "persona" stellen bij
wezen geestelijk, niet passief maar zelf handelend en be-doelend In
de mens als werkstuk Gods is aldus een "finis opens", maar daar
is ook de "finis operantis Dei" die zijn inslag vindt in de natuurstreving van de mens, deze natuurstreving van de mens kan echter
met tot vervulling komen zonder de "finis operantis" van de vnje
mens, die zijn bedoelingen in eigen macht heeft
De natuurdingen als zodanig hebben dus geen andere bedoeling
dan die van God, de "mstituens n a t u r a m " 2 2 1 , zij handelen met,
zoals de persoonlijke schepselen, met voorbedachte rade 2 2 a en hun
doelstrevingen voltrekken zich buiten het terrein der vrijheid 2 2 3 .
Zo gaan de schepselen, voorzover natuurdingen, vanuit hun na
tuurlijke beginselen voort naar hun einddoel met een zekere nood
zaak, toch niet onder dwang, want alle gewelddadigs is tegen de
n a t u u r 2 2 4 En alles heeft die aanleg om op suave wijze zijn doel
te bereiken 2 2 5 , d w z de eigen volmaaktheid van elk schepsel 2 2 β .
21β

) Zie boven, biz 170—172
220) "Et secundum quod aliquam immatenalitatem participant, secun
dum hoc cognitioms et voluntatis participativa fiunt Unde et animaba
cognoscunt, inquantum species sensibihum immatenaliter m organis
sensuum recipiuntur et secundum intentiones spintuahter ex rebus perceptas per appetitum sensibilem ad diversa mclmantur" (3 S 27 1 4 sol )
221
) "Sic ergo duphciter ahquid tendit in finem
Alio modo directum
ab abo, et hoc modo omnia secundum suam naturam tendunt in fines
propnos et naturales, directa a sapientia instituente naturam" (3 S 27 1 2
sol ) "Movetur autcm aliquid ad suam perfectionem duphciter Uno modo
per mclmationem naturalem, sicut lapis movetur deorsum, et hoc motus
non praeexigit cognitionem m eo quod movetur, sed m abo quod est
pnncipium causane hanc mclmationem, et hic est motus naturalis" (4 S
49 3 1 sol 1)
222
) " naturalia quamvis non habeant voluntatem, tarnen mtendunt
aliquid per appetitum naturalem, secundum quod dinguntur m finem
suum ab mtellectu divmo naturae attribuente mclmationem m finem,
quae inclinatici appetitus naturalis dicitur, et ideo non est ita proprie
mtentio in eis sicut in agentibus a proposito" (2 S 38 1 3 ad 2)
223
) Cf 3 S 27 1 2 sol, geciteerd onder nota 78
224) " coactio, cum violentiam importet, et prohibitio similiter, non
pertmet ad illam necessitatem quae naturam rei consequitur, quia omne
violentum est contra naturam" (4 S 49 1 3 2 ad 2)
225
) 1 S 39 2 2 sol, geciteerd onder nota 216
22e) " p e r sapientiam Dei creaturarum opera non tantum producuntur,
sed restaurantur et perficiuntur illa dico perfectione, qua unumquodque
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Het innerlijke einddoel van alle dingen is de eigen volmaaktheid,
die in ieder ding zelf bestaat, en in zijn ordening op andere din
gen 2 2 7 ; met het oorsprongszijN van het ding is zijn volkomenheid
in germine gegeven, en valt aldus samen met zijn natura waarin
een "in-centrisch" en een "ex-centrisch" moment zijn gegeven: de
meer statische en de meer dynamische structuren van het ding ver
ankeren deze twee momenten. Dit is echter de eerste volkomenheid;
de "perfectio ulterior" echter, waarin de radicale structuren voluit
geactualiseerd zijn, is precies het innerlijke einddoel van alle din
g e n 2 2 8 : het goede, dat ieder ding naar eigen aard passend is, het
volmaakt goede dat het einddoel i s 2 2 e . Inhoudelijk is dit het "ESSE"
van ieder ding, voorzover dat in de begrenzing van de eigen natuur
mogelijk is 2 3 0 . Het volmaakte ESSE nu, ligt in de sfeer van de wer
king, van de actuering van die vermogendheid welke de eerste vol
komenheid uitmaakt en het vertrekpunt van alle streving naar eindvolmaaktheid ш . Op de werking zijn de dingen gericht. Want het
is niet de rust, maar de werking van het schepsel waarin het inner
lijke einddoel ervan is gelegen; en de volmaakte werking kan enkel
bestaan in het volmaakte ZIJN 2 3 2 .
Maar de werking zelf? Deze omschrijving van het inwendige
laatste doel is weinig bevredigend: heel de natuurwereld blijft op
deze wijze zwevend. Want zoals de dingen hun ZIJN ontvangen,
zoals hun ZIJN een zijN-in-afhankelijkheid is, zo is dat ook het
volmaakte ZIJN dat zij nastreven: het wordt ontvangen naarmate
de dingen inniger verbonden raken met het beginsel van hun
perfectum dicitur, prout proprium finem attingit" (i S. Prol., ed. Mandonnet I, p. i). "...ad Dei sapientiam pertinet... perfectio. qua res conservantur in suo fine. Subtracto enim fine, relmquitur vanitas, quam
sapientia non patitur secum; unde dicitur Sap. Ш, i, quod eapientia
'attingit a fine usque ad finem fortiter et disponit omnia suaviter'. Unumquodque dispositum est quando in suo fine, quem naturaliter desiderat,
collocatum est" (i S. Prol., ed. Mandennet I, p. 4). "Omne autem im
perfectum appétit suam perfectionem" (4 S. 49.1.4 sol. 1).
ä27
) 3 S. 27.1.4, geciteerd onder nota 210.
^ 9 ) ι S. 3.2.2 sol., geciteerd onder nota 1; 2 S. 37.1.2 ad 4, geciteerd
onder nota 211.
22e
) 4 S. 49.1.3.1 ad 1, geciteerd onder nota 202.
23(l
) 4 S. 49.1.2 sol. 1, geciteerd onder nota 208.
M
i) "...cum res magis sit in actu secundum quod est operans, quam
secundum quod est potens operari; erit ultima perfectio uniuscujusque
rei sua operatio perfecta: unde res esse dicitur propter suam operationem"
(4 S. 49.1.2 sol. 2).
232
) "...ultimus finis rei non est quies, sed operatio rei, cujus perfectio
non potest esse nisi re perfecta existente" (4 S. 49.1.2.4 ad 4).
179

23Э

ZIJN . Met andere woorden er is een uiterlijk einddoel, identiek
met het beginsel. Heel het bestek van de doelordening, de doelstreving en de doelbereiking laat een terugkeer zien, een "conjunctio principio". Zo is het ook gesteld met de goedheid: de dingen
bezitten hun goedheid van nature, want zij zijn afhankelijk van
en delen in het volmaakte goed (alle zijnde gelijkt immers als zo
234
danig het eerste zijnde ); zo zal de volkomen goedheid die alle
dingen nastreven, in afhankelijkheid bezeten worden en deelhebbenderwijs, gelijkend op het volmaakt goede.
Vanzelf is de aandacht nu gericht op het uitwendige doel van
alle dingen, het beginsel van hun ZIJN: dat is God, die zijn goed
235
heid meedeelt aan alle schepsel . Hij is de Schepper, die in die
deelgeving aan zijn goedheid alles determineert op zijn doel, en
door Gods "intentio finis" is de doelstreving in de dingen niet toe
23e
vallig of een blind gegeven, maar bedoeld . Hijzelf nu, die be
ginsel is van alle ZIJN, is ook het einddoel. De Schrift leert dat
237
ook
. Alle dingen verhouden zich aldus al naar gelang van hun
eigen aard op eigen wijze tot God: op de wijze en in de ordening
238
die Hij heeft gewild . Daarmee is tegelijk de grens gegeven.
Want wel is Gods goedheid als de hoogste goedheid het einddoel
van alles 2 3 e , doch deze goddelijke goedheid is in zich niet aan de
2аз

) 4 S. 49.1.2 sol. 1, geciteerd onder nota 208.
) "...in creatis contingit esse similitudinem Dei secundum quamcumque perfectionem participatam" (2 S. 37.1.2 ad 4).
235
) "...sed Deo competit agere propter amorem finis, cujus bonitati
nihil addi potest. Ipse enim bonitatem suam perfecte amat, et ex hoc
vult quod bonitas sua multiplicetur per modum qui possibile est, ex sui
scilicet similitudine, ex quo provenit utilitas creaturae, inquantum simili
tudinem divinae bonitatis recipit: et ideo dici tur in Littera quod Deus
fecit crcaturam propter bonitatem suam, considerando finem operantis,
et propter utilitatem creaturae, considerando finem operantis; et propter
hoc etiam dicit Augustinus I De doctr. christ., cap. XXXII, quod inquan
tum Deus est bonus, sumus" (2 S. 1.2.x sol.).
23e
) Cf. 3 S. 27.1.2, geciteerd onder nota 214.
237
) "...hoc propter quod res fit est finis ejus. Sed, sicut dicit Proverb.,
XVI, 4, universa propter semetipsum operatus est Dominus! Ergo videtur
quod ipse sit finis omnium" (2 S. 1.2.2 sed с. ι ) .
23
8) "...finis non est causa rei, nisi secundum quod est in volúntate
agentis; et ideo ipsa bonitas divina, secundum modum et ordinem quo
est ab eo volita, est finis rerum. Et ideo tunc unaquaeque res maxime
ad suum finem accedit, quando imitatur divinam voluntatem, secundum
quod de ipsa re dispositum est a Deo" (2 S. 1.2.2 ad 3).
23e
) "...bonum habet rationem finis, ut in III Metaph., dicitur. Ergo et
summum bonum habet in Deo rationem finis ultimi. Sed divina bonitas
est summa bonitas. Ergo ipsa est ultimus rerum finis" (2 S. 1.2.2 sed с. г).
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creatuur geëvenredigd en gaat haar teboven. Wat slechts te bereiken is, is een deelhebbing in enige goedheid, een gelijkenis: en de
gemeenschappelijke wijze waarop alle schepselen streven is een tendentie naar die gelijkenis met de goedheid Gods 240 . Hier moet opnieuw herinnerd worden aan de vestigiale Godsaanwezigheid in
alle schepselen; hier is Hij op niet-wederkerige wijze aanwezig, en
kan dus niet zelf nagestreefd worden; alleen Gods gelijkenis wordt
doel, zodat alles wordt verlangd in zoverre daarin Godsgelijkenis 241 ,
d.i. enig goed is gerealiseerd. Natuurdingen zijn eindig en beperkt
en bezitten slechts toeneiging en ordening op zaken die geproportioneerd zijn aan henzelf, aan hun eigen tendenties en mogelijkheden 242 .
240

) "...finis et agens proportionantur ad invicem, sicut materia et
forma. Unde secundum differentiam agentis est differentia finis. Est
autem duplex agens. Quoddam quod suscipienti suum effectum est proportionatum; unde formam ejusdem speciei vel rationis in effectum inducit, sicut in omnibus agentibus univocis, ut ignis générât ignem, et
domus quae est in anima artificis causât domum quae est in materia.
Quoddam vero agens non est proportionatum recipienti suum effectum.
Unde effectua non consequitur speciem agentis, sed aliquam similitudinem ejus quantum potest, sicut est in omnibus agentibus aequivoce, ut
sol calefacere dicitur. Ita etiam est duplex finis. Quidam proportionatus
ei quod est ad finem; et talis finis acquiritur ut perfectio in eo quod
ad finem est, sicut sanitas per operationem medicinae. Est etiam quidam
finis improportionabiliter excedens illud quod est ad finem: et hic non
acquiritur ut perfectio inhaerens ei quod est ad finem, sed aliqua similitudo ejus; et talis finis est divina bonitas in infinitum créatures excedens; et ideo non acquiritur in creatura secundum se, ita ut sit forma
ejus; sed aliqua similitudo ejus quae est in participatione alicujus bonitatis; et ideo omnis appetitus naturae, vel voluntatis tendit in assimilationem divinae bonitatis, et in ipsammet tenderei, si esset possibilis haberi ut perfectio essentialis, quae est forma rei. Sed tarnen ipsamet divina
bonitas potest acquiti a creatura rationali ut perfectio quae est objectum
operationis, inquantum rationalis creatura possibilis est ad videndum et
amandum Deum. Et ideo singulari modo Deus est finis in quem tendit
creatura rationalis praeter modum communem quo tendit in ipsum omnis creatura, inquantum scilicet onrnis creatura desiderai aliquod bonum,
quod est similitudo quaedam divinae bonitatis. Et ex hoc patet quod in
omni bono summum bonum desideratur" (2 S. 1.2.2 sol.).
241
) "...sicut etiam dicitur, quod omnia appetunt Deum: non quidem
ipsum prout consideratur in sua natura, sed in sui similitudine; quia nihil
desideratur, nisi inquantum habet similitudinem ipsius, et etiam nihil
cognoscitur" (1 S. 3.1.2 ad i ) .
242
) "...in rebus omnibus duplex perfectio invenitur: una quae in se
subsistit, alia quae ad res alias ordinatur. Et utraque perfectio in rebus
materialibus finita et terminata est; quia et formam unam determinatam
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Samenvattend: het externe einddoel van alle dingen is de ge
lijkenis aan Gods goedheid, met dien verstande dat die goedheid
Gods zelve nagestreefd zou worden als het vanuit de "perfectio
prima" van de dingen mogelijk zou zijn Gods goedheid als eigen
wezensvervolmaking te bezitten 2 4 a . De grote cirkelgang waar
door alle schepselen overeenkomstig de indrukking Gods het vol
maakt goede nastreven, en voortgaan van het Goede naar het
Goede, blijft dus in de orde van de schepping en met name in de
natuurdingen onvolkomen: Godzelf wordt niet bereikt; de creatuur
reikt naar een "assimilatio divinae bonitatis" 2 4 4 .
Terug bij het inwendige einddoel der dingen, moet nu gezegd
worden dat dit bestaat in de eigen eindvolmaaktheid van ieder
schepsel, welke wordt bewerkt door de actuering van heel de toe
rusting van zijn n a t u u r 2 4 5 . Maar deze actuering is nu precies de
werking waardoor het ding verbonden raakt met zijn beginsel;
deze beginsel-binding is de uiterlijke eindvolmaaktheid van het
schepsel. Tegelijk is hiermee een algemeen ontwerp gegeven van
iets als de historie van alle creatuur: het inwendige einddoel be
staat immers reeds in de modus van inwendig finaal beginsel van
alles, springplank van alle dynamiek, en is de aanwezigheid Gods
habet per quam in una tantum specie est; et etiam per determinatam
virtutem ad res quasdam proportionatas habet inclinationem et ordinem,
sicut grave ad centrum" (3 S. 27.1.4 sol.).
24Э
) 2 S. 1.2.2 sol., geciteerd onder nota 240.
244J "Conjungitur au tem creatura Deo... secundum similitudinem tan
tum, inquantum invenitur in creatura aliqua similitudo divinae bonitatis,
non quod attingat ipsum Deum secundum substantiam: et ista conjunctie
invenitur in omnibus creaturis per essentiam, praesentiam et potentiam"
(1 S. 37.1.2 sol.). "Et quia omnia procedunt a Deo inquantum bonus
est, ut dicit Augustinus (lib. 1. de Doet. christ., cap. 22), et Dionysius
(cap. 4 de Div. Nom.); ideo omnia creata secundum impressionem a Crea
tore receptam inclinantur in bonum appetendum secundum suum modum;
ut sic in rebus quaedam circulatio inveniatur; dum a bono egredientia,
in bonum tendunt. Haec autem circulatio in quibusdam perficitur crea
turis, in quibusdam autem remanet imperfecta. Illae enim creaturae quae
non ordinantur ut pertingant ad illud primum bonum a quo processerunt,
sed solummodo ad consequendam ejus similitudinem qualemcumque; non
perfecte habent banc circulationem" (4 S. 49.1.3 sol. 1).
246) "Deo autem, qui est ultimus finis rerum, res... conjungi possunt...
per modum assimilationis, ut sic dicatur ilia res esse Deo conjunctissima
quae est Deo simillima; et secundum hoc oportet illud in unaquaque re
esse ultimum ejus finem, secundum quod maxime Deo assimilatur. Unumquodque autem secundum hoc ad Dei similitudinem accedit quod est
actu, recedit vero secundum quod est in potentia; et illud per quod
res maxime est in actu, est ejus ultimus finis" (4 S. 49.1.2 sol. 2).
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in alle dingen; het midden bestaat in de weg van de werking
waardoor elk schepsel verbonden raakt aan zijn uitwendig einddoel, d.i. Godzelf-naar-mogelijkheid; het laatste doel is dan de uitwendige finale vervolmaking: dan is het schepsel af, geheel gevestigd in het doel 24e en heeft het vastheid en kracht bereikt 247 .
Het inwendige laatste doel, dat alle dingen nastreven, is zo die
eigen eindvolkomenheid (in zichzelf en in hun ordening naar het
niet-zelf) welke precies de binding-naar-mogelijkheid teweegbrengt
met hun buiten-zelvig einddoel, dat tegelijk hun ZIJNS- en volmaaktheidsbeginsel is: de volkomen goedheid van Godzelf.
Met deze glasheldere beschouwing heeft Thomas definitief duidelijk gemaakt, hoe weinig hij opheeft met welk extrinsecisme dan
ook. De band tussen beginsel en doel is de werking zelf, die ontspringt aan de eigen vermogendheid van de natuur der dingen.
Deze God-verbindende werking is naar mogelijkheid: Godzelf is
"excedens" en de creatuur geraakt tot Gods goedheid naar een zekere "assimilatio" 2 4 e ; verder komt zij niet. Zoals gezegd: deze Godsbinding door assimilatio is het meest volmaakt in de sfeer der werking: wat gegeven is aan vermogendheden moet gerealiseerd worden, en de dingen worden meer gelijkend op Gods goedheid (en
dus méér met haar verbonden) door werking dan door vermogendheid tot werking 2 4 e . De binding aan Gods goedheid op de wijze
van assimilatie benaderen de natuurdingen in de werking van nabootsing van de wil Gods 250 , welke ligt uitgedrukt in hun natuurstructuren.
Dit, dat het uitwendige einddoel van heel de schepping de goedheid van God is, die enkel in haar gelijkenis, niet in zichzelf wordt
bereikt, wijst in concreto opnieuw naar de imago Dei, de mikro24β) "Unumquodque dispositum est quando in suo fine, quem naturaliter desiderai, collocatimi est" (ι S. Prol., ed. Mandennet I, p. 4).
247
) "...quaelibet res quando pertingit ad propriam perfectionem, consequitur stabilimentum et vigorem; sicut corpora quando perveniunt ad
términos motus sui naturalis, qui in loco naturali conservantur... in terminatione motus naturalis est quaedam vigoratio naturalis ejus quod
movetur" (4 S. 49.3.1 sol. 1).
248) "Non autem quaelibet operatio potest dici finis, sed illa quae
fini exteriori primo conjungit; et hoc dico quando res finem extra se
habet; tunc enim oportet quod finis interior ad extenorem ordinetur, ut
sic finis exterior sit quasi finis ultimus; et finis interior, qui est operatio,
sit ad illum ordinatus; sicut videmus quod res naturales per operationes
quas habent, pertingunt secundum assimilationem quamdam ad divinam
bonitatem, quae est earum exterior finis" (4 S. 49.1.1 sol. 2).
24
·) 4 S. 49.1.2 sol. 2, geciteerd onder nota 231.
250
) 2 S. 1.2.2 ad 3, geciteerd onder nota 238.
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kosmos, waarin heel de schepping samenkomt, waarop heel de
schepselwereld gericht staat en waar zij haar centrum vindt In de
mens kan de creatura wellicht wellicht Godzelf bereiken 251
Zo komt ons langzamerhand de volkomen vestigiahteit voor
ogen, waarin de ganse schepping de laatste bevestiging van alles
wat zij bevat verkrijgt van de mens, die geheel en al tot de schepping behoort, en toch een alibi heeft in zijn geestelijke persoon
Door de mens brengt God alles tot vervulling, in de mens vinden
de dingen hun finale rust door die "assimilatio creaturae intellectualis quantum potest", waarin ZIJ immers de "assimilatio divinae
bomtatis" bereiken Heel de wereld der natuurdingen staat gericht
naar de met vrijheid gekroonde top van de schepping die machtige, wankele, riskante mens, die m een onuitroeibare maar delicate
solidariteit volop van de schepping is, en voor wie de Genesisopdracht tot cultuur waarachtig geen vrijblijvend verzoek is, maar
een roeping tot zingeving Juist in zijn uiteenzettingen omtrent de
vestigiale Godsgelijkenis in alle dmgen en in zijn leer over de
natuurlijke doelordenmg ontvouwt Thomas een sterke, van geloof
geladen visie op de aardse werkelijkheid, op de cultuuropdracht van
de mens, op de noodzaak van een voortdurende evolutie waarin de
mens de natuur vergeestelijkt, vermenselijkt, en thuishaalt naar het
domein waartoe zij bestemd is
2 Het doel van de mens is zijn eigen volkomenheid
Uiteraard en a h w noodzakelijk wordt de wil van de mens gedreven 252 naar de ultieme volmaaktheid die de mens kan bereiken 253 Dit is zijn levensdoel 254, het doel van al zijn verlangens 255 ,
251

) Zie boven, blz 123—124
252) " quantum ad hoc quod a Deo determinatur naturali inchnatione,
quodammodo hbertatem non habet, sed quasi cogitur naturali inclinatione, sicut respectu beatitudmis quam nullus non veile non potest"
(3 S 27 1 4 ad 12) " cum naturaliter voluntas necessario feratur in
beatitudmem" (4 S 49 1 3 2 ad 2)
253) " ultima ejus perfectio, ad quam possibile est ipsum pervenire "
(4 S 4 9 1 2 sol 1), " ultima perfectio hominis, quae est ejus finis "
(4 S 49 1 2 sol 2)
254) "Ultimus enim finis hominis quem omnes hommes naturaliter
desiderant, est beatitudo" (4 S 43 1 1 sol 1), " beatitudo, cum sit
naturaliter ab omnibus hominibus desiderata, nommât ultimum humanae
vitae fmem" (4 S 49 1 1 sol 1)
255) "Beatitudo ergo, cum sit finis ad quem refenmtur omnia desideria " (4 S 49 1 1 sol 4)
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daarop is hij van nature geordend 256 en dat beoogt hij door zijn
wil. Deze volmaaktheid vertoont de dubbelstructuur van inwendig
(waardoor de mens in zichzelf volmaakt is) en uitwendig (waardoor hij de volmaakte ordening heeft op alle andere dingen) 257 .
De mens is volmaakt, zegt Thomas, als zijn doel bereikt is 258 ,
en dat is het goede voor hem 25e . De inhoud van dat goede is niet
gemakkelijk te achterhalen; het is in ieder geval datgene wat de
intellectus aan waars ontdekt en de wil voorhoudt als convenient
en nastrevenswaard. Men zou het terecht wijsgerig kunnen formuleren met het reeds genoemde "esse perfectum", maar hier gaat
het nu over het "esse perfectum hominis", dat zéker ook de algemene karakteristieken meedraagt van alle geschapen, eindige zijn,
doch méér dan dat omvat.
Zoals in de vorige paragraaf is uiteengezet: de mens streeft van
nature naar de ultieme volmaaktheid. Maar dat hij naar deze of
die goedheid streeft, naar een volmaaktheid van bepaalde inhoud,
heeft hij niet van nature maar door de werking van zijn kengeest die onderzoekt, vergelijkt, beaamt, enz. Dat komt omdat de
kern van zijn vrijheid in de schoot van zijn geest, d.i. in zijn vermogen tot geestelijk kennen is neergelegd: het streven volgt de
eigen geestelijkheid, zo is meermalen betoogd, en daardoor is het
voluntas. In de werking van zijn kenvermogen nu ontdekt de mens
dat zijn hoogste goed in dit of dat is gelegen г 6 0 . Het proces van
ΐδβ) "Alio modo dicitur naturale id ad quod natura est ordinata; et
quantum ad hoc, naturale per peccatum tollitur, inquantum aufertur
beatitudo ad quam natura est ordinata, et diminuitur habilitas ad ipsam;
et sic natura humana corrupta erat, quia non poterai pervenir! ad beati
tudinem ab aliquo illius naturae corruptae, nisi natura reparata esset"
(3 S. 20.1.1.1 ad ι).
г
" ) з S· 27·ΐ·4 9 0 1·' geciteerd onder nota 210.
258
) 1 S. Prol., ed. Mandonnet I, p. 1.
25e
) "Conveniens" (1 S. 3.4.1 sol.); "bonum amatum" (3 S. 27.1.1
sol.); "optimum" (4 S. 49.1.1.1 ad 1); "summum bonum" (4 S. 49.1.3.1.
ad 1); "perfectum bonum" (4 S. 49.1.3 sol. 2).
2ββ
) "...bonum quod est objectum voluntatis, est in rebus, ut dicit
Philos, in 6 Metaph.; et ideo oportet quod motus voluntatis terminetur
ad rem extra animam existentem. Quamvis autem res, prout est in ani
ma, posit considerari secundum rationem communem praetermissa ratione
particular!; res tarnen extra animam non potest esse secundum commu
nem rationem nisi cum additione propriae rationis; et ideo oportet quantumcumque voluntas feratur in bonum, quod feratur in aliquod bonum
determinatum; et similiter quantumcumque feratur in summum bonum,
quod feratur in summum bonum hujus vel illius rationis. Quamvis autem
ex naturali inclinatione voluntas habeat ut in beatitudinem feratur secun
dum communem rationem, tarnen quod feratur in beatitudinem talem
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dit ontdekken heeft T h o m a s n a u w k e u r i g geanalyseerd. Hij heeft nl.
van Aristoteles geleerd, dat onze kennis voortschrijdt van het meer
algemene n a a r het bijzondere, zodat de mens aanvankelijk o m t r e n t
zijn doel enkel dit algemene weet, dat het iets m o e t zijn dat het
beste is, " o p t i m u m " . Aanvankelijk; w a n t bij deze ontdekkingstocht
van de geest blijkt eens te meer dat de intellectus v a n de mens in
dit leven bestaat in de m o d u s van ratio, in een schemertoestand
voort-moet, tijd nodig heeft, geduldig een weg m o e t afleggen. Z o als wij k e n n e n , zo begeren w i j ; onze kennis is de régula van
ons verlangen en willen 2 6 1 . Tussen alle goeds dat ons voor de geest
k o m t is het n u het éérste goed dat wij als dat o p t i m u m beschouwen. En w a t is het eerste? Het zijn de zintuiglijke dingen, die wij
dan ook p r o m p t waarderen als w a r e n het de hoogste goederen:
"voedsel, lucht, w a r m t e , moederliefde... vier fundamentele bio2β2
psychologische v o o r w a a r d e n " . M a a r als tenslotte onze kennis
v o l m a a k t w o r d t hebben wij een nauwkeuriger gedachte v a n h e t
einddoel v a n de m e n s , doordat wij h e m leren onderscheiden van
andere dingen. En d a n bestreven wij het hoogste goed zoals h e t is,
2И
namelijk in de geestelijke dingen . M a a r velen v a n ons, en wij
allen soms meer soms minder, stellen h e t hoogste goed in de goede
dingen v a n h e t lichaam. Daarvoor zijn twee g r o n d e n aan te geven.
Eerstens dat het de m e n s weliswaar mogelijk is een goed te vinden
val talem, hoc non est ex inclinatione naturae, sed per discretionem
rationis, quae adinvenit in hoc vel in ilio summum bonum hominis
constare" (4 S. 49.1.3 sol. 3).
2β1
) "Movetur autem mens in Deum et per intellectum et per affec
tum, et hi duo motus mentis simul esse possunt, quamvis non simul
cogitari possint; quia unus est regula alterius, et per actum intellectus
praesentatur suum objectum voluntati, quia objectum ejus est bonum
imaginatum vel intellectum, ut Philosophus dicit in III De anima. Sed
naturaliter motus intellectus praecedit, sicut objectum naturaliter praecedit actum potentiae" (4 S. 17.1.3 sol. 3).
2β2
) R. Mucchielli, Mensworden. De ontwikkeling van het kind. In:
Ruimte 18 (1962) biz. 17.
2β3
) "...hoc quod primo desideratur bonum corporale quam spirituale,
per accidens contingit. Nostra enim cognitio ab universalioribus ad
specialia procedit, ut patet in 1 Physic; et ideo in principio nihil cognoscimus de fine hominis nisi hoc generale quod est quoddam optimum;
et sicut cognoscimus, ita desideramus; et ideo inter illa bona quae primo
cognitioni occurrunt aestimamus illud bonum. Priora autem in nostra
cognitione sunt sensibilia; unde in principio aestimamus quasi summa
bona, sensibilia bona; sed in fine quando cognitio nostra perficitur,
habemus distinctam cognitionem de hominis fine, discemendo ipsum ab
aliis; et tunc appetimus summum bonum ut est, scilicet in spiri malibus" (4 S. 49.1.1.1 ad г).
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dat hem geheel en al passend is en op geen enkele wijze dissoneert,
maar hij kan geen enkel kwaad vinden dat zo'n wanklank en wan
orde in zich sluit, dat het op geen enkele wijze passend is: er is
2β4
geen puur malum, dat niet in enig opzicht goed is . Maar er is
een andere grond van deze vergissing, een die ons hier momenteel
meer interesseert, namelijk dat wij, wanneer wij ons vergissen in
ons einddoel, ervan blijk geven geen idee te hebben wat wijzelf
zijn. Want wij herkennen onszelf niet naar wat het beste is in ons,
wat ons " Z I J N " formeel gesproken afmaakt; onze (zéér moeilijk
te bereiken) zelfkennis gaat niet verder dan tot wat zich van buitenaf aandient. Dáárom zoeken wij dan onze gelukzaligheid in
uiterlijke dingen. Er valt een lange reeks "bona" op te noemen,
waarin de mens zijn uiteindelijk geluk meent te vinden, doch waar
2β5
dit feitelijk niet is . Maar de zelfkennis moet ons voeren naar
wat het beste is in ons, dat "melius", waarin ook de imago Dei
2
gezocht moet w o r d e n " , naar de geestelijke kern van de mens:
het geestelijke kenvermogen en, daarop volgend, het geestelijke
streefvermogen. Het is niet zonder beroep op alle wijsgeren, dat
Thomas de volmaaktheid van de mens stelt in de bona animae,
d.w.z. in het goede van de "rationalis vel intellectualis n a t u r a " 2 β 7 ,
2M
) "Potest autem inveniri aliquod bonum quod totaliter conveniens
est, nee ex aliqua parte dissonantiam habet; non autem potest inveniri
aliquod malum quod ita sit dissonum quod quantum ad nihil conveniens
sit: quia non est aliquid pure malum, quod secundum aliquid non sit
bonum" (4 S. 49.3.3 sol. 3). Cf. 2 S. 25.1.2 sol.: "In his autem quae ad
finem ultimum ordinantur, nihil invenitur adeo malum quin aliquod
bonum admixtum habeat, nee aliquod adeo bonum quod in omnibus sufficiat...".
MJ) "Quod autem aliqui beatitudinem in bonis corporis ponunt, ex hoc
provenit quod seipsos quid essent ignorabant; non enim agnoscebant se
secundum id quod est in eis melius, quod eorum esse formaliter complet,
sed secundum id quod de eis exterius apparet; et secundum hoc in
exterioribus bonis suam beatitudinem quaesierunt" (4 S. 49.1.1 sol. 1); cf.
4 S. 44.1.3.4 ad 3, waar de voluptas wordt genoemd; later wordt dit
door Thomas verder uitgewerkt, bv. in ScG III, 30 en I—II. 2—3.
2ββ) "Et ideo in illis tantum creaturis dicitur esse imago Dei quae
propter sui nobilitatem ipsum perfectius imitantur et repraesentant; et
ideo in angelo et homine secundum id quod est in ipso nobilius" (1 S.
3.3.1 sol.); cf. boven, biz. 39—44.
2β7
) "...beatitudo, cum sit naturaliter ab omnibus hominibus desiderata,
nominal ultimum humanae vitae finem. Finis autem cujuslibet rei est
operatic propria, vel per operationem propriam ad finem venit. Cum
autem forma propria sit in qualibet re operationis propriae principium;
forma autem propria hominis, inquantum est homo, sit rationalis anima;
oportet quod vel in ipsis actibus rationalis animae beatitudo consistât,

187

en (juist zoals wij dat boven zagen) in de volmaakte werking 2 β β van
het vermogende geheel dat de ¿iel is want iets is volmaakter door
werking dan door vermogendheid tot werking 2 β β . De volmaakte
werking, d ι het volkomen l e v e n 2 7 0 van de ziel, is onbelem
m e r d 2 7 1 , blijvend en ultiem, zodat er niets meer te verlangen over
blijft Z 7 2 Niet in gebrokenheid en veelheid bestaat die werking,
maar zij is aaneengesloten en één 2 7 3 De eigen volkomenheid weivel in his ad quae homo per actus rationahs ammae comparatur Haec
autem bona ammae dicuntur, unde necesse est beatitudmem poneré in
bonis ammae, etiam secundum philosophos" (4 S 4 9 1 1 sol 1) "Ab
omnibus enim commumter ponitur quod felicitas, sive beatitudo, est
bonum rationahs vel intellectualis naturae" (4 S 49 1 1 sol 4)
2β8) " _ ( ¿оз e s t aliquid ammae mhaerens, per quod ordmatur ad)
operationem, m qua consisti! beatitudo in qua quidcm operatione duo
requiruntur, scilicet ipsa substantia operatioms, quae est Visio, et per
fectio ejus, quae est delectatio oportet emm beatitudmem esse operationem perfectam" (4 S 49 4 5 sol 1)
2ββ
) 4 S 49 1 2 sol 2, geciteerd onder nota 231, cf 4 S 49 1 1 sol 2,
geciteerd onder nota 248
270
) "Ex hoc autem dicitur ahquid vivens quod potest seipsum movere
secundum ahquam actionem unde et plantac dicuntur vivere ex hoc quod
movent se secundum augmentum et ammalia ultenus, mquantum mo
vent se secundum locum, et mquantum movent se ad sentiendum, m
homme autem ultenus, mquantum potest se movere ad volendum et
intelligendum Cujushbet autem potentiae perfectio est suus actus unde
secundo transía tum est nomen vitae ad significandum operationem ad
quam ahquis seipsum movet, sicut sentire dicitur vita animalis, et inteUigere vita homines et secundum hunc modum unusquisque illam operationem suam vitam reputat cui maxime intend it, quasi ad hoc sit totum
esse suum ordinatum" (4 S 49 1 2 sol 3)
271) "Operationem autem m qua beatitudo consistit, oportet esse operationem non impeditam quia impcdimentum aliquid dc ejus perfectione
detraheret, unde etiam delectatio quae perfectam operationem consequitur, causata ex operatione non impedita, ut dicitur in 7 Ethic , et ideo ad
beatitudmem requintar pax, non quae sit ipsa essentia beatitudmis, sed
sicut remotio eoram quae possunt beatitudmem impedire" ( 4 8 49 1 2
sol 4)
272
) " sicut quando res naturalis pervemt ad terminum, cessât motus
ejus, ita voluntas cum habet quod quaerit, appetitus ejus desistit, conversus in amorem vel delectationem Beatitudo ergo cum sit finis ad
quem referuntur omnia desidena, oportet quod sit tale aliquid, quo
habito nihil ultenus desiderandum restet Quilibet autem naturahter esse
desiderai, et permanere in bono quod ipse habet, et ideo ab omnibus
beatitudo tale aliquid esse ponitur quod unmobilitatem habeat et perpetuitatem" (4 S 49 1 1 sol 4)
273
)
multitudo actuum ab eodem habitu procedentium respectu ejus188

ke het einddoel is van de mens, moet dus gelegen zijn in het
typisch eigene goed van de menselijke, geestelijke natuur, in de
imago Dei. Dáár voorgegeven, moet deze volmaaktheid in en door
de werking komen tot die volmaakte werking, waarin precies de
laatste volkomenheid van de ziel is gelegen; vanuit zijn eigen oorsprongsnatuur, die hem onderscheidt van alle andere creatuur, kunnen wij achterhalen wat de volmaaktheid van de mens is: de volledige realisering van de unieke toerusting, die hij in zijn eerste
volmaaktheid heeft gekregen. Laat ons de oorspronkelijke gegeven
dubbelstructuren nader beschouwen. Werking kan zelf doel zijn
van iets, omdat alle dingen in zekere zin omwille van hun werking
zijn; maar werking kan ook gericht zijn op iets anders 274 . Het
typisch menselijke nu is door Thomas aldus omschreven: wat de
mens — imago Dei — wordt toegeschreven is eerstelijk de intellectieve kracht: daardoor heeft hij dat hij mens is; en vervolgens de
affectieve kracht, waardoor hij heeft dat hij goed is of slecht 275 .
Twee momenten dus in de menselijke geest, die zich laten invoegen
in de dubbelstructuur der menselijke volmaaktheid. Want voor de
mens is het eigen einddoel zijn eigen werking, dat zijn de werkingen van zijn geest ("actus rationales"); maar die actus rationales
zelf zijn richtend en ordenend. Beide elementen: de werkingen
(finis quo) en de term daarvan (finis quod) zijn het einddoel van
de mens, en maken de "bona animae" uit 2 7 β . En de finis quo, de
menselijke werkingen van intelligere en diligere, is in zich weer
van dubbelstructuur: de volmaaktheid namelijk waardoor de mens
in zichzelf volmaakt is, bestaat in de KENNIS, want de mens is
enigerwijze alles: ofwel vermogenderwijs of actueel heeft hij van
alle dingen de gelijkenis, want in zijn geestelijk kermen worden
de dingen binnengehaald in zijn geest, en aldus is het voorwerp
van zijn kennen het ware dat in hemzelf is; maar niet zonder de
dem objecti non causatur nisi ex interruptione temporis et ideo in beati
tudine perfecta, ubi non erit aliqua Interruptio, sed continua operario,
non erit nisi una beatitudo" (4 S. 49.1.2.2 ad 4).
274) "Finis autem ultimus hominis potest accipi duplex; unus in ipso
et alius extra ipsum. In ipso, sicut operatio rei dicitur esse finis ejus,
cum omnis res sit propter operationem. Finis vero extra ipsum est, ad
quod per suam operationem pertingit" (4 S. 49.1.1 sol. 2).
275
) "...imago principaliter consistit in potentia cognitiva, quia ex me
moria et intelligentia oritur voluntas. Unde tota imago est in intellectiva
parte sicut in radice. Et ideo omne quod attribuitur homini rarione imaginis, principaliter respicit intellectivam et ex consequent! affectivam;
quia etiam ex intellectiva parte habet homo quod sit homo, sed ex affectiva quod sit bonus vel malus" (4 S. 4.1.3 sol. 3).
27β
) Cf. 4 S. 49.1.1 sol. 1, geciteerd onder nota 267.
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volmaaktheid waardoor de mens zijn ordening op de andere dmgen
heeft, en die bestaat in de WILSSTREVING, want de mens heeft toeneiging naar en ordening op alles ofwel vermogenderwijs of actueel
is alles voor hem voorwerp van behagen of mishagen, want in zijn
geestelijke streving wordt de mens buiten zichzelf getrokken, om
277
dat het goede dat hij nastreeft buiten hem is in de dingen . Deze
"perfectio externa" (d ι de perfecte ordening op het goede) volgt
de "perfectio interna" (d ι de eigen innerlijke volkomenheid), zo
als de wil de intellectus volgt Want intellect en toegedaanheid zijn
tegelijk m ZIJN, maar zij zijn niet tegelijk denkbaar, omdat de in
tellectus de "regula affectus" is, door de intellectus wordt het
27θ
streefvermogen haar voorwerp aangeboden
Beide elementen,
kennis en liefde, zijn complementair zowel in hun radicale ver
mogendheid welke de perfectio prima uitmaakt, en die dus een intem en een extern moment omsluiten, als in hun actuermg tot het
bereiken van de eindvolmaaktheid want ook in dat voortschnjdende proces ligt een intern en een extern moment besloten, maar
evenzeer in het geactueerd-zijn en bereikt-hebben welke de perfec
tio ulterior uitmaken ook daar vertoont zich dit dubbele moment.
Zo sluit deze visie van Thomas een nauwkeurige weergave in
zich van de eigen aard van de mens in-blijvende overstijging, ex
tatische immanentie
Zijn de typisch menselijke werkingen eenmaal tot volmaaktheid
geraakt, dan vormen zij die ene volkomenheid van de mens en zijn
einddoel, die Thomas omschrijft met het woord gelukzaligheid. Hij
reserveert de term "beatitudo" dus voor de menselijke eindvol
maaktheid, welke bestaat in de volslagen ontplooiing van de men
selijke geest in één ongebroken en blijvende werking 2 7 ·, de geac277) " in rebus omnibus duplex perfectio mvemtur una quae in ее
subsistit, aha qua ad res alias ordinatur Ex utraque autem parte res
immateriales mfmitatem habent quodammodo, quia sunt quodammodo
omnia sive mquantum essentia rei immatenahs est exemplar et simihtudo omnium, sicut in Deo accidit, sive quia habet similitudinem om
nium vel actu vel potentia, sicut in angelis et animabus accidit, et ex
hac parte accidit eis cognitio Similiter etiam ad omnes res mclinationem
et ordmem habent ex qua parte accidit eis voluntas, secundum quam
omnia placent vel displicent vel actu vel potentia" (3 S 27 1 4 sol.).
2
78) 4 s 17 1 3 sol 3, geciteerd onder nota 261
27») "Ab omnibus emm commumter pomtur quod felicitas, sive beati
tudo, est bonum rationalis vel intellectualis naturae, et ideo oporteret
quod ubi mvemtur natura rationalis vel intellectualis per essentiam, et
non solum per participationem, e Ham beatitudo ponatur per essentiam
et non per participationem" (4 S 4 9 1 1 sol 4) "Quocumque autem
modo consideretur ultima perfectio hominis, quae est ejus finis, oportet
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tueerde, vervulde imago Dei. Deze is dus einddoel van de mens.
Einddoel? De theoloog moet nader toezien.
Hoe ziet de volmaakte werking van de intellectus er wel uit? Wannéér is zij volkomen?
Die gelukzaligheid welke wij allen nastreven, bestaat in werkelijkheid in één ononderbroken werking die blijvend is. De substantie
van die werking moet gelegen zijn in ons geestelijke kennen (intem
moment van onze volmaaktheid), de volkomenheid van die werking moet liggen in enige werking van de wil (extern moment van
onze volmaaktheid) 280 . Daarom zegt Thomas dat de gelukzaligheid,
substantieel gesproken, te vinden is in de volmaakte werking van
de intellectus: het intelligere 2 e l . Wat reeds werd gezegd bij eerste
ontleding van de imago Dei, mag hier herhaald worden: de top van
het menselijke kennen is in het beschouwend kennen te vinden,
niet in praktische kennis, die omwille van iets anders wordt ge2β2
zocht in tegenstelling tot de beschouwing ; het ultieme van de
eam poneré in genere actus. Si enim consideremus modum conjunctionis
ad Deum, quae est communis omnibus creaturis, cum res magis sit in
acni secundum quod est operans, quam secundum quod est potens operati; erit ultima perfectie uniuscujusque rei sua operatio perfecta: unde
res esse dicitur propter suam operationem. Similiter si consideremus conjunctionem quae est propria rationalis creaturae, ultima perfectio hominis in operatione consistit: habitus enim non conjungitur objecto nisi
mediante actu; et ideo oportet quod beatitudo in genere actus ponatur.
Tarnen haec secunda consideratio propinquius inducit in considerationem
beatitudinis quam prima, quia beatitudo non est nisi rationalis creaturae"
(4 S. 49.1.2 sol. 2). — Cf. 4 S. 43.1.1 sol. 1 en 4 S. 49.1.1.1 ad 1, beide
geciteerd onder nota 254; 4 S. 49.1.1 sol. 2: "Beatitudo enim ultimum
finem hominis importât"; 4 S. 49.1.3.2 ad 2, geciteerd onder nota 252;
4 S. 49.1.3 sol. 3: "Quamvis autem ex naturali inclinatione voluntas
habcat ut in beatitudinem feratur secundum communem rationem, tarnen
quod feratur in beatitudinem talem vel talem, hoc non est ex inclinatione
naturae, sed per discretionem rationis"; 4 S. 49.1.3 sol. 4: "Cum beatitudo sit finis humanae vitae"; 4 S. 49.2.7 sol.: "Cum beatitudo sit ultimus finis rationalis creaturae"; etc.
2e
«) 4 S. 49.4.5 sol. 1, geciteerd onder nota 268.
281
) "...ultimus finis hominis est in actu intellectus, et ita beatitudo,
quae est ultimus finis hominis, in intellectu consistit" (4 S. 491.1 sol.
2). "...cum intelligere sit maxime propria operatio hominis, oportet quod
secundum eam assignetur sibi sua beatitudo, cum haec operatio in ipso
perfecta fuerit" (4 S. 49.2.1 sol. 1).
г г
* ) "...sicut jam ex dictis patet, secundum hoc in actu intellectus
beatitudo hominis constituitur quod per ipsum est prima conjunctio
hominis ad suum ultimum -finem exteriorem, cui intellectus conjungitur.
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3

menselijke kenactiviteit is mtelhgere, intuitus ^
Deze intuitus
w o r d t ook omschreven als visio intellectualis, welke de m e n s heeft
ten aanzien v a n die voorwerpen die door h u n wezen in de ziel zijn
284
als kenbare formae in de intellectus
Hier k o m t als vanzelf de gedachtengang v a n h e t eerste hoofd
stuk terug wie iets wil zeggen over de zielsvermogens en h u n
2β5
werkingen, m o e t spreken over de voorwerpen daarvan
, w a n t de
volmaaktheid v a n de operans is het operabile het voorwerp v a n
de gerealiseerde werking is de volkomenheid v a n h e m die de wer
2ββ
king verricht
, en de volmaaktheid v a n die kent is w a t kenbaar
2β7
is het intelligibile, dat is God
Kortom de eigen volmaaktheid v a n de mens, zijn gelukzaligheid,
bestaat feitelijk in de volmaakte w e r k i n g v a n de intellectus, dat is
28e
de "visio Dei per e s s e n t i a m "
Hierbij moet worden vastgesteld, dat wie de gelukzaligheid nastreeft
(en alle mensen doen dat krachtens natuurneigmg), daarom nog niet de
Godsschouwing behoeft te willen, want deze schouwing is niet per se
voorwerp van de wil, wat de beatitudo wel is, doch wordt aan de wil
mquantum cognoscit ipsum Illud autem quod est cognitum per intellectum practicum, non potest esse ultimus finis exterior, quia cognitio intel
lectus practici ordinatur ad cogmtum sicut causa ad effectum Effectus
autem ahcujus non potest esse ultimus finis ejus, quia perfectio causae
non dependet ab effectu, sed e converso, et ideo impossibile est quod
beatitudo in actu intellectus practici consistât, sed solum in actu intellectus speculativi, et inde est quod omnis cognitio practica est propter ahquod aliud appetibile, sed cognitio speculativa magis appetitur propter
seipsam" (4 S 49 1 1 sol 3)
«3) Zie boven, blz 83-85
284) " visio intellectualis est de his quae sunt in anima per sui essentiam, non quocumque modo, sed de his quae sunt m ea ut formae intelligibiles in intellectu" (4 S 49 2 7 ad 6)
•!Э5) Zie boven, blz 61-62
2
8β) " visio non habet perfectam rationem felicitatis, nisi secundum
quod est operatic perfecta per ea quae sequuntur Perficit enim delectatio
Operationen!, sicut pulchntudo juventutem, ut dicitur X Ethic, cap IV"
(1 S 1 1 1 ad 2) "Objectum enim operatioms ahquo modo est perfectio
operantis" (1 S 3, Ε Τ , ed Mandonnet Ι, ρ 125) "Sed cum operano
sit quodammodo media inter operantem et objectum, velut perfectio
ipsius operantis et perfecta per objectum a quo speciem recipit " (3 S
35 1 2 sol 1)
2β7
} "Cum autem perfectio intelligentis mquantum hujusmodi, sit ip
sum intelligibile " (4 S 49 2 1 sol 1)
288) "Beatitudo autem cujuslibet rationahs creaturae consistit in visione
Dei per essentiam" (4 S 49 2 7 sol )
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voorgehouden als voorwerp door de werking van de intellectus-ratio

2ββ

.

Aan de hand van drie voorbeelden uit de sfeer van het lichame
lijke zien maakt Thomas dan duidelijk, dat op méér dan een wijze
sprake kan zijn van "visio Dei". Eerstens: ik zie het gelaat van een
mens in een spiegel; het spiegelbeeld bereikt dan mijn ogen, en ik
zie het weerspiegelde gelaat daarin. Zo ken ik God in de dingen
buiten mijn geest: de vestigia en de imagines-spiegelbeelden. Het
is de kennis die ik van God heb in dit leven. Vervolgens: ik zie
een steen doordat er van die steen een gelijkenis komt in mijn
geest; niet via een spiegelbeeld, maar direct haal ik de steen naar
mijn gezichtsvermogen, zodat ik hem zie in die onmiddellijke
"afdruk". Zo ziet een engel God door zijn eigen natuurlicht te kennen, zegt Thomas. En tenslotte: ik zie licht, omdat het door zijn
wezen mijn ogen informeert. Licht kan ik onmiddellijk zien; noch
enkel via spiegelbeeld, noch ook alleen via een indruk in het gezichtsvermogen, maar rechtstreeks: het oog is het licht van het
lichaam 2e0 ; zien en geziene hebben iets van identiteit. Deze visio,
getransponeerd naar God, is waarlijk een visio Dei per essentiam *".
2ββ
) "...quamvis divina visio sit ipsa beatitudo, non tarnen sequitur
quod quicumque appétit beatitudinem, appetat divinam visionem: quia
beatitudo, inquantum hujusmodi, importât per se objectum voluntatis,
non au tem divina visio; sicut aliquis appétit dulce, qui tarnen non appétit mei" (4 S. 49.1.3.1 ad 2).
2βθ) Mt. VI, 22.
2β1
) "Sciendum autem quod tripliciter videri potest. Uno modo per
suam essentiam; alio modo per effectum aliquem ejus effluentem in intellectum videntis; tertio modo per effectum aliquem extra intellectum
videntis, in quo divina similitudo résultat. Hujus autem exemplum in
visione corporali inspici potest. Lux enim non videtur ab oculo per
aliquam similitudinem sui in ipso relictam, sed per suam essentiam
oculum informans; et huic comparatur primus modus divinae visionis,
qui est per essentiam; et hic quidem modus ex conditione naturae suae,
nulli naturae debetur, nisi divinae, in qua est sciens et scitum. Lapis
autem videtur ab oculo corporali per similitudinem suam in ipso oculo
relictam; et huic comparatur secundus modus, qui est per effectum relicturn in intellectu videntis: et hic quidem modus videndi convenit angelo
secundum conditionem naturae suae; quia ut in lib. De causis, prop. 8,
dicitur, omnis intelligentia seit quod est supra se, per illud quod est
causa ei; unde cognoscens ipsum lumen naturae suae, quod est similitudo luminis increati, Deum videt. Vultus autem hominis relucens in
speculo videtur ab oculo non quidem per similitudinem ejus immediate
in oculo relictam, sed per similitudinem relucentem in speculo, ex quo
résultat in pupilla; et huic comparatur ilia visio qua Deus videtur per
effectum extra intellectum videntis: sive per effectum naturalem, sicut
per cognitionem creaturarum naturali cognitione philosophi in Deum
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H e t is die volmaakte werking v a n de menselijke geest w a a r m zijn
gelukzaligheid bestaat, volmaakt in deze visio kent de gehele
mens schouwenderwijs de gehele God in een schouwing die echter
nooit u i t - p u t t e n d is 2 9 2 Deze volkomen schouwing is h e t einddoel
v a n het menselijke leven, zoals ook het geloof l e e r t 2 9 3 Deze voldevenerunt, sive per effectum spintualem, sicut est m visione fidei illius
qui adhaeret his quae alus revelata sunt per influentiam spirituahs luminis, et ideo dicimur nunc m speculo videre, secundum Apostolum Modus autem iste competit homini secundum condì tionem naturae suae
quia mtellectus noster ncc seipsum intelligere potest, nisi per species
rerum quae apud se habet, quia per objecta venit in cogmtionem actuum,
et per actus ut cognitionem potentiarum Ad prunum ergo modum
visioms, qui soli Deo ex conditione naturae debetur, elevatur angelus et
homo per gloriam, unde illa est Visio beatorum, quam homo m primo
statu non habuit Ad secundum vero modum, qui est naturalis ipsi
angelo, et supra naturam hominis, elevatur homo per gratiam, etiam post
stamm culpae, sicut etiam in vins contemplativis patet, qui revelationes
divmas merentur, et multo amplius fuit m primo statu per gratiam ongrnalis justitiae Tertius autem modus est commumter viatorum, etiam
post statum culpae" (2 S 23 2 1 sol )
2β2
) " ad dilectionem tria concurrunt scilicet diligens, dilectio et
dilectum, et cuihbet horum respondet suus modus Habet enim res dilec
ta modum quo est dihgibilis, et diligens modum quo est dilectivus, id
est natus diligere Sed dilectioms modus attenditur m comparatione dihgentis ad dilectum, quia dilectio media est inter utrumque Et similiter
etiam est de visione Si ergo totaliter dicat modum rei dilectae et visae,
sic sancti qui sunt in patria, totali ter vident et totaliter diligimi Deum;
quia sicut nihil est de essentia sua quod non videant et dihgant, propter
quod dicuntur totum viderc et diligere, ita etiam nihil de modo quo
Deus est, remanet ab eis non visum aut non dilectum, unde totaliter
vidunt et dihgunt totum quod Deus est Similiter etiam si totaliter dicat
modum diligentis, quia secundum totum modum suum, scilicet secun
dum totum suum posse diligent et videbunt, nihil suae potentiae subtrahentes divinae visioni et dilectiom, et sic Deus mtelligitur diligi ex
toto corde Si autem dicat modum dilectioms, sic nee totaliter diligent
пес totaliter videbunt quia modus dilectioms et visioms, ut dictum est,
attenditur in comparationc diligibihs ad diligentem et visibihs ad videntem Modus autem quo Deus diligibilis est et visibihs, excedit modum
quo homo diligere et videre potest, quia lux et bonitas ejus est infinita,
et ideo non totahter videtur et dihgitur ab alus, quia non dihgitur ita
intense et ferventer пес videtur ita clara, sicut est diligibilis et visibilis,
nisi a seipso, et ita ipse solus se comprehendit amando et videndo" (3 S
27 3 2 sol )
293) " secundum fidem ponunus fmem ultimum humanae vitae esse
visionem Dei" (4 S 49 2 1 sol. 1). Cf 1 S. 3 1.1 sed с. 2 " etiam
secundum Philosophum, X Ethicor, cap X, ultimus fmis humanae vitae
est contemplano Dei", 4 S 49 1 3 1 ad 2, geciteerd onder nota 289
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komen visio wordt door de intellectus geleverd aan de wil, als passend bij de mens en als het hoogste goed; niet dat het zonder
meer en absoluut het hoogste goed is: dat is alleen God; maar van
alle menselijke bona is dit het optimum 294 . Want in deze visio
bereikt de intellectus zijn volmaaktheid. Maar de intellectus, wij
hebben dat gezien, is naar Thomas' visie het moment van zelfbetrokkenheid in de dubbelstructuur van menselijke geest en eerste
perfectie: de volmaakte intellectswerking brengt de mens tot zichzelf. Waar dat tot-zichzelf-gekomen-zijn volmaakt is, is de eindvolkomenheid bereikt, en voor zover deze juist betekent: volslagen
tot-zichzelf-gekomen-zijn, heet zij béatitude en deze bestaat substantieel in die visio Dei.
Hoe ziet nu de volmaakte werking van de wil eruit? Deze richt
zich op de visio Dei per essentiam: dat blijkt uit het voorgaande.
Hierbij doen zich een aantal interessante aspecten voor.
De wil richt zich op de hoogste werking van de intellectus. Hiermee is vastgesteld, dat de wil dus in laatste instantie géén wilsdaad
nastreeft, want het voorwerp van de wil is het doel. Het willen
zelf en elke andere wilsdaad zijn dan ook enkel en alleen: toeordenen naar dat doel, en zij veronderstellen dus een doel buiten
zichzelf in die zin, dat indien het willen-zelf gewild is, dit gewilde
willen afgerond moet zijn door het voorwerp ervan. Men kan immers van geen enkel vermogen enige reflectie op de eigen act denken, tenzij deze act zijn term heeft gevonden door het eigen voorwerp, dat niet de act-zelf van het vermogen is 295. Dat de reflectie
2M

) "...beatitudo creata non est summum bonum simpliciter, sed summum bonum inter bona humana; sed Deus est summum bonum simpliciter" (4 S. 49.1.2.1 ad 2).
295) "Non autem est possibile ut ipse voluntatis actus sit ultimus finis
alicujus quia cum voluntatis objectum sit finis, hoc ipsum quod est
velie, et quilibet alius voluntatis actus, nihil est aliud quam ordinare
aliqua in finem; unde praesupponit alium finem; et ideo si ipsum velie
dicatur esse volitum, oportet praesupponere ante hoc aliquid esse volitum.
Non enim potest intelligi in aliqua potentia reflexio super actum suum,
nisi actu suo, in quern fit reflexio, prius terminato per objectum proprium, quod sit aliud ab ipso actu potentiae illius; alias oporteret in
infinitum procedere. Si enim intellectus intelligit se intelligere, oportet
quod intelligat se intelligere aliquid; et si dicas quod intelligit se intelligere hoc quod est se intelligere, adhuc oportebit aliud poneré, et sic in
infinitum. Patet ergo quod ipsum intelligere non potest esse primum
objectum intellectus; et eadem ratione nec ipsum velie potest esse objectum primum voluntatis. Cum ergo objectum primum voluntatis sit finis
ultimus, impossibile est quod aliquis voluntatis actus sit ultimus finis
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hier een rol zou gaan spelen, was uit het voorgaande al duidelijk,
waar namelijk de mtellectus zijn eigen volkomen werking voor
houdt aan de wil als laatste doel hier is het reflexieve moment al
volop actueel De wil volgt de mtellectus hierin dus, en haar vol
maakte werking is het complement ervan Contemplatieve kennis
wordt omwille van zichzelf nagestreefd. Waar blijft de streving
7
dan in het geheel der menselijke gelukzaligheid Zij bestaat in de
volkomenheid van die gelukzaligheid De wil schept er vreugde in,
de eindvolmaaktheid van de mens na te streven, en in die vreugde
volle nastrevmg zet zij aan tot attenter beschouwing, tot die wer
kingen waardoor de visio Dei meer benaderd wordt, en die de ziel
dan ook met meer toeleg vervult. Maar is de visio bereikt, dan
2 e
bestaat de vreugde (delectatio) juist in het bezit daarvan ' , de
visio wordt a h w overkomen door het tot-rust-komen van alle
streving, door de genieting die de gelukzaligheid formeel af
2e7
maakt
dan is er niets meer te verlangen, de wil ziet af van alle
2,e
streving m die rust , want de mens heeft in die liefde het vol
2ββ
maakte ZIJN bereikt, het "esse perfectum hominis"
Hiermee is iets gezegd, maar het blijft enigermate onbevredigend.
voluntatis" (4 S 4 9 1 1 sol 2, het tweede gedeelte wordt geateerd
onder nota 325 )
see) " duplex est delectatio Una quae praecedit assecutionem finis et
haec est ordmabihs m aliud potest enim ordinari ad perfectam operationem, inquantum videlicet illa in quibus delectamur, attentius agimus
Aha delectatio est quae consequitur assecutionem finis, et ilia efficitur
per operationem quae hm conjungit et ideo haec delectatio non est ipsa
beatitudo, sed quaedam beatitudmis perfectio, et forma" (4 S 4912
ad3)
2B7J "Visio autem aliqua est delectabilis duphciter uno modo ex parte
objecti, inquantum id quod videtur, est delectabile, alio modo ex parte
visioms, inquantum ipsum videre delectable est, sicut delectamur in
cognoscendo mala, quamvis mala nos non délectant, et quia operatio dia
in qua ultima beatitudo consistit, debet esse perfectissima, ideo requintur quod visio illa sit utroque modo delectabilis Ad hoc autem quod
ipsa Visio sit delectabilis ex parte visionis, requintur quod sit facta
connaturalis videnti per habitum ahquem Sed ad hoc quod sit delectabilis ex parte visionis, duo requiruntur, scilicet quod ipsum visibile
sit conveniens, et quod sit conjunctum" (4 S 49 4 5 sol 1) Cf 4 S
49 11 sol 2, geciteerd onder nota 325
2β8
) 4 S 49 11 sol 4, geciteerd onder nota 272
2»fl) " quamvis esse substantiate animae sit in conjunctione ad corpus,
tarnen tota nobihtas ipsius est, secundum quod per actus suos nobilissimos suis perfectionibus conjungitur Et ideo Augustinus dicit animam
venus esse ubi amat, quia ibi est secundum suum nobilius esse, quod
est secundum perfectionem ultimam" (1 S 15 5 3 ad 2)
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De visio wordt gevolgd door de amor, zoals dat ook het geval is
in de allereerste, voorgegeven volmaaktheid, waar de voluntas de
intelligentia volgt 300 . Maar is dan de menselijke gelukzaligheid te
situeren in de wil zelf (met al haar verwevenheden t.a.v. de intellectus)? Als men nu onder de beatitudo verstaat het voorwerp van
de wil, dan dient men te bedenken dat de beatitudo het einddoel
is, en dat het goede (het voorwerp van de wil) aan het doel-zijn
ontleent dat het goed is. Dan moet men dus zeggen dat de gelukzaligheid in de wil is, omdat de volmaakte wilswerking resulteert
in een uiterste bevorming door het goede. Ziet men echter naar
de wilsact, dan kan de beatitudo daarin niet gelegen zijn, want de
wil beoogt juist iets (anders), rust in iets (anders), namelijk de
visio intellectus S01 . Thomas onderscheidt dus werking en voorwerp: de werking verhoudt zich tot de visio en het voorwerp is
het goede, zoals wij gezien hebben; het goede dat door ieder wordt
gekend evenals de beatitudo, en dat in de door ieder nagestreefde
beatitudo ook bestreefd wordt, altijd en overal 802. Wat is dat goede?
Wel, in de werking van de intellectus (die correleert met de wilswerking) wordt wat als hoogste voorwerp van kennis is gezien.
God, aan de wil als hoogste voorwerp van streving aangeboden. Het
goede, het hoogste goede, dat is God S09 . Omdat de wilswerking
30|)

) "...appetitus semper sequitur cognitionem. Unde, sicut inferior pars
habet sensum et appetitum, qui dividitur in irascibilem et concupiscibilem, ita suprema pars habet intellectum et volunta tem, quorum intellectus
est altior secundum originem et voluntas secundum perfectionem. Et similis ordo est in habitibus et etiam in acribus, scilicet visionis et amoris"
(i S. i.i.i ad i).
a01
) 4 S. 49.1.1 sol. 2, geciteerd onder nota 325.
S02
) "...sicut visibile est duplex; scilicet per se, ut color, et per accidens, ut homo: ita etiam appetibile, quod est objectum voluntatis, dupliciter accipi potest; per se et per accidens. Per se objectum voluntatis
est bonum; sed per accidens est hoc vel illud bonuxn. Et sicut bonum,
communiter loquendi, est per se objectum voluntatis; ita et summum
bonum est ultimus voluntatis finis, per se loquendo: sed hoc vel illud
bonum ponitur ut ultimus voluntatis finis et principale objectum quasi
per accidens. Beatitudo ergo quantum ad id quod in ipsa est per se
voluntatis principale objectum, est omnibus nota; sed quantum ad id
quod accidit per se objecto, non est nota. Qmnes enim cognoscunt perfectum bonum, et hoc appetunt, dum beatitudinem appetunt; sed hoc
perfectum bonum esse voluptatem vel divitias, vel quidquid hujusmodi,
est per accidens; et ideo circa hoc non est inconveniens multos esse
errores" (4 S. 49.1.3.1 ad 1).
sos) "Sed contra, hoc propter quod res fit est finis ejus. Sed, sicut
dicitur Proverb., XVI, 4, 'universa propter semetipsum operatue est Dominus'. Ergo videtur quod ipse sit finis omnium. Praeterea, bonum habet
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aanvangt waar die van de intellectus eindigt (namelijk bij God),
kan de wil onmiddellijk God nastreven 304 . De volmaakte streving
is werkelijk onmiddellijk, ongebroken, niet in veelheid.
Zo valt te verstaan dat de wil de vervolmaking aanbrengt in de
substantie van de gelukzaligheid (d.i. de visio). Een vervolmaking
namelijk, waardoor het geziene (God) herkend is als het opperste
goed; en niet slechts herkend, maar nagestreefd. Wat van het goede
geldt, dat het buiten de ziel is 305 , dat het a.h.w. het activum is
dat de toegedaanheid bevormt 30 *, dat het de aldus toegedane wil
buiten zichzelf trekt en in extase brengt, zodat hij zich ermee enigt
en ermee verenigd wordt: dat alles geldt van het ultieme goede,
van God.
De theoloog verkeert nog steeds in een warwinkel, die een nieuw
uitgangspunt vraagt om tot enige geordendheid te komen. Voorlopig vat ik samen: de eigen volkomenheid van de mens, welke
bestaat in de volmaakte en onbelemmerde werking van zijn geestesvermogens, is het einddoel dat de mens nastreeft. Maar die gelukzaligheid mondt steeds uit, of wij nu de eigen volmaaktheid
van de menszelf in de kennis (visio, substantie der gelukzaligheid)
beschouwen of zijn eigen volmaaktheid in de wilsstreving (dilectiodelectatio, volkomenheid van de substantie der zaligheid), in het
voorwerp dat God is. Vanuit de kennis beschouwd is er een invloeiende beweging van God naar de mens; vanuit de strevingen
van de wil beschouwd een uitvloeiende beweging van de mens naar
God. De eigen gelukzaligheid van de mens, die zijn einddoel uitmaakt, is géén einddoel, tenzij deze van Elders wordt verstaan,
ontworpen, gegeven. Daarom heet zij ook: finis ultimus internus,
en moet nu sprake zijn van de finis ultimus externus.
rationem finis, ut in Ш Metaph., dicitur. Ergo et summum bonum habet
in Deo rationem finis ultimi. Sed divina bonitas est summa bonitas.
Ergo ipsa est ultimus rerum finis" (2 S. 1.2.2 sed с. i en 2).
3M
) "...in potentiis ordinatis ita est quod ubi terminatur operatio
prioris potentiae, ibi incipit operatio sequentis... Quamvis autem ipsam
essentiam (divinam) non videat immediate, tarnen cognitio intellectus
ad ipsum Deum terminatur, quia ipsum esse ex effectibus apprehendit...
Unde operatio voluntatis circa ipsum Deum immediate esse potest" (3 S.
27.3.1 sol.).
s"5) Cf. 4 S. 49.1.3 sol. 3: "...bonum quod est objectum voluntatis,
est in rebus, ut dicit Philos, in 6 Metaph.; et ideo oportet quod motus
voluntatis terminetur ad rem extra animam existentem".
30β
) "...quando affectus vel appetitus omnino imbuitur forma boni quod
est sibi objectum, complacet sibi in ilio et adhaeret ei quasi fixum in
ipso" (3 S. 27.1.1 sol.).
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3- God is het einddoel van de mens
Zoals van heel de schepping, zo geldt van de mens dat hij van
elders uit verstaan moet worden. Met andere woorden zijn ZIJNzelf is afhankelijk, en zijn volmaakte ZIJN is afhankelijk. De onaf
hankelijke is sufficient, is God, beginsel en einddoel.
Vanuit de eigen volmaaktheid van de mens blijkt dit al: in ken
nis en liefde keert hij terug naar zijn beginsel 3 0 7 . Dat wil zeggen:
al zijn gelukzaligheid, al zijn volmaaktheid, al zijn ZIJN is van be
gin tot einde doortrokken van afhankelijkheid in ZIJN. Het begin
sel van dat alles is elders, is ongeschapen, onafhankelijk en zelfidentiek. Zo is God genoemd de uitwendige gelukzaligheid van de
mens, die van Hem volmaakter ZIJN ontvangt naarmate hij inniger
met God is verbonden S 0 8 . Het externe einddoel en het externe
zijnsbeginsel zijn identiek 3 ( , e . Maar hoewel het waar is dat het doel,
waardoor de mens de volmaaktheid krijgt, buiten hemzelf is gele
gen; hoewel alleen al uit de werking van zijn wil, die streeft naar
het goede, valt af te lezen dat streven en goedheid in hem niet
identiek zijn, en volmaaktheid hem dus van elders moet toeval
len ' " , toch heet God bij Thomas de "finis ultimus QUASI exterior"
van de w i l 3 1 1 , waarmee duidelijk gezinspeeld wordt op Gods aan307

) "...ultimus finis rei in ipsa re acceptus, est id per quod conjungitur
res suo fini esteriori, qui est principium suae perfectionis. Deo autem,
qui est ultimus finis rerum, res dupliciter conjungi possunt... Alio modo
pertingendo ad ipsum Deum: quae quidem conjunctio soli creaturae
rational! est possibilis, quae potest ipsi Deo conjungi per cognitionem
et amorem, eo quod Deus est objectum operationis ejus, non autem operationis alicujus alterius creaturae" (4 S. 49.1.2 sol. 2).
sos) "Omne autem quod habet esse ab alio, perfectionem sui esse ab
alio habet: quia tanto perfectius esse recipit unumquodque, quanto verius
conjungitur essendi principio;... Et ideo ultimus finis cujuslibet rei habentis esse ab alio est duplex: unus exterius, secundum scilicet id quod est
desideratae perfectionis principium; alius interius, scilicet ipsa sua per
fectie, quam facit conjunctio ad principium. Unde cum beatitudo sit
ultimus hominis finis, duplex erit beatitudo. Una quae est in ipso;
scilicet quae est ultima ejus perfectio, ad quam possibile est ipsum per
venire; et haec est beatitudo creata. Alia vero est extra ipsum, per cujus
conjunctionem praemissa beatitudo in ea causatur; et haec est beatitudo
increata, quae est ipse Deus" (4 S. 49.1.2 sol. 1).
300) "Omne autem quod est a Deo, accepit aliquam naturam qua in
finem suum ultimum ordinetur" (3 S. 27.1.2 sol.). Cf. 4 S. 49.1.2 sol. 1,
geciteerd onder nota 308.
310) "...illud quod agit propter desiderium finis, habet finem extra se,
quo perficitur" (2 S. 1.2.1 ad 2).
зч) Cf. 4 S. 49.1.1 sol. 2, geciteerd onder nota 325.
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wezigheid in de mens. Als Thomas dan ook spreekt van "exterior",
dan moet dat verstaan worden als: niet te identificeren met. God
is het einddoel van de mens, juist omdat Hijzelf als beginsel en
Schepper niet-mens, niet-schepsel is. Dat wil aangeduid zijn met
dat "uitwendig". Heel de innerlijke volkomenheid die de mens in
zijn werkingen nastreeft en die hij naar mogelijkheid bereikt, is
dan ook geschapen, ontvangen, in deelhebbmg bezeten en gelijkend
op de ongeschapen beatitudo die God zelf, de goedheid bij wezen,
is 312 Zodat hier alvast gesteld kan worden dat de mens, die voortkomt van de goede God, streeft naar de goede God overeenkomstig
de indrukking die deze afkomst-van in hem heeft nagelaten (imago
Dei) Er is een cirkelgang die wij in heel de schepping hebben ontdekt, van goed naar goed, van God naar God, m de wereld der
natuurdmgen wezenlijk onvolkomen, onaf, omdat deze cirkelgang
niet bij Godzelf, maar in de gelijkenis Gods uitmondt. Maar hoe is
dat bij de mens als mens 3137
Bij hem is het streefpunt, werkelijk verbonden te raken met
Godzelf. Deze Godsbinding is wellicht mogelijk. Vanuit het geschapen-zijn als zodanig is weliswaar duidelijk gebleken, dat Gods
goedheid nooit in zijn eigen ZIJN bereikbaar is voor enig schepsel
en dus niet voor de mens: ware dat wel het geval, de mens zou de
grenzen van het geschapen-zijn doorbreken, identiek zijn met God
zelf namelijk. Maar de natuur van de mens laat zien, dat hij God
in en door werking kan bereiken, waardoor hij deelkrijgt in de
goedheid en gelukzaligheid van Godzelf314. Een groot woord van
312
) ".. sicut ipse Deus est bonus per essentiam suam, omnia vero alia
sunt bona per participationem, ut dicitur m libro de Hebdomadibus, ita
ipse solus Deus est beatitudo per suam essentiam, ahi vero beati sunt
participatione; unde beatitudo creata est quaedam participatio et simihtudo beatitudmis increatae" (4 S 1 2 1 ad 1) " . m solo Deo invemtur
sufficientia sicut in principio omms bom, quod quaerit appetitus, sed
ex divino muñere invemtur sufficientia quoad ipsos in ilhs quibus a Deo
confertur ut omnia bona sufficienter habeant" (4 S. 1 2 1 ad 4)
313
) "Illae enim creaturae quae non ordinantur ut pertingant ad illud
primum bonum a quo processenmt, sed solummodo ad consequendam
ejus similitudinem qualemcumque, non perfecta habent banc circulationem; sed solum Шае creaturae quae ad ipsum primum principium
ahquo modo pertingere possunt; quod solum est rationabihum creaturarum, quae Deum ipsum assequi possunt per cogmtionem et amorem m
qua assecutione beatitudo еогшп consisti!, ut ex dictis patet" (4 S 49 1 3
sol. 1 ).
314
) ". cum bonitas Dei sit finis rerum, ad ipsam res diversimode se
habent Ipse enim Deus habet earn perfecte secundum suum esse, unde
summe bonus est, et etiam secundum suam operationem, qua perfecte
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Thomas, die echter onverdroten blijft heenwijzen naar de mens:
hij heeft een ZIJN ontvangen dat vermogend is, God te kennen en
te beminnen (de perfectio prima). Zo kan hij de goedheid Gods
verwerven als de volmaaktheid, die het voorwerp is van zijn wer
king 3 1 ' . Let wel: de God die beginsel is van ZIJN en van volmaakt
heid, kan voorwerp zijn van de eigen werking van de menselijke
geest.
En nu kunnen wij finis ultimus interior en exterior in onderling
verband zien: het inwendig einddoel (d.i. de beatitudo, de schou
wing Gods in de rust der liefde, de volmaakte en onbelemmerde
werking van de menselijke geest) is het "finis quo", einddoel waar
door de mens verbonden wordt aan zijn uitwendig einddoel (d.i.
God, beginsel van alle zijnsvolkomenheid en ongeschapen beatitu
do) en dit heet "finis quod" 3 1 β . De binding aan het beginsel ' " ,
de ultieme Godsverbintenis is in Thomas' beschouwingen hier cen
traal : zij functioneert volop in de leer over voluntas en amor , 1 8 , en
hier vindt zij a.h.w. haar laatste beslag.
Deze conjuncto ad Deum is binnen heel de schepping zoals wij
reeds hebben gezien, het meest volmaakt in de sfeer der actualiteit,
d.w.z. komt meer tot stand in de werking dan in de vermogendheid
daartoe. De Godsbinding van de mens bestaat zo ook in de vol
komenheid van de werking van zijn geest; niet in de sfeer der
habitus, maar in die van de actus. Met deze Godsverbinding in
actueel kennen en beminnen valt de ultieme menselijke volmaakt
heid dus te identificeren. In intellectus en toegedaanheid staat de
ziel naar God gewend 3 1 9 ; de volkomen actuering hiervan is de ge
lukzaligheid: de perfecte werking waarin de geest met God wordt
eam cognoscit et amat: unde bea tus est, quia beatitudo est operario
perfecta, secundum Philosophttm, lib. VII Moral., cap. XIII, et lib. IX,
cap. X, et lib. X, cap. XVIII. Creatura autem intellectualis non attingit
ad eam secundum suum esse ut ipsa sit summum bonum, sed secundum
operationem intelligendo et amando eam, unde particeps est beatitudinis
et non tantum bonitatis divinae" (2 S. 1.2.2 ad 4).
sis) "Sed tarnen ipsamet divina bonitas potest acquiri a creatura rationoli ut perfectio quae est objectum operationis, inquantum rationalis
creatura possibilis est ad videndum et amandum Deum. Et ideo singulari
modo Deus est finis in quem tendit creatura rationalis praeter modum
communem quo tendit in ipsum omnis creatura" (2 S. 1.2.2 sol.).
3le
) Cf. 4 S. 49.1.2 sol. 1, geciteerd onder nota 308.
317
) "...cum ultima perfectio cujuslibet sit in conjunctione ad suum
principium..." (4 S. 49.2.1 sol. 1).
aie) Zie blz. 148-168.
3le
) "Movetur autem mens in Deum et per intellectum et per affectum"
(4 S. 17.1.3. sol. 3).
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verbonden ^ 0 . Dat is precies het inwendig einddoel van de mens,
nl. wat hem primair bindt aan God zodat hij zich zó tot God verhoudt, dat hij tot rust komt.
Nogmaals kom ik terug op de beide onderscheiden werkingen
in hun onderling verband. De finis ultimus internus bestaat niet
in een wilsact, maar m de visio van de intellectus. Door deze geestelijke kendaad van de visio ontstaat er immers werkelijk iets als
een contact van God met de intellectus: want alles wat de mens
kent is in hem in zoverre het wordt gekend 321 . De visio betekent
een emging van onze geest met God, zodat Hij de quasi-forma van
onze intellectus wordt 3 2 2 , altijd met dien verstande, dat de grenzen
320) "., beatitudo dicatur ipsa operatio perfecta, qua anima beata Deo
conjungitur" (4 S. 49 4 2 sol ). Cf. 4 S 49 1.1 sol 2, geciteerd onder
nota 325
321
) Cf 4 S 49 1 1 sol 2, geciteerd onder nota 325.
322) "Cum enim in quahbet cognmone sit necessaria aliqua forma, qua
res cognoscatur aut videatur; forma ista qua intellectus perficitur ad
vìdendae substantias separatas (η b de schouwing der zg. 'substantiae
separatae' wordt volgens Thomas door de Philosophi de hoogste kennis
geacht waartoe de mens kan komen) est ipsa substantia separata, quae
conjungitur mtellectui nostro ut forma, ut ipsa sit quod intelhgitur, et
qua intelhgitur Et quidquid sit de alus substantiis separatis, tarnen istum
modum oportet nos percipere m visione Dei per essen tiam: quia quaecumque alia forma informaretur intellectus noster, non posset per earn duci
in essentiam divinam- quod quidem non debet intelligi quasi divina essen
tia sit vera forma intellectus nostri, vel quod ex ea et intellectu nostro
efficiatur unum simphciter, sicut in naturalibus ex forma et materia na
turali, sed quia proportio essentiae divmae ad intellectum nostrum est
sicut proportio formae ad materiam Quandocumque enim aliqua duo,
quorum unum est perfectius altero, recipiuntur in eodem receptibili pro
portio umus duorum ad alteram, scilicet magis perfecti ad mmus perfectum, est sicut proportio formae ad materiam . cum in anima reapiatur
vis mtellectiva, et ipsa divina essentia mhabitans, licet non per eumdem
modum, essentia divina se habebit ad intellectum sicut formam ad mate
riam Et quod hoc sufficiat ad hoc quod intellectus per essentiam divinam
possit videre ipsam essentiam divinam, hoc modo potest ostendi. Sicut
enim ex forma naturali qua ahquid habet esse, et materia, efficitur unum
ens simphciter, ita ex forma qua intellectus intelhgit, et ipso intellectu,
fit unum in intelhgendo In rebus autem naturahbus res per se subsistens
non potest esse forma ahcujus materia, si illa res habeat materiam par
tem sui, quia non potest esse ut matena sit forma ahcujus- sed si illa
res per se subsistens sit forma tantum, nihil prohibet earn effici formam
alicujus matenae, et fieri quo est ipsius compositi, sicut patet de anima
In intellectu autem oportet accipere ipsum intellectum m potentia quasi
materiam, et speciem intelligibilem quasi formam; et intellectus in acni
mtelligens ent quasi compositum ex utroque. Unde si Bit aliqua res per
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van het geschapen ZIJN nooit worden geschonden: nimmer wordt
de mens identiek met God, altijd blijft God "finis ultimus exterior".
Dat betekent, dat elk geschapen intellect altijd een tekort heeft in
de visio Dei, omdat de klaarheid van Gods wezen uitstijgt boven
de forma waardoor het uiteraard kent S2S , maar überhaupt boven
iedere mogelijke kennis, óók boven de onbemiddelde visio Dei die
een mens in dit leven nooit zal kunnen bezitten. De non-comprehensio blijft een kenmerk van alle menselijk kennen tot in de gelukzalige verbintenis met God 324.
Anders dan bij de werking van de intellectus, wordt God niet
onmiddellijk bereikt in een wilsdaad. Wel is de streving naar God
wilsdaad; en is het uitwendig einddoel eenmaal bereikt, dan volgt
de wilsdaad van het rusten-in. Met andere woorden in het bereikenzelf van God is er een nieuwe verhouding ontstaan van de wil tot
het doel, waardoor de wil tot rust en genieting komt in datgene
wat hij voordien nastreefde en verlangde. Thomas verduidelijkt
deze verhoudingen met het voorbeeld van geld dat wordt begeerd:
het inwendig doel van de begeerte is het bezit van het geld, en dit
brengt teweeg dat de begeerte is tot rust gekomen in de vreugde
om het geld-bij-zich 325 . Deze doelbereiking betekent dus een "conse subsistens quae non habeat aliquid in se praeter id quod est intelligibile in ipsa talis res per se poterit esse forma qua intelligitur. Res
autem qualibet est intelligibilis secundum id quod habet de actu, non
secundum id quod habet de potentia, ut patet in 9 Metaph.; hujus signum
est, quod oportet formam intelligibilem abstrahere a materia et omnibus
proprietatibus materiae; et ideo, cum essentia divina sit actus puras,
poterit esse forma qua intellectus intelligit; et hoc erit visio beatificans;
et ideo Magister dicit in 1 dist., 2 Sent, quod unio animae ad corpus
est quoddam exemplum illius beatae unionis qua spiritus unietur Deo"
(4 S. 49.2.1 sol. 1).
323
) "...intellectus creatus non impeditur ad hoc quod naturaliter possit
Dcum per essentiam videre ex defectu divinae essentiae, quod de se non
sit intelligibilis in actu; sed ex parte ipsius intellectus creati... Tertio
propter excessum claritatis divinae essentiae supra formam qua intellectus creatus naturaliter intelligit; et sic per consequens deficit intellectus
creatus a videndo Deum per essentiam" (4 S. 49.2.6 ad 4).
324
) Zie boven op biz. 116.
325
) "Nee etiam potest dici quod executio finis exterioris sit per actum
voluntatis immediate; intelligitur enim esse actus voluntatis ante assecutionem finis, ut motus quidam in finem; post assecutionem vero ut
quietatio quidam in fine. Non potest autem esse quod voluntas nunc
quietetur in fine in quem prius tendebat, nisi quia voluntas alio modo
se habet ad finem quam prius, vel e converso. Illud ergo quod facit
voluntatem hoc modo se habere ad finem ut voluntas quietetur in ipso,
est ultimus finis interior qui primo conjungit exteriori fini; sicut si
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junctio rei ad rem", een werkelijke, volledige verbinding, die een
overeenkomen insluit naar de mate waarin door de een wordt ge
deeld in wat van de Ander is Daarin kan de toegedaanheid tot
32β
rust komen in de "unio rei ad affectum" welke de amor is
Na
dat de dilectio de mens tevoren heeft aangezet de volmaakte Godsbindmg na te streven, die in de visio Dei gerealiseerd wordt, volgt
op de kennis van die volmaakte verbinding met God de rust van
327
alle streefvermogen en de bekrachtiging
daarvan (Zo veronder
stelde de streving naar de volmaaktheid die de mens nog met be
zit ook de kennis ervan, omdat er geen streving kan zijn t a v .
wat volslagen onbekend is) De vreugde en genieting die volgen
op het bereiken van het doel is dan ook met de gelukzaligheid zelf,
maar de volkomenheid en een forma ervan Zo brengt de toege
daanheid de finishing touch en de sier aan de Godsbinding, en de
28
volkomen uitbloei van de n a t u u r ' , de mens die wezenlijk exahcujus fmis exterior sit pecunia, finis interior ent possessio pecuniae,
per quam homo se habet ad pecuniam, ut voluntas in ea quietetur Cum
ergo ultimus finis quasi exterior humanae voluntatis sit Deus, non potest
esse quod aliquis actus voluntatis sit interior finis, sed lile actus ent
ultimus finis interior quo pruno hoc modo se habebit ad Deum, ut volun
tas quietetur in ipso Haec autem est visio Dei secundum intellectum,
quia per hanc fit quasi quidam con tactus Dei ad intellectum, cum ornne
cogmtum sit in cognoscente secundum quod cognoscitur, sicut etiam corporalis tactus ad delectabile corporeum inducit quietationem affectus Et
ideo ultimus finis hommis est in actu intellectus, et ita beatitude, quae
est ultimus finis hommis, intellectu consistit Tamen id quod est ex
parte voluntatis, scilicet quietatio ipsius m fine, quod potest dici delectatio, est quasi formaliter complens rationem beatitudmis, sicut supervemens visioni, m qua substantia beatitudmis consisti!, ut sic voluntati
attnbuatur et prima habitudo ad finem, secundum quod assecutionem
finis appétit, et ultima secundum quod in fine jam assecuto quietatur"
(4 S 49 1 1 sol 2) " cantas pro tanto dicitur esse altior virtus ceteris
quae sunt m via, quia ipsa est quae ordinal omnes in Deum, ipsa est
etiam cujus ent m patria ultima quietano in Deum Hoc non tamen dat
ei quod actus ejus sit substantia ipsa beatitudmis, sed vel inclinatio
quaedam in ipsam, sicut m statu viae, vel quietatio m ipsa, sicut m
statu patriae" (4 S 49 11 2 ad 3)
32e
) 3 S 27 1 1 ad 2, geciteerd onder nota 164 Cf Ы7 164 e ν
' 2 7 ) 4 S 49 3 1 s o l 1 spreekt van de 'vigoratio' van die wordt be
wogen Maar ook de intellectus wordt in de visio bekrachtigd " deficit
intellectus creatus a videndo Deum per essentiam, quamvis immensitas
divmae essentiae intellectum non corrumpat, sed magis confortet" (4 S
49 2 6 ad 4)
328) " p e r affectum homo perfectius Deo conjungitur quam per intel
lectum, inquantum conjunctie quae est per affectum, supervenit per204

centrisch gericht is, laat zich door het Andere, het hoogste Goed,
d.i. God, met wie hij geheel en al verbonden is in de zalige aanschouwing, geheel en al beroeren, aandoen, doordrenken, bevormen, zodat hij in een volmaakte extase naar God toe, die hij in
zich bezit, zijn natuumeiging ten uiterste vervult, afmaakt en vermenselijkt. Dan is hij volop schepsel, imago Dei, focus waarin alle
krachten der schepping van God uit in gloed geraken.
Deze werking van gelukzaligheid, waarin God door geest en hart
wordt gevat als voorwerp dat de mens vervolmaakt, is volkomen
en onbelemmerd; de vrede waarin de mens komt te verkeren brengt
hoogste vreugde, allereerst vanwege Godzelf die aanschouwd wordt
en vreugde geeft (delectabile is) ; maar ook vanwege de schouwing.
Wat daarvan ook nog nader gezegd kan worden: het zien-zelf
stemt geheel overeen met de natuur van de schouwende en geeft
hem de hoogste vreugde, want God die hij aanschouwt is hem niet
vreemd maar zeer vertrouwd; met Hem is de mens verbonden zodat hij God bij en in zich heeft. In tegenstelling tot de dieren en
de natuurdingen is de mens gekarakteriseerd doordat de gelukzaligheid hem bij wezen toevalt: zoals hij wezenlijk deelt in de
geestelijkheid Gods in zijn rationele, intellectuele, d.i. geestelijke
natuur, zo deelt hij ook wezenlijk in Gods gelukzaligheid. Zelf bereikt de mens zijn eigen (inwendig) einddoel, maar in de binding
met God die beginsel is van alle ZIJN en alle volmaaktheid (uitwendig einddoel). Zo blijkt ook hier dat een radicaal intrinsecismc Thomas even vreemd is als een absoluut extrinsecisme: daarvoor neemt hij zowel de afhankelijkheid als de vrijheid van de
mens te serieus.
Dit is het einddoel van de mens, dat vóór het bereikt is oorzaak
is van alle werking, mits het als zodanig door de intellectus is gekend, herkend en in het menselijk hart erkend 32e .
Dat deze gelukzaligheid pas als zij bereikt is, echt van de mens
is, en tevoren "kan worden weggenomen", vindt zijn grond juist
weer in de vrijheid waarmee de mens de weg erheen aflegt S30 . In
fectae conjunctioni quae est per intellectum, perficiens et decorans eam;
sed tarnen oportet quod prima conjunctio sit semper per intellectum.
Dilectio enim prius inclinât in conjunctionem perfectam appetendam,
quam intellectus perfecte conjungat, quamvis non prius quam intellectus
quoquomodo cognoscat, eo quod appetitus non potest esse incogniti omnino; et ideo dicit Hugo, quod scientia foris manet, ubi dilectio intus
est" (4 S. 49.1.1.2 ad 5).
32e
) "...appetitus finis est causa appetendi omnia alia quae simt ad
finem. Unde cum beatitudo sit finis humanae vitae; quidquid voluntas
appétit faceré, ad beatitudinem ordinat" (4 S. 49.1.3 sol. 4).
33a
) 3 S. 20.1.1.1 ad 1, geciteerd onder nota 256.
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de zonde, de pervertering van zijn aard en bestemming, blijft de
mens dan minstens nog de gelijkenis van de gelukzaligheid na
331
streven ; maar is het einde van zijn weg bereikt terwijl hij ver
keert in deze perversie, dan rest hem enkel nog de allereerste vol
maaktheid, die namelijk van het beeld Gods der geschapenheid:
een soort duistere weerklank van de deelhebbing in Gods goed
332
heid .
In de mens voltrekt zich dus, afgezien van de zonde, de
kringloop van goed naar goed, van God naar God. Want hij die
door God is geschapen als geest heeft in zijn eindvolkomenheid
Godzelf bereikt in de volkomen werking van schouwing en ge
333
nieting .
4. En het lichaam

ш

?

Heeft de mens de gelukzaligheid bereikt, dan betekent dat voor
hem deelhebbing in Gods eigen gelukzaligheid; maar hij deelt daar
in omdat en inzoverre hij beeld Gods is. Het beeld Gods nu be
staat voornamelijk in de menselijke geest, maar door een zekere
afleiding wordt er ook in het lichaam een representatie van de
imago gevonden. Het lichaam moet immers geëvenredigd zijn aan
de ziel. Zo moet men ook de gelukzaligheid eerst en vooral in de
geest zoeken, maar deze strekt zich door een zekere overvloeiing
uit tot het lichaam.
De gelukzaligheid nu van het lichaam betekent, dat het volmaakt
antwoordt op de Godverbonden ziel. En zoals er in de ziel bepaalΜ1

) "...aliquid ordinari ad beatitudinem per desiderium, dupliciter
contingit. Uno modo sicut quod quaeritur ut per hoc homo ad beatitu
dinem perveniat; sicut aliquis vult орегагі opera virtutis, ut per hoc
beatitudinem mereatur. Alio modo cum quia appétit aliquid ex hoc ipso
quod habet aliquam similitudinem beatitudinis. Cum enim voluntas appétit aliquid, ex hoc ipso effici tur ut desideret illud in quo ejus aliqua
similitudo invenitur, quamvis principale desideratum habere non possit;
et hoc modo omnes qui peccata appetunt, ad beatitudinem tendunt, et ad
Dei imitationem..." (4 S. 49.1.3.4 ad 2).
s32) "...in creatis contingit esse similitudinem Dei secundum quamcumque perfectionem participatam; et quanto perfectio est nobilior, tanto
secundum earn attenditur similitudo expressior. Contingit autem ut aliquid similitudinem Dei amittat quantum ad ulteriorem perfectionem,
quod quantum ad primam perfectionem similitudinem retinet; unde in
istis dicitur esse participatio divinae bonitatis secundum obscuram resonantiam, sicut patet in peccato..." (2 S. 37.1.2 ad 4).
i3a
) 4 S. 49.1.3 sol. 1, geciteerd onder nota 244.
334
) Zie boven, blz. 39 e.V..
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de disposities en kwaliteiten zijn die haar geschikt maken tot die
volkomen werking welke haar aan God bmden, zo ook in het
lichaam, daardoor wordt uitgewerkt dat het de ziel volmaakt ge
335
hoorzaamt
Deze gelukzaligheid, die naar substantie bestaat in
de Gods-schouwmg door wezenheid, welke top-werking volkomen
wordt door de ddectio-delectano, zou een zekere vermeerdering
kunnen ondergaan doordat zij wordt uitgebreid m die zm, dat de
ziel zich ook verheugt over de bereikte goedheid van het lichaam
dat met de ziel is verbonden Want weliswaar kan de gelukzalig
heid, zoals deze m het voorgaande is beschreven, slechts bereikt
83β
worden "in patria" , d w z met m dit leven, doch nadat de mens
is gestorven, toch is de situatie die dan optreedt met ondubbel
zinnig, want door de klaarblijkelijke uitval der lichamelijkheid
raakt de ziel gedesitueerd In zijn beschouwingen over deze mate
rie wijkt Thomas wel duidelijk af van de platomserende theorieën
over de verhouding tussen ziel en lichaam Want wel geeft hij toe
(niet buiten wat de ervaring van alledag hem heeft geleerd), dat
het lichaam de ziel weerstaat m haar werkingen en haar belemmert
tot volmaaktheid te komen, hij verwijst daartoe naar het Schriftwoord "Het sterfelijk lichaam is een last voor de ziel, de aardse
tent belemmert de geest bij het denken" 3 3 7 , zelfs concludeert hij
daaruit dat de ziel, eenmaal gescheiden van het lichaam, volmaakter kan werken dan wanneer zij ermee verbonden is, dit alles
weerhoudt hem er met van, zijn aristotelische vormleer ook hier
te gebruiken en er deviaties mee te corrigeren, al lijkt het dat hij
de formule nog met heeft gevonden beide draden blijven loshangen In de toepassing van de vormleer, beschouwt hij het
s35) " secundum hoc homo est beatitudmis particeps quod ad imaginem Dei consisti! Imago autem Dei primo et principaliter m mente
consistit, sed per quamdam derivationcm etiam in corpore hominis
quaedam repraesentatio unaginis mvcmtur, secundum quod oportet corpus animae esse proportionatum, ut ctiam patet ex his quae Magister
dicit m 2 Sent dist 16, unde etiam beatitudo vel gloria primo et principaliter est m mente, sed per quamdam redundantiam denvatur etiam
ad corpus, ut beatitudo hominis secundum corpus dicatur, quod imperium animae Deo conjunctae perfecte exequitur Unde sicut dispositiones
quae sunt in anima beata ad perfectam operationein, qua Deo conj ungi tur,
dicuntur animae dotes, ita dispositiones quae simt m corpore glorioso, ex
quibus corpus efficitur perfecte animae subjectum, dicuntur corporis
dotes ' (4 S 49 4 5 sol 2)
" ' ) ' Contemplano autem Dei est duplex Est alia Dei contemplano,
qua videtur immediate per suam essentiam, et haec perfecta est, quae
ent in patria ' (1 S Prol 11 sol )
3") Wijsheid IX, 15, vert PC
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lichaam als het door de ziel vervolmaakbare Er bestaat tussen de
ziel en haar verbondenheid met de lichamelijkheid een verhouding
als van deel tot geheel Ieder deel immers is onvolmaakt, en wordt
vervolmaakt in zijn geheel dat dan ook tot de delen staat als de
forma tot de materia Daarom voegt de binding van de ziel aan
het lichaam een volmaaktheid toe aan de ziel, die immers volkomen
is in haar natuurlijke ZIJN wanneer zij in het geheel is, namelijk
in de mens die is samengesteld uit ziel en lichaam. De dood, die
de lichamelijkheid doet uitvallen, betekent dus onvolkomenheid
voor de ziel, zelfs als zij tot de volmaaktste werking der Godsschouwing zou zijn gekomen Deze onvolkomen ziel streeft, als alle
onvolmaakts, haar volmaaktheid na, d ι haar bintenis met het
lichaam Zonder dat is haar werking minder intens, omdat zij door
ss8
het gemis van het lichaam met geheel op God is gericht . En zo
ззв) " beatitudmem sanctorum post resurrectionem augen extensive
quidem manifeste est, quia bea mudo tunc ent non solum m anima, sed
etiam in corpore, augebitur et etiam ipsius animae beatitudo augebitur
extensive, inquantum anima non solum gaudebit de bono proprio, sed de
bono corporis Potest etiam dici, quod etiam beatitudo ammae ipsius
augebitur mtensive Corpus emm hominis dupliciter potest consideran
Uno modo secundum quod est ab anima perfectibile, alio modo secun
dum quod est in eo aliquid repugnans ammae in suis openbus, prout
non perfecte corpus per animam perficitur. Secundum autem prunam
considerationem corporis, conjunctio corporis ad animam addit ammae
ahquam perfectionem, quia omnis pars imperfecta est, et completur m
suo toto, imde et totum se habet ad partes sicut forma ad matenam,
unde et anima perfectior est in esse suo naturali cum est m toto, scilicet
in homme conjuncte ex anima et corpore, quam cum est per se separata
Sed unió corporis quantum ad seeundam ipsius considerationem impedii
animae perfectionem, et ideo dicitur, quod 'corpus quod corrumpitur,
aggravât animam'. Sap 9, 15 Si ergo a corpore removeatur omne id
per quod actiom animae resistit, simphciter anima ent perfectior in corpore tali existens quam per se separata Quanto autem aliquid est perfectius in esse, tanto potest perfectius operan, unde et operano animae
conjunctae tali corpon ent perfectior quam operano animae separatae
Hujusmodi autem corpus est corpus glonosum, quod omnino subdetur
spintui, ut supra dist 44, dictum est Unde cum beatitudo m opcratione
consistât, perfectior ent beatitudo animae post resumptionem corporis
quam ante Sicut emm anima separata a corpore corruptibih perfectius
potest operan quam ei conjuncta, ita pos (quam conjuncta fuerit corpore
glorioso, perfectior ent ejus operano quam quando erat separata Omne
autem imperfectum appétit suam perfectionem et ideo anima separata
naturaliter appétit corporis conjunctionem, et propter hunc appentum
ex imperfectione procedentem, ejus operano quae in Deum fertur, est
minus mtensa, et hoc est quod dicit Hieronymus, quod ex appetitu cor208

betekent de belichaming voor de ziel een intensieve "venneerdering"
van de gelukzaligheid 3se . Voeg daarbij dat de lichamelijkheid voor
de aristotelische Thomas de invalspoort is van het niet-ik in de
ziel, die haar kennen en liefhebben uit de aard van haar situatie
maar kan uitoefenen in en door de lichamelijkheid. Wanneer dus
de lichamelijkheid zou optreden, ontdaan van alle belemmerende
en verzwarende eigenschappen, dan zou de ziel in haar natuurlijke
status verkeren en de bereikte gelukzaligheid zou volslagen weerslag vinden in dat lichaam. De mens zou hersteld zijn. Want om
de mens gaat het en niet om een gedesitueerde ziel.
Het is volledig legitiem, zo wil het ons voorkomen, door een
wijze van abstractie op te klimmen naar de zieletop, de persoonlijke geest, en dáár de imago Dei te situeren, de gelukzaligheid
ook. Gaat men deze abstractie verzelfstandigen, en spreken van de
ziel die kent, de ziel die bemint, dan is dat altijd enkel maai
terecht wanneer de ziel de eigen gesitueerdheid connoteert, d.i. het
forma corporis-zijn. Het gedesitueerd-raken van de ziel in de dood,
de uitval der lichamelijkheid, blijft vragen stellen aan ieder die de
onvergankelijkheid van de menselijke geest erkent. Maar wat onoverkomelijks zou dat leveren voor wie zijn ziel heeft leren herkennen als afhankelijk van Elders, d.i. van God die haar ZIJN en
volmaaktheid van ZIJN verschaft?

poris retardatur ne tota intentione pergat in illud summum bonum' (4 S.
49.1.4 sol. 1).
33») "...etiam perfectio corporis gloriosi aliquo modo coadjuvat ad hoc
quod anima liberius et perfectius Deo inhaereat, inquantum videlicet
non retrahitur aliquibus corporeis impedimentis a divina inhaesione; et
inquantum etiam anima perfectius esse habet corpori conjuncta, quam
a corpore separata; et sic etiam ejus operatio est perfectior, ut supra
dictum est" (4 S. 49.4.5.2 ad 1).
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IV. VAN NATURE AANGELEGD OP GOD
De grote triade van heel de wereld der schepping is die van beginsel, midden en doel *. Hierin ligt de volmaaktheid en de Godsgelijkenis in grondtrek aangeduid.
Van de mens heb ik het beginsel pogen te ontleden in het eerste
en tweede hoofdstuk, waarin de statische structuur van de ziel is
onderzocht: het beginsel van alle werking en dynamiek. Het doel
van de mens is in het voorgaande hoofdstuk beschreven vanuit de
dynamische structuren. Was het beginsel: de anoniem-presente God
in de mens, zijn doel is God. Het eerste beginsel, zegt Thomas, is
in ieder genus het meest volmaakte, dat is het einddoel 2 . Binnen
het generiek gegeven van de mens is zijn hoogste volmaaktheid
de werking, welke specifiek voor de mens pas volkomen is vanuit het voorwerp dat God is, en dat ieder genus teboven gaat.
Vóór Hij nu als voorwerp present is aan de kennende en minnende
ziel, is Hij in haar als Schepper van haar geestelijkheid. Principium
en finis vallen samen.
In dit hoofdstuk komt meer uitdrukkelijk het medium te sprake.
De "conjunctio", reeds in de eerste interne volmaaktheid geheel
reëel, omvat als medium de weg die de geestelijke persoon zelf
heeft af te leggen van die eerste (gegeven) volmaaktheid naar zijn
einddoel. Wat doet de mens om zijn einddoel te bereiken? Veel van
het voorgaande komt hier terug onder enigszins andere belichting;
deze zal echter tegelijk een realistischer kijk op de doelbereiking
mogelijk maken.
§ i. Het begrensde bereik van de mens
Het medium tussen beginsel en einddoel is de werking van de
mens 3 . Zijn beginselvolkomenheid omvat het vermogen om te ken!) ι S. 3.2.2 sol. Zie boven blz. 102.
) "Sicut Boetius dicit in libro 'De consolât/, natura a perfectis sumpsit originem..." (3 S. 27.1.4 obj. 2). Thomas neemt dit beginsel over, en
nuanceert het: "...quamvis primum principium in quolibet genere sit
perfectissimimi, non tarnen oportet quod omne quod est prius sit регfectius, cum aliquid sit prius in via generationis quod imperfectius est,
sicut puer viro et addiscens sciente" (3 S. 27.1.4 ad 2).
s
) "Quocumque autem modo consideratur ultima perfectio hominis,
quae est ejus finis, oportet eam poneré in genere actus. Si enim consideremus modum conjunetionis ad Deum, quae est communis omnibus
creaturis, cum res magis sit in actu secundum quod est operans, quam
2
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nen en lief te hebben, en dit wordt tot gelding gebracht in de wer
king van kennen en willen.
Daarin wordt de vermogendheid geactueerd: de imago similitudinis knjgt een brekelijke contour. Het kennen van de menselijke
intellectus is altijd een kennen van, een indringen in het innerlijke
van het gekende, is wezenskermis *. En wat aldus gekend wordt
houdt de intellectus voor aan de wil, die zich daardoor laat bevormen '
Alles hangt dus ai van de vraag: hoever reikt de intellectus van
de mens? Zijn volmaaktheid bestaat in de aanschouwing Gods per
essentiam en in de volledige rust van alle streving in het bezit van
God, de Algoede. Maar haalt de mens God werkelijk? In navolging
van het platoonse " κ α τ ά το δυνατόν" is Thomas voortdurend
voorzichtig geweest: de mens streeft als uiterste het volmaakte
ESSE na, naar de mogelijkheid van zijn natuur*; zijn innerlijke
gelukzaligheid bestaat in de uiterste volmaaktheid, waartoe het
7
hem mogelijk is te geraken ; de amor voert naar mogelijkheid tot
een reële eniging, en maakt dat de mens inzoverre het hem mogelijk is, niet zijn eigen leven maar dat van God leeft 8 . Hoever
secundum quod est potens operan, erit ultima perfectie umuscujusque rei
sua operatic perfecta· unde res esse dicitur propter suam operanonem.
Similiter si consideremus conjunctionem quae est propria rationahs creaturae, ultima perfectio hominis in operatone consista..." (4 S. 49.1.2
sol. 2).
*) "...intellectus secundum suum nomen importât cognitionem pertingentem ad intima rei Unde cum sensus et imaginatio circa accidentia
occupentur quae quasi circumstant essentiam rei, intellectus ad essentiam
ipsam pertingit" (3 S. 35 2 2 sol 1).
5
) "Appetitus autem est virtus passiva Unde in III De anima dicit
Philosophus quod appetibile movet sicut movens non motum, appetitus
autem sicut movens motum Omne autcm passivum perftcitur secundum
quod formatur per formam sui activi et in hoc motus ejus terminatur
et qmescit. Sicut intellectus, antequam formetur per formam mtelligibihs,
inquini et dubitai qua cum mformatus fuent, inquisitio cessât et intellectus in ilio figitur, tune et dicitur intellectus finniter illi rei inhaerere.
Similiter quando affectus vel appetitus omnmo imbuitur forma boni
quod est sibi objectum, complacet sibi in ilio et adhaeret ei quasi fixum
in ipso, et tune dici tur amare ipsum" (3 S 27 11 sol ).
') "...ultimum desideratum ab omnibus est esse perfectum, secundum
quod est possibile m natura illa" (4 S. 49 1 2 sol. 1).
7
) "...ultima ejus perfectio, ad quam possibile est ipsum pervenire..."
(4 S. 49.1 2 sol 1).
8
) " .amor ad rerum unionem inducit, quantum possibile est. Et ideo
amor divmus facit hommem, secundum quod possibile est, non sua vita,
sed Dei vivere ." (3 S. 29 1 3 ad 1).
21*

strekt de menselijke mogelijkheid zich uit? Is de hoogst bereikbare
werking werkelijk een verbinding met 's mensen beginsel en einddoel ·, dat hoogste Goed buiten hemzelf, dat God is 10? Bezit hij
God daarin werkelijk u ?
Als Thomas de niveaus van het menselijke, geestelijke kennen
onderzoekt, openbaren zich steeds meer grenzen.
In de hoogste werking van de menselijke geest, waarin zijn eigen
innerlijke eindvolkomenheid bestaat, kent de hele mens de hele
God, doch op een niet-omvattende wijze: zijn schouwing is niet
geëvenredigd aan de mate waarin God in zich te aanschouwen is u ;
want God die als uitwendig einddoel wordt nagestreefd, wordt
niet in zijn wezen bezit van de mens, maar als hoogste "voorwerp" van de menselijke werkingen, die altijd het karakter blijven
dragen van de non-comprehensio l3 .
Maar deze Godsschouwing is in dit leven zelfs onmogelijk: wij
tenderen nog maar naar onze volkomenheid, onze werking is in
·) "Et ideo ultimus finis cujuslibet rei habentis esse ab alio est duplex:
unus exterius, secundum scilicet id quod est desideratae perfectionis principium; alius interius, scilicet ipsa sua perfectio, quam facit conjunctio
ad principium" (4 S. 49.1.2 sol. 1).
10

) "...summum bonum est ultimum voluntatis finis..." (4 S. 49.1.3.1

adi).
11

) "...quietatio affectus in aliquo quam amor importât non potest esse
nisi secundum convenientiam unius ad alterum: quae quidem convenientia est secundum quod ab uno participatur id quod est alterius; et eie
amans quodammodo habet amatum. Unde conjunctio quae in 'habere'
importatur est conjunctio rei ad rem et praecedit unionem rei ad affectum quae est amor" (3 S. 27.1.1 ad 2).
іг
) "...capitur (Deus) a mente sicut a perfectibili, non tarnen sicut a
perfectibili proportionato; et ideo non comprehenditur, sed attingitur..."
(1 S. 3, E.T., ed. Mandonnet I. p. 125). "...totam essentiam divinam
sancii videbimt in patria, sed non totaliter; non ita quod aliquis modus
sit in Deo quem non videant, vel aliquis modus sit intellectus ipsorum
qui non convertatur ad Deum; sed quia modus quo convertuntur ad Deum
cognoscendum, non est aequalis modo quo Deus est cognoscibilis; et haec
inaequalitas ostenditur cum dicitur, quod divina essentia non totaliter
videbitur; hoc enim adverbium 'totaliter' neque dicit modum videntis
absolute, neque modum absolute rei visae; sed modum videntis per comparationem ad rem visam: hoc enim adverbium déterminât ipsam visionem, secundum quam comparatur videns ad visum" (4 S. 49.2.3 ad 3).
Cf. P.-M. De Contenson, Àvicennisme latin et vision de Dieu au début
du ХІПе siècle. In: AHD 34 (1959) 29—97.
13
) Zie in hoofdstuk II, biz. 116.
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beweging 1 4 . En terwijl de gelukzaligheid blijvend is en definitief,
is ons leven een weg van beweging, vrije keuzewil, correctie; herzien en afwijzen zijn mogelijk, want wij zijn "in statu viae et
mutabilitatis". Pas als de mens het einde van zijn leven heeft bereikt, zijn veranderlijkheid en beweging geëindigd: dan is het hem
onmogelijk nog af te wijken van het doel dat hij heeft aangehangen. De dood bevestigt de mens daarin. Maar het is een lange weg
die hij naar God, zijn einddoel, heeft af te leggen: hij staat veraf
van God, die hij zoekend tracht te vinden 1 5 en de bevestiging
wordt hem na lange tijd geschonken l e . De gelukzaligheid nu, welke bestaat in de Godsaanschouwing "per essentiam" is het menselijke einddoel; zolang hij dit niet heeft bereikt, verkeert hij in
"statu viae" " . Zodat wij God in dit leven niet aanschouwen op
de wijze waarop het oog het licht ziet en door het licht onmiddellijk
bevormd wordt.
14
) "...secundum Philosophum, operatio et motus diffenmt: operatio
enim est actus perfect!, ut lucidi lucere, et intellectus in actu, intelligere;
sed motus est actus imperfecti tendentis in perfectionem: et ideo id quod
est in sua ultima perfectione, habet operationem sine motu, sicut Deus;
quod autem distai ab ultima perfectione, habet operationem conjunctam
motui: quia proficere in beatitudine est quidam motus naturae tendentis
in perfectionem..." (2 S. 11.2.1 sol.), "...nullus intellectus purae creaturae
in statu viae existentis potest in visionem Dei per essentiam per aliquam
dispositionem sibi inhaerentem" (4 S. 49.2.7 sol.).
15
) "Ergo de peccato nullus potest poenitere, nisi vel passione cessante, vel habitu remoto, quo malum finem eligebat. Removeri autem habitum non est possibile nisi in eo qui est in statu viae et mutabilitatis.
Unde quandocumque aliquis devenit ad terminum viae, non potest deflecti ab eo fine cui adhaesit, sive sit bonus sive malus. Finis autem viae
hominis est mors sua; finis autem angeli est terminus electionis suae,
qua bono adhaesit vel malo. Unde sicut homines post mortem in bono
confirmantur vel in malo, ita et angeli post conversionem vel aversionem.
Datur autem homini longior via quam angelo, quia erat magis a Deo
distans, et oportebat quod in ejus cognitionem inquirendo pervenir«..."
(2 S. 7.1.2 sol.). Cf. 2 S. 29.1.4 ad 4 : "...cum sit minor via angelo data
quam homini..."; 2 S. 43.1.4 ad 4 : "...peccatum aliquod potest esse irremisibile... ex statu peccantis, et sic omne peccatum in quo via finitur est
irremisibile, sive sit hominis sive angeli, et secundum hoc accipitur differentia hominis et angeli: quia status viae in angelis finitur statim post
primam electionem; non autem sic est in hominibus".
1β
) " I n hoc tamen (angeli) ab hominibus secernuntur quod gratuitam
confirmationem quasi a principio creationis accepenmt, quae hominibus
post longum tempus datur" (2 S. 23.1.1 ad 1).
17
) "...cum beatitudo sit ultimus finis rationalis creaturae, status viae
in qualibet rationali creatura dicitur esse ille in quo a beatitudine deficit"
(4 S. 49.2.7 sol.).
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Er is een diepere onbereikelijkheid die hierbij komt. Thomas wijst
erop, dat er voor iedere kermis in de kenner een "forma" moet zijn
waardoor het voorwerp wordt gekend of geschouwd. De forma nu,
waardoor de intellectus zó wordt vervolmaakt dat hij de zogenaamde "substantiae separatae" kan schouwen (en deze zijn naar filosofen-oordeel de hoogst mogelijke voorwerpen van de geestelijke
kennis van de mens), is juist de onlichamelijke substantie-zelf, die
als forma wordt verbonden met onze geest. De "substantia separata" is op die wijze zowel het gekende, als het waardoor der kennis. — En hoe dat nu ook moge zijn met die wijsgerige "substantiae separatae", precies dezelfde wijze van kermis moeten wij aannemen als de modus, waardoor wij God door wezen kunnen schouwen. Want geen enkele andere forma waardoor de menselijke intellectus zou kunnen worden bevormd, tenzij Gods wezen zelf, kan
hem voeren naar de kermis van het goddelijke Wezen. Daarbij
waarschuwt Thomas ervoor, deze "forma" niet op te vatten als
ware forma, maar als "iets als forma", als "enigerwijze bevormend" l e . Deze visio nu, waarin Gods wezen-zelf als de forma
van ons geestelijke vermogen is, ligt niet in het eigen bereik van
de mens: hoever hij ook is voortgeschreden op zijn levensweg, hij
geraakt niet tot die staat van aanschouwing waardoor God door
wezenheid wordt gezien. Hoogstens zoals wij een steen zien, waarvan de gelijkenis in ons oog komt, zouden wij Hem in dit leven
kunnen zien. Dus door een effect van Hem in ons geestelijk kenvermogen. Alle intelligentia kent wat boven haar is dóór hetgeen
daardoor veroorzaakt is. En door het licht van de eigen natuur te
kennen, dat immers de gelijkenis is van het ongeschapen licht,
wordt God gezien. Maar van deze mystieke kennis heet het bij
Dionysius, dat zij ons niet Godzelf doet zien, maar iets van de
dingen van God. En gewoon is deze kennis niet voor de mens.
Dat is die kennis, waarin wij Hem zien zoals wij de gelijkenis van
ons gelaat zien in een spiegel; niet het gelaat zelf, maar een gelijkenis ervan bereikt ons oog, en op deze wijze zouden wij God
kunnen kennen door een effect van Hem buiten ons geestelijke
kenvermogen l e , met een onvolmaakte kennis dus, omdat alle schepselen effecten Gods zijn welke Hem niet geëvenredigd zijn en die
onze intellectus dus onvolkomen naar God voeren 20 . Alle disposi18

) 4 S. 49-2.1 sol. i, geciteerd onder hoofdstuk III, nota 322.
) 2 S. 23.2.1 sol., geciteerd onder hoofdstuk III, nota 291.
20
) ".. effcctus non proportionams causae, imperfecte ducit in Cognitionen! suae causae. Talis autem effectue est omnis creatura respectu Creatoris, a quo in infinitum distat. Ergo imperfecte ducit in ipsius cognitionem" (1 S. Prol. 1.1 sed с. г).
le
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ties van dat intellect bijeen kunnen niet méér, dan de mens datgene
wat hij kent, doen kennen door kenbeeiden die via de zintuiglijkheid aan de schepselen zijn onttrokken door de abstractie-werking:
en God wordt dus niet per essentiam aanschouwd 21 . Al onze kennis en wetenschap omtrent God is hierdoor beperkt 22 .
Maar nog dieper grijpen de beperkingen. Want zelfs een kennis
van Gods wezen via de schepselen, hoe onvolkomen ook, lijkt buiten het bereik van de mens te liggen 23 . De mens kent slechts wat
God gelijkt, en dat wordt nagestreefd 24 ; hij bereikt God immers
2б
niet naar wezen . Er is geen wezenscontact, geen bevorming van
de ziel door God.
!1

) "...illarum rerum quae non habent phantasmata, cognitionem non
potest intcllectus accipere, nisi ex rerum quarum sibi repraesentantur
phantasmata. Unde in statu viae in qua accipit a phantasmatibus, non
potest immediate Deum videre; sed oportet ut ex visibilibus quorum
phantasmata capit in ejus cognitionem deveniat. Quamvis autem ipsam
essentiam non videat immediate, tarnen cognitio intellectus ad ipsum
Deum terminatur, quia ipsum esse ex effectibus apprehendit" (3 S. 27.3.1
sol.), "...nulla pura creatura in statu viae existens videre potest Deum
per essentiam; homo enim per dispositiones omnes quas in statu viae
habet, non potest in aliquid amplius, nisi ut intelligat quidquid intelligit per species a sensu abstractas..." (4 S. 49.2.7 sol.).
tt) "Est edam quaedam assimilatio per informationem, quae requiritur ad cognitionem: sicut visus assimilatur colori, cujus specie informatur
pupilla. Haec autem informatio non potest fieri in intellectu nostro
secundum viam naturae, nisi per species abstractas a sensu: quia, sicut
dicit Philosophus, III De anima, sicut se habet color ad visum, ita phantas
mata ad intellectum" (1 S. 34.3.1 ad 4).
2S
) "Ex dictis etiam patet quod nullus homo in statu viae essentiam
Dei, nec etiam angeli, potest cognoscere; quia excedit omnes formas
sensibiles, per quas intellectus noster in statu viae cognoscit, et ipsam
mentem nostrani, ex cujus similitudine aliquid de substantiis intellectualibus cognoscimus" (4 S. 49.2.7 sol.).
21
) Naar aanleiding van een auctoritas Damasceni ("cognitio existendi
Deum naturaliter est omnibus inserta" — De Fide Orthod. I, 1) zegt
Thomas: "...intelligenda est de divina cognitione nobis inserta, secundum
ipsius similitudinem et non secundum quod est in sua natura; sicut
etiam dicitur, quod omnia appetunt Deum: non quidem ipsum prout consideratur in sua natura, sed in sui similitudine quia nihil desideratur,
nisi inquantum habet similitudinem ipsius, et etiam nihil cognoscitur"
(1 S. 3.1.2 ad 1).
25
) "Conjungitur autem creatura Deo... primo modo secundum simili
tudinem tantum, inquantum invenitur in creatura aliqua similitudo
divinae bonitatis, non quod attingat ipsum Deum secundum substantiam..." (1 S. 37.1.2 sol.).
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Het is Thomas' eigen grootheid en moed geweest, deze grenzen
van de menselijke vermogendheid duidelijk te beschrijven. Kan de
mens dan niets? Is alle beschouwing van het einddoel van de mens,
van zijn God-gerichte structuren, zinloos gepraat, ijdel gespeculeer?
Laat ons hier kort het resultaat samenvatten van onze eerste beschouwingen over de vermogens en werkingen van de ziel.
Het uiterste waartoe een mens kan geraken is, ontdekken wat
God niet is 2 e . God wordt dus niet naar wezenheid, "secundum
suppositum", bereikt 27 . Hij is inderdaad enigerwijze bereikbaar 2e ,
maar niet als voorwerp van onze werkingen. Zijn gelijkenis wordt
gekend. Zijn gelijkenis wordt nagestreefd met die reeds meermalen
genoemde tendens: "et in ipsammet tenderei, si esset possibilis
(bonitas divina) haben ut perfectie essentialis, quae est forma
rei" 29. De gelijkenis die gekend wordt is de ziel-zelf : imago, similitudo Dei, juist in haar begrenzing duidelijk niet-God. En in een
onmiddellijke slag-om staat God daar als niet-mens, hoe geestelijk
die mens ook is, hoe verheven, hoezeer ook mikrokosmos en heer*·) "Secundum autem naturalem facultatem potest intellectus creams
pervenire ad cognitionem Dei per formas creatas ei inditas vel acquisitas;
sed haec cognitio non est visio ejus per essentiam, sicut ex dictis patet;
nee per earn sci tur quid est, sed solum quia est, et quid non est" (4 S.
49.2.6 sol.), "...visio intellectualis est de his quae sunt in anima per sui
essentiam, non quocumque modo, sed de his quae sunt in ea ut formae
intelligibiles in intellectu. Sic autem non est Deus in anima viatoris per
essentiam suam, sed per similitudinem. Quod autem dicitur ab Augustine
quod visio intellectualis est earum rerum quarum similitudines non sunt
aliud quam ipsae, est referendum ad objectum visionis, non ad medium
quo videtur. Constat enim quod medium quo intelligitur lapis, est species
ejus in anima, quae non est ipsa lapidis essentia; sed per similitudinem
lapidie pervenitur ad cognoscendum ipsam essentiam lapidis; quia objectum intellectus est quid, idest rei essentia, seu quidditas. Sed hoc non
contingit in visione imaginaria vel corporali; quia objectum imaginationis
vel sensus non est ipsa essentia rei, sed accidentia quae stmt extra, sicut
color, et figura, et hujusmodi. Unde etiam in visione intellectuali viatoris
non oportet quod ipsa divina essentia sit medium quo videtur; sed quod
per similitudinem aliquam ipsius perveniatur ad aliqualem divinae essentiae cognitionem; non qua sciatur quid est Deus, sed qua sciatur quid
non est" (4 S. 49.2.7 ad 6).
27
) "...non tarnen attingunt ad ipsum Deum secundum suppositum..."
(1 S. 37 E.T., ed. Mandonnet I, p. 867). Uit deze tekst blijkt duidelijk
het vestigiale karakter van de zg. natuurlijke Godskennis.
28
) "...tarnen cognitio intellectus ad ipsum Deum terminatur, quia
ipsum esse ex effectibus apprehendit" (3 S. 27.3.1 sol.).
2») 2 S. 1.2.2 sol..
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ser over de aarde s o . Naar de aldus gekende God gaat onmiddellijk
de menselijke toegedaanheid uit 31.
Hier is meteen de grond gegeven van het eerste tekort dat Thomas signaleert in 's mensen kennis van God, de non-comprehensio.
Wij zijn afhankelijk (Hij niet), wij zijn geschapen (Hij niet). God
overstijgt alle dingen en de intellectus van de mens kent uiteraard
door nederiger forma 32 : schiet altijd te kort in de visio, en temeer
in alle Godskennis die daarvóór ligt. ledere zelfverwerkelijking van
de mens staat altijddoor in de afhankelijkheid van God. Dit is het
goede tekort van het geschapen-zijn 3S : "Viditque Deus cuneta quae
fecerat: et erant valde bona" (Gen. i, i ) . God is immers onzicht30

) Zie boven, blz. 83—93; 107 e.V..
) "Unde operatio voluntatis circa ipsum Deum immediate esse potest, nullo medio interveniente quod ad voluntatem pertineat; multis
tarnen mediis praecedentibus ex parte intellectus quibus in Deum cognoscendum pervenit" (3 S. 27.3.1 sol.); "...quod amor ex visibilibus in
invisibilia tendat, non est ex parte sui, sed ex parte cognitionis scilicet
praecedentis" (3 S. 27.3.1 ad 4).
s2
) "...intellectus creatus non impeditur ad hoc quod naturaliter possit
Deum per essentiam videre ex defectu divinae essentiae, quod de se non
sit intelligibilis in acra; sed ex parte ipsius intellectus creati... propter
excessum claritatis divinae essentiae supra formam qua intellectus creatus
naturaliter intelligit..." (4 S. 49.2.6 ad 4).
ss
) "...intellectus creatus non impeditur ad hoc quod naturaliter possit
Deum per essentiam videre ex defectu divinae essentiae, quod de se non
sit intelligibilis in actu; sed ex parte ipsius intellectus creati. Primo
propter defectum ipsius intellectivae virtutis creatae, cujus naturalis facultas est determinata ad ens creatum" (4 S. 49.2.6 ad 4). Cf. 2 S. 34.1.4
sol.: "Est autem quoddam bonum quod nec omnem perfectionem consequitur, et propter distantiam a summo bono, illa etiam quae debita est
sibi, carere potest, et quam natum est habere". Kort daarvoor is in verband met de engelen ("quoddam bonum, quod quamvis non omnem bonitatem perfecte colligat, sed in aliquo summo bono deficiat, tarnen non
potest sibi deesse aliqua bonitatum quae debita est sibi") de algemene
uitspraak te lezen die ook voor de mens geldt waar het over zijn leven
in gemeenschap met God gaat: "non enim omnis carentia bonitatis malum est, sed illius tantum quam nata est res habere, et debita est ei".
— Cf. nog. 4 S. 49.2.3 ad 8: "Gloria perficit naturam, et non destruit;
et ideo imperfectionem quae est de ratione naturae, lumen gloriae non
tollit, sicut hoc quod est ex nihilo esse; ex hoc autem ipso intellectus
creatus deficit a possibilitate comprehensionis..."; en 2 S. 20.2.3 ad 4:
"...carentia visionis divinae potest dupliciter intelligi: vel negative, et sic
non est poena, sed defectus naturalis: cuilibet enim naturae creatae convenit ut ex se non habeat unde in Dei visionem ascendere possit; vel
privative, et sic est poena, secundum quod importât quamdam obnoxietatem ad non videndum Deum".
sl
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baar voor oog en geest 34 ; en de mens, die niet uit iets is gemaakt,
wiens ZIJN geheel en al (totaliter) afhankelijk is, is zelfs naar zijn
geest te deficiënt voor het klare licht Gods s5 . In geen enkele creatuur vallen kenner en wat gekend wordt samen; dat is alleen in
God, wie deze kennis dan ook uitsluitend toekomt. Deze "deficiënte" visio beata, gekenmerkt door de non-comprehensio, gaat echter
ook de natuur van de mens teboven " , omdat het tot haar feitelijke
conditie behoort, onder tijdsverloop en door onderzoeking te kennen. Het menselijke intellect is redenerend en ontvangt zijn kennis
van de zintuiglijk waarneembare wereld 37 .
Dat de mens ook dan nog Godzelf niet bereikt vindt zijn grond
in de eigen situatie van zijn schepsel-zijn. Hij is in zijn geestelijkheid en vrijheid geheel ván God en op weg naar Hem toe. Hij is
een extatisch schepsel, dat alleen van elders uit volledig begrepen
kan worden, zijn bestaan heeft en zijn vervulling moet krijgen.
Ook in deze staat van onderweg zijn is er geen eigenlijke natuurlijke wezenskennis van God. Men kan ontdekken dat God het
einddoel van de mens is, toch is er geen soort van unio mogelijk,
geen binding met God in kennen en beminnen, vanuit de menselijke structuren se . Alle werking van de mens die God werkelijk
**) "...Deus secundum essentiam suam corporalibus oculis nunquam
videri potest nee etiam intellcctu nisi a beatis..." (2 S. 8.1.6 sol.).
35) "Obscuritas autem triplex potest accidere alicui intellectui. Prima
ex hoc quod ex nihilo est, quia in hoc deficit a claritate intellectus
increati..." (2 S. 23.2.1 ad 3).
se
) "Cum ergo homo institutus esset ad finem beatitudinis excedentis
omnem facultatem humanae naturae, oportuit quod in ipsa sui institutione
aliquid sibi collatum fuerit supra facultatem principiorum naturalium"
(2 S. 19.1.2 sol., naar aanleiding van: "Videtur quod homo in primo
statu habuit necessitatem moriendi secundum corpus" — obj. 1). —
"...haec autem visio excedit naturalem potentiam creaturae, cum ad earn
nulla creatura ex suis naturalibus pertingere possit..." (4 S. 49.1.2 sol. 3).
"...dispositio ultima quae est ad unionem intellectus cum tali essentia
(Dei), excedit omnem facultatem naturae" (4 S. 49.2.6 sol.); cf. 1 S.
14.3.1 sol.
S7
) Cf. 1 S. 34.3.1 sed с : "Contra est quod dicit Dionysius, I Caelest.
hier., 'Neque possibile est nobis aliter superlucere divinum radium, nisi
varietate similitudinem circumvelatum'. Divinus radius autem est Veritas
divinorum. Ergo oportet quod sub similitudinibus corporalibus, nobis
divinorum Veritas proponatur".
38
) "...non potest esse quod creatura sit agens principale respectu no
bilissimi effectue quo ultimo fini conjungimur, cujusmodi est gratiam...
quia gratia élevât hominem ad vitam quandam quae est supra conditionem
omnis naturae creatae; est enim esse gratiae supra esse naturale et hominis et angeli, quae sunt supremae creaturae" (4 S. 5.1.3 sol. 1).
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zou bereiken, gaat zijn macht (naturae facultatem) tebuiten s e —
Maar zelfs al zou de mens met die onvolkomen kennis wél via de
creatuur het wezen van God kennen, dan nog blijft de Visio die zijn
einddoel is, buiten bereik van zijn natuur, zoals ook het geloof
leert 40 Alleen aan de eigen natuurconditie van Godzelf is de gelukzaligheid verschuldigd 41 Want wat de mens verschuldigd is
(de finis debitus 42) ligt in het vlak der natura, op het niveau van
de imago similitudims
Naast die onbekwaamheid, waardoor de mens hoe fijn toegerust
ook, het alleen-maar heldere en mtelligibele licht van Gods wezen
niet kan omvatten, nog niet kan zien door wezen, omdat hij "ex
nihilo" is en nog onderweg met het zoekende en flakkerende vlammetje der ratio, is er een andere grens, getrokken door zijn situatie.
Want deze in zich volmaakt kenbare God is in de mens aanwezig
door zijn scheppende kracht
'·) Cf 2 S 2811 sol " actus mentonus habet efficaciam excedentem naturalem virtutem mquantum est efficax ad illud praemium consequendum quod facultatem naturae excedit, et ideo quod opus sit meritorium, non potest liberum arbitnum ex seipso, nisi sublevetur per habitum qui etiam naturae facultatem excédât, qui gratia dicitur" Wat Thomas verstaat onder 'facultas' wordt omschreven in 2 S 2 4 1 1 ad 2,
geciteerd onder hoofdstuk III, nota 147 — Naar aanleiding van de vraag
wat een mirakel is, zegt Thomas m 4 S 17 15 sol 1 "Et ideo ille
effectue quae immediate est a Deo tantum, et tarnen mest recipienti
ordo naturalis ad recipiendum ilium effectum non per ahum modum
quam per istum, non ent miraculosus sicut patet de infusione animae
rationahs Et similiter est de justificatione unpu, quia ordo naturalis
mest animae ad justitiae rectitudinem consequendam, nee alio modo earn
consequi potest quam a Deo immediate"
4°) "Sed secundum doctrmam fidei ponitur finis ultunus naturalem
mclmationem excedens" (3 S 27 2 3 ad 5) Cf voor de liefde tot God
3 S 27 2 2 ad 4 "Sed quia natura non potest pervenire ad operationes
ejus quae sunt sua vita et sua beatitudo, scilicet visio suae essentiae,
ideo etiam ad amicitiam non pertingit quae facit amicos convivere et m
omnibus communicare, et ideo oportet superaddi caritatem per quam
amicitiam ad Deum habeamus et ipsum amemus assimilati ei per parücipationem spintualium dononun, et desideremus ut parbcipabilem per
glonam ab amicis suis"
41

) "Ad prunum ergo modum visioms (ni per essentiam), qui eoli
Deo ex conditione naturae debetur, elevatur angelus et homo per glonam"
(2 S 23 2 1 sol )
42
) " sme gratia gratum faciente non potest recte a mortahbus vita
duci, secundum quod li 'recte' importât rectitudmem ad fmem ultimum
pertmgentem, potest tarnen etiam sine ea recte aliqiud agi rectitudme
quam habet actus ex materia et circumstantns et fine debito, sed non
sine gratia quae dicitur gratuita Dei voluntas" (4 S 17 1 2 2 ad 3)
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De aard van deze Godspresentie, die boven werd beschouwd in
4S
verband met de menselijke zielsstructuur , en die binnen de sta
tische en dynamische grondstructuren der eerste innerlijke volko
44
menheid van de mens werd geduid als de "conjunctio D e o " ,
vraagt hier opnieuw onze aandacht. Want de Godsbinding-als-toerusting komt door de Godsbinding-als-actuering tot die volmaakte
conjunctio Deo, die ook "comprehensio" heet, d.w.z. een volkomen
4δ
in zich tegenwoordig hebben en in zich vasthouden . Maar in de
feitelijke situatie waarin de mens verkeert in het stadium waarover
wij hier voortdurend spreken, is er enkel een Godsverbondenheid
van afhankelijkheid, van exitus, en God is dus aanwezig in de
ziel op niet-wederkerige wijze, zodat van de mens geldt wat van
4e
alle creatuur opgaat: God is in hem, maar hij is niet met G o d ,
juist omdat God eigenlijk afwezig is; in de mens-onderweg is Hij
47
niet aanwezig als forma (d.i. quasi-forma) intelligibilis , maar

43

) Zie in hoofdstuk II, blz. 71 e.V..
) Zie hoofdstuk III, blz. 121 e.V.; 173 e.V..
45
) "Comprehensio" altijd verstaan op de wijze van het 'non totaliter',
dat is: de non-comprehensio. Deze 'comprehensio' is een der benamingen
van de zg. 'dotes animae' in de gelukzaligheid: 'Requiritur etiam ex parte
visibilis conjunctio; et sic ponitur a quibusdam comprehensio, quae nihil
est aliud quam in praesentia Deum habere, et in seipso tenere..." (4 S.
49.4.5 eoi. 1). Cf. ibid., ad 3 : "...fruitio, secundum quod comprehensionem includit, distinguitur a visione et dilectione; alio tarnen modo
quam dilectio a visione; dilectio enim et visio diversos habitus nommant,
quorum unus pertinet ad intellectum, alter vero ad affectum; sed com
prehensio vel fruitio, secundum quod ponitur pro comprehensione, non
importât alium habitum ab illis duobus, sed importât remotionem, ex
quibus efficiebatur ut non posset mens Deo praesentialiter conjungi..."
*•) "...non secundum substantiam..." (1 S. 37.1.2 sol.); "...non tarnen
attingunt ad ipsum Deum secundum supposi tum; et ideo quamvis Deus
in eis sit, non tarnen ipsae (creaturae) cum Deo sunt" (1 S. 37 ET., ed.
Mandonnet I, p. 867).
47
) "...intellectus creatus non impeditur ad hoc quod naturaliter possit
Deum per essentiam videre ex defectu divinae essentiae, quod de se non
sit intelligibilis in ас tu; sed ex parte ipsius intellectus creati... Secundo
propter absentiam intelligibilis. Quamvis enim divina essentia sit cuilibet
rei praesens, non tarnen est praesens cuilibet intellectui, ut forma in
telligibilis; quod tunc solum accidit quaundo in intellectu est dispositio
sufficiens ad hoc quod sit unibilis divinae essentiae ut formae intelligi
bili" (4 S. 49.2.6 ad 4); "...visio intellectualis est de his quae sunt in
anima per sui essentiam, non quocumque modo, sed de his quae sunt
in ea ut formae intelligibiles in intellectu. Sic autem non est Deus in ani
ma viatoris per essentiam suam, sed per similitudinem" (4 S. 49.2.7 ad 6).
44
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evenmin als voorwerp in eigenlijke zin 48. De vereniging met het gekende wordt dus door deze unilaterale presentie van God ingeperkt:
juist zijn afwezige aanwezigheid betekent voor de menselijke geest,
dat hij God slechts in on-eigenheid raakt, dat hij niet doordringt
ad intima Dei. De kennis van deze anoniem-presente God brengt
dus ook geen wijziging in de aanwezigheid en de eniging zelf van
God met de ziel. Want weliswaar verenigt alle kennis de kenner
met wat hij kent, haalt het gekende voorwerp naar de kenner toe,
maar altijd voorzover dit voorwerp gekend wordt. En God wordt
hier gekend in on-eigenheid, in niet-wederkerigheid: zo blijft Hij
present in de ziel 4 e . En juist omdat deze aanwezigheid naar aard
belemmerend is voor een waarlijk geestelijke kennis van Gods
wezen, kan er ook geen contact-binding tot stand komen met Hem
naar natura en substantia: de intellectus presenteert God niet in
zijn eigen wezen als goed en passend aan de voluntas, er is geen
bevorming van de wil door God, geen binding bijgevolg van
continuïteit en samensmelting, geen eenwording naar toegedaanheid, geen werkelijke presentie 50.
De Godsgelijkenis is nog geheel onvervuld, nog geheel vermogendheid. En die vermogendheid raakt in de natuurlijke actueringen enkel de eigen menselijke ziel als afhankelijk-van. Dit is het
hoogst haalbare vanuit de natuurlijke structuren; het geluk van een
menselijk leven. Dat zegt Aristoteles: "gelukzalig als mensen"· 1 .
De cirkelgang van het goede beginsel naar het goede einddoel
wordt dus ook hier niet voltooid 52. Dat deze situatie niet definitief
is; dat wij nog niet mogen zeggen: ergo de menselijke structuren
zijn gesloten en besloten binnen zichzelf, is uit onze vroegere ontledingen gebleken. Want ons hart is radeloos: wij zouden Godzelf
onmiddellijk kunnen nastreven, als onze kennis van Hem niet
voortdurend aan grenzen stootte 53. Want steeds weer worden wij
48
) "...quamvis Deus sit in anima per essentiam, praesentiam et potentiam, non tarnen est in ea sicut objee tum intellectus; et hoc requiritur
ad cognitionem" (i S. 3.1.2 ad 3).
*·) "...cum omne cognitum sit in cognoscente secundum quod cognoscitur..." (4 S. 49.1.1 sol. 2).
50
) Cf. 3 S. 27.1.3 ad 2, voorzover geciteerd onder hoofdstuk III, nota
171 en 174.
61
) "...felicitas ad quam homo per sua naturalia potest devenire, est
secundum vi tam humanam; et de hac Philosophi loculi sunt; unde in I
Eth., dicitur: 'beatos autem ut homines'" (3 S. 27.2.2 sol.).
S2
) 4 S. 49.1.3 sol. 1, geciteerd onder hoofdstuk III, nota 244.
ss) 3 S. 27.3.1 sol. 1, geciteerd onder nota 31. — "...in omnibus potentiis ad invicem ordinatis hoc est necessarium ut ubi tetminatur actus
prioris potentiae, incipiat actus secundae; unde cum voluntas praesup-
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buiten onszelf getrokken naar het goede, overal bespeuren wij het,
maar het is of onze drang tot emging daarmee, gedoemd is zich
te blijven ondervoeden vanuit alle herkennen, zoeken, deelsgewijze
vinden in de bindingen en ontmoetingen met de schepselen M. Dat
is de werking die binnen ons bereik ligt, naar substantie komt zij
voort van de vermogendheid onzer ziel, naar forma van de habitus
die wij hebben verworven. Van deze kennis en deze liefde zijn
wij zelf geheel en al oorzaak 55 , en als deze werkingen van de ziel
tot het uiterste raken hebben wij dat humane leven bereikt, waarvan Aristoteles zegt dat het geluk is Maar het is met zonder bitterheid, want ons bestaan bhjft verwijzen naar elders, dat nog
altijd maar elders blijft 5e Uiteengerukt worden in buiten zichzelf
én in zichzelf betekent een grondige dakloosheid
§ 2. De goddehjke capaciteit van de mens
Maar de structuren die zich voortdurend manifesteren in de werkingen van de mens wijzen toch een duidelijke richting. God moge
dan vanuit de menselijke vermogendheid onbereikbaar zijn. Hij
blij'ft einddoel en de vereniging met God blijft de eigen eindvolkomenheid van de mens.

ponat intellectus, voluntas fertur m illud in quod mtellectus terminatur,
mtellectus autem quamvis Deum in statu vitae non nisi per effectus
cognoscat, tarnen ejus operano in ipsum Deum termmatur secundum
quantulamcumque cognmonem quam de ipso accipit, et ideo affectus non
indiget ad hoc quod referatur in Deum quod redeat in illa media, sed
potest statim m ipsum Deum fern, m quem mtellectus devenu" (4 S.
49 2 7 ad 7)
64
) Cf 4 S 49 1 3 sol э " bonum quod est objectum voluntatis, est
m rebus, ut dicit Philos in 6 Metaph , et ideo oportet quod motus volun
tatis termmetur ad rem extra animam existentem"
55
) "Ergo secundum substantiam principium (actus) est naturalis potentia, sed secundum formam principium est ejus habitus Si ergo habitus
ille sit acquisirne, totaliter nostri causa erimus " (4 S 49 1 2 2 ad 2).
5e
) "Sciendum autem quod quando amatum est praesens realiter, secun
dum quod possibile est, tunc est delectatio, sicut ex conjunctione maxime
convementis Quando autem est omnino absens secundum rem, tunc
maxime affligli, sicut ex divisione continui sequitur dolor, quia amor est
continuativa vis, ut dictum est, et inde dicitur quod amor languere facit.
Quando autem est secundum ahquid praesens et secundum aliquid ab
sens, tunc habet delectationem admixtam affliction!" ( 3 8 27 1 3 ad 2)
222

ι. Zijn natuurverlangen is niet ijdel
Alle wijsgeren die de menselijke natuur beschouwen, lezen daarin
dat het einddoel van de mens, die geestelijk schepsel is, anders is
dan dat van alle andere schepselen. Daarom heeft de eigen laatste
volmaaktheid van de mens, welke correspondeert aan zijn eigen
57
eind-goed, ook die eigen naam: "beatitudo" . De hoogste en meest
5Θ
eigen werking van de mens is het "intelligere" , en omdat hij dat
van nature verlangt moet hij het ook kunnen bereiken, anders zou
M
zijn natuurverlangen gefrustreerd worden . De leer van Thomas,
dat een natuurverlangen niet ijdel kan zijn, valt nu inhoudelijk al
dus te omschrijven : is eenmaal achterhaald wat het eigenlijke voor
werp is van het natuurverlangen van een schepsel, dan valt daar
uit met zekerheid af te leiden dat dit schepsel een natuurlijke ge
eo
schiktheid heeft om dat voorwerp te bereiken .
De volkomenheid nu van het "intelligere", d.w.z. van de mens
die geestelijk kent, is volslagen afhankelijk van het voorwerp van
el
die kennis en wordt daardoor bepaald ; zodat terecht volgens
Aristoteles het einddoel van de mens is gelegen in de contemplatio
57
) "Ab omnibus enim communiter ponitur quod felicitas, sive bea
titudo, est bonum rationalis vel intellectualis naturae; et ideo oporteret
quod ubi invenitur natura rationalis vel intellectualis per essentiam, et
non solum per participationem, etiam beatitudo ponatur per essentiam,
et non per participationem; et ideo cum in homine sit non solum aliqua
redundantia intellectus, sicut est in brutis quaedam redundantia rationis,
mquantum participant aliqua prudentie, ut in eorum moribus apparet,
sed est in eis ratio et intellectus per essentiam; oporteret poneré quod
ad veram beatitudinem quandoque pervenire possit, et non tantum ad
aliquam beatitudinis participationem; alias appetitus naturalis intellectualis naturae quae est in homine, frustraretur" (4 S. 49.1.1 sol. 4);
"...beatitudo non est nisi rationalis creaturae" (4 S. 49.1.2 sol. 2).
58
) "...cum intelligere sit maxime propria operatio hominis, oportet
quod secundum earn assignetur sibi sua beatitudo, cum haec operatio in
ipso perfecta fuerit. Cum autem perfecrio intelligentis inquantum hujusmodi, sit ipsum intelligibile; si in perfectissima operatione intellectus
homo non perveniat ad videndam essentiam divinam, sed aliquid aliud,
oportebit dicere quod aliquid aliud sit beatificans ipsum hominem quam
Deus; et cum ultima perfectio cujuslibet sit in conjunctione ad suum
principium, sequitur ut aliquid aliud sit principium effectivum hominis
quam Deus; quod est absurdum" (4 S. 49.2.1 sol. 1).
5β
) 4 S. 49.1.1 sol. 4, geciteerd onder nota 57.
•o) J. van Torre, St. Thomas en de natuurlijke ontvankelijkheid van
de mens voor de onmiddellijke Godsschouwing. In: Bijdragen 19 (1958)
176.
β1
) 4 S. 49.2.1 sol. 1, geciteerd onder nota 58.
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Dei e 2 . Als de mens, zo concludeert Thomas, niet tot de beschouwing van God zou kunnen geraken, zou hij tot ijdelheid zijn gemaakt, tevergeefs. IJdel immers is wat op een bepaald doel gericht
is, terwijl dat doel buiten zijn bereikt ligt.
Het voorwerp van de natuurstreving van de mens is de zaligende Godsschouwing. Met zekerheid kan men daaruit bijgevolg afleiden, dat de mens daaraan is aangepast, c.q. dat de schouwing is
aangepast aan de mens. Hij kan het bereiken, anders was hij in de
wortel zelf van zijn bestaan al ijdelheid en absurditeit. Op andere
wijze licht Thomas dit nog eens toe door erop te wijzen dat de volkomen volmaaktheid van de mens ligt in de "conjunctio ad principium". Als de mens in zijn volmaakste werking iets zou bereiken
dat niet God is, zou hij feitelijk zijn beginsel bereiken; dat wil zeggen: God zou hem dan niet geschapen hebben, zijn oorsprong zou
niet-God zijn M .
Met andere woorden: het eigen natuurverlangen van de mens
betekent dat hij God kan bereiken. Het voorwerp van het natuurverlangen (voor de mens: de visio Dei) moet dan tenminste in de
specifieke werking van de mens bewerkt en voltrokken kunnen
worden, zelfs al geschiedt dit niet uit de natuurkrachten van de
mens. Het feitelijke eigen-krachtelijke bereik van de mens mag nog
zo begrensd zijn, zijn wezen en structuur zijn die van een geestelijk wezen: hij is "capax Dei".
De mens is "capax Dei": hiermee geeft Thomas een statischtheologische duiding van alles wat wij tot nu toe hebben onderzocht en beschouwd. Deze duiding wordt hem aangereikt door
Lombardus, die haar heeft gevonden bij Augustinus.
2. Gods-ontvankelijkheid bij Augustinus
Augustinus is een belangrijke, zo niet de voornaamste bron
van Thomas' leer over de imago Dei. Als wij in het kort uiteenzetten wat de bisschop van Hippo Regius heeft geleerd omtrent
's mensen capaciteit voor God, blijkt dat vele categorieën die wij
tot nu toe bij Thomas hebben gevonden, en vele die in de volgende
·*) "...etiam secundum Philosophum, X Ethicor., cap. X, ultimus finie
humanae vitae est contemplatio Dei. Si igitur ad hoc homo non posset
pertingere, in vanum esset constitutus; quia vanum est, secundum Philosophum, II Phys., quod ad aliquem finem est, quem non includit; et hoc
est inconveniens, ut dicitur in psalm. LXXXVIII, 48: 'Numquid enim
vane constituisti eum"' (1 S. 3.1.1. sed с. г),
•з) 4 S. 49.2.1 sol. 1, geciteerd onder nota 58.
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hoofdstukken nog aan de orde komen, hier, als in de oorsprong
van het stroomgebied, nog bijeenliggen. Bij Augustinus gaat het
over de concrete mens in zijn verhouding met God. De (neo-)
platoonse begrippen "participatio", "exitus-reditus", evenals de
christelijke begrippen "creatio", "gratia" liggen in het geheel ingebed, en de onderzoekingen naar de onderlinge verhouding tussen
deze elementen worden vooral losgemaakt door het historisch-concrete moment van de zonde. Geleidelijk komt Augustinus zo tot
enige verheldering, maar men vindt bij hem nog niet de scherpe
begripsafgrenzingen die in de hoogscholastiek worden gevonden M .
In de Goede Week van het jaar 386 heeft Augustinus in Milaan
aandachtig geluisterd naar de preken van Ambrosius over het
Zesdagenwerk, met name naar de negende preek, waarin de bisschop breed uitweidde over Genesis 1, 26. e5 . Ook de preken "De
Isaac", "De bono mortis" en "De Jacob", die in hetzelfde jaar
werden gehouden, zijn wel door Augustinus beluisterd. Daarin heeft
Ambrosius zich voornamelijk beziggehouden met de opgang van
de ziel naar wijsheid en gelukzaligheid. In al deze preken vinden
wij een christelijk-neoplatoonse expressie van de imago Dei-theologie, die in de school van Alexandrie was ontstaan. Dáár was de
ziele-opgang, de terugkeer naar God, duidelijk verbonden met "the
soui's acquisition of the greatest likeness to God of which it was
capable" β β . De lijn met Orígenes is duidelijk, de woorden van Ambrosius zijn nagenoeg gelijkluidend aan die van hem e 7 . En het
kernmoment is in deze leer het historische punt der zonde; wij
signaleerden dit al voor Augustinus.
De ziele-opstijging naar de eenheid met het Woord, verwant aan
·*) Voor de grote historische lijnen vergelijke men Deel I, Inleiding,
blz. 15—32.
K

) G. A. McCool, The Ambrosian origin of St. Augustine's theology
of the image of God in man. In: ThSt 20 (1959) 66. Cf. H. Somers,
Image de Dieu. Les sources de l'exégèse augustinienne. In: RevEAug 7
(1961) 105—125.

•β) McCool, I.e..
' 7 ) Cf. Ambrosius, Hexaemeron VI. 7.4 (CSEL 32/1, 233—234): "...illa
anima a Deo pingitur, quae habet in se virtutum gratiam renitentem
splendoremque pietatis. Illa anima bene pietà est, in qua est splendor
gloriae et paternae imago substantiae. Secundum hanc imaginem, quae
refulget, picture pretiosa est. Secundum hanc imaginem Adam ante peccatum, sed ubi lapsus est, deposuit imaginem cáeles tis, sumpsit terrestris
effigiem". — Orígenes, Нот. in Gen. XIII, 4 (GCS 29, 119): "Filius Dei
est pictor imaginis. Et quia talis et tan tus est pictor, imago ejus obscurari
per ineuriam potest, deieri per malitiam non potest. Manet enim sem
per imago Dei, licet tu tibi ipse superducas imaginem terreni".
225

Plato's vlucht in de beschouwing, maar geïnspireerd op het christelijke platonisme van Alexandrie, voert bij Ambrosius naar de Godsβθ
gelijkenis . Voor Ambrosius geschiedt deze opstijging duidelijk
niet uit eigen kracht, maar door de genade. Zo vinden wij in heel
deze leer van Ambrosius een synthese van Plotinus en de christe
lijke neoplatonici van Alexandrie.
Augustinus leert dan al in De Beata Vita (386) dat het oog van
de zwakke mens door de goddelijke liefde sterk gemaakt moet wor
den, zó sterk dat het vast gericht kan staan op het Licht. De opluchting voor Augustinus bij het aanhoren van Ambrosius' preken, blijkt niet het minst teweeggebracht door de nadruk, waarmee
deze de imago Dei geestelijk wil verstaan. Wie over de ziel denkt,
moet niet aan iets lichamelijks denken, want de ziel is onder de
β9
dingen "proximum Deo" . Dat klopt weer met de neoplatoonse
metaphysica, waarin de geestelijke είκών altijd in onmiddellijk
contact is met zijn oerbeeld, het hogere "intelligibele", dat zijn
70
bron i s . Zo is God, het volmaakte goed en de onveranderlijke
waarheid, in onmiddellijk contact met de ziel die zijn imago is.
71
K o r t na zijn terugkeer in Afrika, tijdens de kloosterlijke jaren
in Thagaste (388—391) begint Augustinus te schrijven aan "De
diversis quaestionibus 83", en blijft eraan werken tot hij in 395
de bisschopswijding ontvangt.
Quaestio LI handelt over de mens, gemaakt naar het beeld en de
gelijkenis Gods. De vraag wordt gesteld, of de imago Dei door de
zonde werd bedorven. Augustinus zegt in zijn antwoord, dat de
mens die naar de inwendige mens deelachtig kan zijn aan de wijs
heid, daarom en in overeenstemming daarmee zó naar Gods beeld
is, dat hij wordt gemaakt, geschapen, zonder dat enige creatuurlijke
natuur zich tussen hem en God stelt. Niets is méér met God verbonden dan die innerlijke mens. Want de mens heeft wijsheid,
leven en zijn; geen enkel schepsel overtreft dit 7 2 . Zelfs de uitere8
) Ambrosius, De fuga saeculi, IV, 17 (CSEL 32/2, 178).
β9
) Augustinus, De beata vita, I, 4 (CSEL 63, 91—92).
70
) Cf. P. Aubin, L'image dans l'oeuvre de Plotin. In: RSR 41 (1953)
348—379; geciteerd door McCooI, I.e., p. 73.
71
) Van nu af volgen wij het korte dossier, dat J. Heijke geeft in "De
imago Dei-leer bij Augustinus" — manuscript, Leuven 1955, blz. 23, aan
gevuld met de daarin op blz. 14 geciteerde passus uit het Liber de diver
sis quaestionibus 83.
72
) "Quare cum homo possit particeps esse sapientiae secundum interiorem hominem, secundum ipsum ita est ad imaginem, ut nulla natura
interposita formetur; et ideo nihil sit Deo conjunctius. Et sapit enim, et
vivit et est: qua creatura nihil es melius" (De div. quaest. LXXXIII,
51, 2; PL 40, 33).
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lijke mens echter is deelachtig aan de gelijkenis Gods, omdat hij
wordt gericht op de geest die hem regeert en die door de wijsheid
wordt verlicht; dat is bij de dieren niet het geval. En ook het
lichaam van de mens kan met meer recht dan de overige lichamen
worden beschouwd als Gods beeld en gelijkenis, omdat het geschikter is de hemel te beschouwen 7S .
Augustinus is al enkele jaren Bisschop van Hippo Regius, zijn
strijd tegen het Manichéisme loopt ten einde, hij is volop verwikkeld in de controverse met de Donatisten, en hij is bezig aan zijn
grote werk over de Goddelijke Drievuldigheid 74. Het is woensdag,
25 augustus van het jaar 403, als hij overdag zijn preekreeks over
psalm 32 voortzet 75 .
De imago Dei in de ziel is ontkleurd door de zonde; maar die
tevoren haar Schepper was komt dan als Herschepper: het Woord
Gods. Wat is er beter dan Uw ziel? Enkel God. Boven Uw ziel is
enkel de Schepper: richt U op tot Hem, wanhoop niet, zeg niet:
dat is teveel voor mij. Want veel zwaarder is het, goud in je bezit
te krijgen wanneer je dat zoekt, want dat heb je niet. Maar God
behoeft ge maar te willen, dan zult ge Hem hebben! "Deum cum
uolueris habebis; quia et antequam uelles uenit ad te, et cum auersa
uoluntate esses uocauit te, et cum conuersus esses terrait te, et cum
territus confitereris, consolatus est t e " 7 β . — Opmerkenswaard is
73

) "Quod si exterior homo vita illa accipitur, qua per corpus sentimus
quinqué notissimis sensibus, quod cum peccatoribus habemus communes:
nam et ipsa molestiis sensibilibus, quae persecutionibus ingeruntur, corrumpi potest: non immerito et iste homo particeps dici tur similitudinis
Dei; non solum quia vivit quod etiam in bestiis apparet; sed amplius
quod ad mentem convertitur se regentem, quam illustrât sapientia, quod
in bestiis non potest ratione carentibus. Corpus quoque hominis, quia
solum inter animalium terrenorum corpora, non pronum in alvum prostratum est, cum sit visibilis, sed ad intuendum caelum erectum, quod
est principium visibilium; quamquam non sua, sed animae praesentia
vivere cognoscatur: tarnen non modo quia est, et in quantum est, utique
bonum est, sed etiam quia tale est, ut ad contemplandum coelum sit
aptius, magis in hoc ad imaginem et similitudinem Dei, quam caetera
corpora animalium factum jure videri potest. Tarnen quia homo eine
vita non recte appelatur; non corpus solum homo exterior, ñeque sola
vita quae in sensu est corporis, sed utrumque simul rectius fonasse intelligitur" (ibid., 51, 3; Pi 40, 33).
74
) Voor algemene situering gebruik ik H. Marrou, Saint Augustin et
l'augustinisme. Ρ z.j. (1962), p. 48.
7
«) Gedateerd in CChr 38, p. 266.
" ) Enarratio II in Ps. XXXII, Senno II, 16 (CChr 38, p. 266).
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hierin de uitdrukkelijke band "Formator" — "Reformator", de eenheid van schepping en verlossing, de onmiddellijke Godsverbondenheid van de ziel, eerder geformuleerd m het "nulla interposita
natura", is hier terug in "ïam supra non est nisi creator"; de uitnodiging tot de zieleopstijgmg ("enge te ad illum") en de roeping
door God.
Later, in 412, het jaar waarin Augustinus de handschoen opneemt tegen het Pelagiamsme, en "De Trmitate" langzaam de voltooiing nadert, preekt hij op een zondag tussen september en december over psalm 103: De mensen, die God Zijn imago teruggeven 77 , richten hun geest op hun Maker, op het Licht waarvan
zij afkomstig zijn en op een geestelijke warmte die hen doet gloeien (als zij zich daarvan verwijderen verkoelen zij en raken in duisternis, keren zij daarheen terug dan worden zij verlicht) ; en m hun
geest overzien zij heel de wereld, aarde, zee en hemel. En terwijl zij
zien hoe schoon alles geordend is, behaagt hun daarin de Maker,
zoals ook zijzelf m het maaksel de Schepper behagen. En zij
roepen uit: "Alles hebt Gij in wijsheid gemaakt". Waar is die
wijsheid? Hoe wordt zij bereikt? Door welk zintuig, welk oog?
Waar anders dan door zijn genade' Die ons heeft gegeven te ZIJN,
schenkt ons het goed-zijn Hijzelf heeft ons gezocht en gevonden,
en de buren (dat wil zeggen: alle geestelijke schepselen, want het
geestelijke schepsel is God het meest mmg nabij) wensen Hem
geluk 78 . — Hier opnieuw: de opstijging der ziel naar haar Maker,
de "reditus" naar het Beginsel. In de schepping ontwaart de mens
God. Het geestelijke schepsel is God het meest nabij Tegelijk valt
77
) Cf Gregonus Nazianz, in ie Homilie in de Paasnacht, 4 "άποδώμεν
τη είκόνι το κατ'είκόνα" — Laat ons aan het Beeld (d 1 Christus)
teruggeven wat naar het beeld is" (PG 35, 397)
7β
) "Hommes... reddentes Deo imagmem suam, erigunt ipsam men tem
suam, non ad se, sed ad artificem suum et ad lumen unde sunt et ad
calorem quemdam spmtalem unde feruescunt, et unde remoti frigescunt,
et unde recedentes contenebrantur, et quo reuertentes illuminantur, . et
circumspiciunt mente uniuersum mundum, terram, mare et caelum, et
uidentes omnia pulchre disposila placet eis m hic artifex, ut et ipsi
placeant m artificio artifici, et exclamant " omnia in sapientia fecisti".
Vbi est ipsa sapientia m qua omnia fecisti? quo sensu adtingitur? quo
ornilo uidetur? quio studio quaentur? quo mento possidetur? Quo putatis, nisi gratia sua? Qui donaiut ut sumus, donat ut boni simus Donat
conuersis, qui antequam conuerterentur, et cum auersi irent post nias
suas, nonne quaesiuit eos? Quaesiuit et inuenit, uicinis congratulantibus, id est omni creatura spintali quae Deum proxime adtmgit" (Enarr
m Ps. CHI, eermo IV, 2, CChr 40, p. 1522—1523).

228

nogmaals op 7 ', dat de vooronderstellingen van een Godverbonden
leven (CAPACITAS GRATIAE) en die Godsverbondenheid-zelf (de verwerkelijking van de CAPACITAS) nog zeer dicht bijeenliggen, en dat
een onderscheiding tussen deze twee pas langzaamaan duidelijker
wordt. Kort vóór, of in het begin van datzelfde jaar 412 had Augustinus voor Marcellinus een werk geschreven "De peccatorum mentis
et remissione et de baptismo parvulorum", waarin hij een aantal
vragen van zijn vriend beantwoordde. Maar deze was daarmee niet
tevreden vanwege een duidelijke tegenspraak in de uiteenzettingen
over de gerechtvaardigde mens en de vraag of hij kan zondigen of
niet. Hij stuurde het terug en vroeg een nadere aanvulling. Ondanks zijn enorme werkzaamheden van dat jaar schreef Augustinus
toen "De Spiritu et Littera" 80 . Ook hierin komt de imago Dei ter
sprake, opnieuw in verband met de zonde. Dit beeld, zegt Augustinus, is niet zozeer stukgewreven door de verderfelijke aardse
toegedaanheid, dat er in de ziel op geen enkele wijze meer iets als
een laatste ontwerp, een omtrek zou zijn achtergebleven. Zo kan
de mens zelfs in die goddeloze toestand iets van de wet doen en
weten. De wet die in zijn hart geschreven is, is niet geheel verwoest,
is daarin door de imago Dei ingedrukt, toen de mens werd geschapen. En Augustinus vergelijkt dan de staat van de zondige mens
met de wet van het Oude Testament, geschreven op stenen tafelen,
en die van de verloste mens met de wet van het Nieuwe Testament
waarin datgene dat niet geheel door ouderdom was uitgewist, door
vernieuwing in de harten der gelovigen is geschreven. In ieder geval immers heeft de zonde niet ongedaan gemaakt dat de mensenziel "rationalis" is, begiftigd met dat schouwvermogen waardoor
zij door zichzelf, niet door het lichaam, het ware kan beschouwen
door een beweging van de geest, waarin deze wat hij leert kennen
kan onderscheiden en met elkaar in verband brengen e l . Zoals nu
de mens altijd mens blijft, zo is in hem de wet Gods nooit geheel
7») Cf. J. Heijke, Manuscript Leuven, blz. 23.
eo
) G. Bardy, Saint Augustin, l'homme et l'oeuvre. Ρ 7 t948, p. 385.
β1
) Cf. A Blaise, Dictionnaire Latin-Français des auteurs chrétiens. Ρ
z.j. (1954), s.v. 'ratio', p. 696: "ratio est aspectus animi quo per se ipstim,
non per corpus, verum intuetur" (De immort, animae VI, 10); "ratio
est mentis motio, ea quae discuntur distinguendi et connectendi potens"
(De ordine II, 2, 30). — Mohrmann (Études sur le latin des chrétiens.
R Ï958, p. 183, nota 18) wijst op een distinctie welke Augustinus meende
aan te treffen bij de geleerden, doch die door de teksten niet wordt bevestigd: "...nam rationale esse dixenmt, quod ratione uteretur vel uti
posset: rationabile autem, quod ratione factum esset aut dictum" (De
ordine, 2, 11, 31).
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uitgewist door de ongerechtigheid; door de genade wordt zij in
derdaad hernieuwd geschreven. De stenentafelen-wet kon in de
joden niet dat inschrift der rechtvaardiging bewerken, maar enkel
de overtreding. Want ook zij waren mensen, en in hen was die
e2
natuurkracht waardoor de ziel, met "ratio" begiftigd , iets dat
83
met de wet overeenstemt waarneemt en volbrengt . — Met andere
woorden: de mens is door de zonde niet vernietigd; hij kan iets
met betrekking tot de wet Gods, zelfs in de zonde. Hij blijft
84
rationalis .
82

) In de tekst van Migne staat: "anima rationalis". Biaise, Diction
naire, verwijst nog naar Solil. I, 2, 7, en naar De Civit. Dei, V, 11,
waarin sprake is van 'rationales animae'. Migne tekent hierbij aan, dat
bijna alle gallicaanse manuscripten lezen: "animal rationale", de mens
definitie van Aristoteles (Perihermenias, I, 4). Marrou fSf. Augustin et
4
la fin de la culture antique, Ρ i958) merkt op: "Saint Augustin définit la 'ratio' par opposition au psychisme animal", en hij verwijst naar
De Trin. XII, 8.13 (Pi 42, 1005): "Unde incipit aliquid occurrere quod
non sit nobis commune cum bestiis, inde incipit ratio". (Marrou, o.e.,
p. 370, nota 2).
83) "Verum tarnen quia non usque adeo in anima humana imago Dei
terrenorum affectuum labe detrita est, ut nulla in eo velut lineamenta
extrema remanserint, unde merito dici possit etiam in ipsa impietate
vitae suae faceré aliqua legis vel sapere; si hoc est quod dictum est,
quia 'Gentes quae legem non habent', hoc est, legem Dei, 'naturaliter
quae legis sunt fadunt', et quia hujusmodi homines 'ipsi sibi sunt lex',
et 'scriptum opus legis habent in cordibus suis', id est, non omni modo
deletum est, quod ibi per imaginem Dei cum crearentur impressum est:
etiam sic ilia differentia non perturbabitur, qua distat a Vetere Testamentum Novum, eo quod per Novum scribitur lex Dei in corde fidelium,
quae per Vetus in tabulis scripta est. Hoc enim illic scribitur per renovationem, quod non omni modo deletum est per vetustatem. Nam sicut
ipsa imago Dei renovatur in mente credentium per Testamentum Novum,
quam non penitus impietas aboleverat; nam remanserat utique id quod
anima hominis nisi rationalis esse non potest: ita etiam ibi lex Dei non
ex omni parte deleta per mjustitiam, profecto scribitur renovata per
gratiam. Nec istam inscriptionem, quae justificatio est, poterat efficere
in Judaeis lex in tabulis scripta, sed solum praevaricationem. Nam et ipsi
homines erant, et vie ilia naturae inerat eis, qua legitimum aliquid
anima rationalis et sentit et facit..." (De spiritu et littera, 28, 48; PL 44,
230). — Hierbij tekent Heijke aan, dat in deze tekst, wellicht onder de
suggestie van Rom. II, 14 ("Cum enim gentes, quae legem non habent,
NATURALITER ea, quae legis sunt, faciunt, ejusmodi legem non habentes, ipsi sibi sunt lex"), voor het eerst schuchter het woord 'natura'
verschijnt.
e4
) Naar aanleiding van een passage van Ambrosius (Ep. 2, 76, 12)
merkt Casel op: "Die vernunftbegabte Natur ist also der Gemeinschaft
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Omstreeks 419 beëindigt Augustinus zijn zeer belangrijke "De
Trinitate": de afsluiting van de patristische speculatie over de heilige Drievuldigheid, en de voornaamste christelijke auctoritas van
Thomas' imago Dei-leer. In het veertiende boek komt hij te spreken over de natuurlijke Godskennis van de mens. Hoe zwak onze
geest ook is, hoezeer geschonden door de zonde, wij hebben de
faculteit behouden om God te kennen en door niets kan ons deze
ontnomen worden. Zonder die ontvankelijkheid zouden wij geen
mensen meer zijn. Als dus de ziel is gemaakt naar het beeld Gods,
zodat zij door haar geestelijke kenvermogen God kan kennen en
zien, is het duidelijk dat zij vanaf het moment waarop haar bestaan begint beeld Gods is, en dat zij dat blijft, zelfs als deze imago
door de zonde gedeformeerd is. Want hoe groot ook, toch kan de
menselijke natuur geschonden worden, omdat zij niet het allerhoogste is. Niettemin is zij ontvankelijk voor de allerhoogste Natura en kan zij daaraan deelachtig zijn, dáárom is zij een grote
natuur 8 6 . — Hoe dan ook, geen pessimisme bij Augustinus over
mit dem Λόγος fähig; die natürliche ratio ist die Grundlage der übernatürlichen Ratio"; en bij de passus "per adventum Christi homo qui erat
inrationabilis, rationabilis factus est" (Ambrosius, Exp. in Ev. sec. Luc,
7. 139), noteert hij: "nicht vernunftbegabt, sondern geistbegabt im Sinne
des übernatürlichen Pneumas" (O. Casel, Ein orientalisches Kultwort in
abendländischer Umschmelzung, JLW 11 (1931) 8, geciteerd bij Mohrmann, o.e., p. 186). — Heijke zegt naar aanleiding van de tekst die wij
hier besproken hebben nog, dat dit 'rationalis' (uit: "...quod anima hominis nisi rationalis esse non potest") het moreel-religieuze connoteert
(Manuscript Leuven, blz. 22).
8ï
) "Nee ilia igitur trinitas, quae nunc non est, imago Dei erit; пес
ista imago Dei est, quae tunc non erit: sed ea est inveniendi in anima
hominis, id est rationali, sive intellectuali, imago Creatoris, quae immortaliter immortalitati ejus est insita. Nam sicut ipsa immortalitas animae
secundum quemdam modum dicitur: habet quippe et anima mortem
suam, cum vita beata caret, quae vera animae vita dicenda est; sed immortalis ideo nuncupatur, quoniam qualicumque vita, etiam cum miser
rima est, nunquam desinit vivere: ita quamvis ratio et intellectus nunc
in ea sit sopitus, nunc parvus, nunc magnus appareat, nunquam nisi
rationalis et intellectualis est anima humana; ас per hoc si secundum
hoc facta est ad imaginem Dei quod uti ratione atque intellectu ad intelligendum et conspiciendum Deum potest, profecto ab initio quo esse
coepit ista tam magna et mira natura, sive ita obsoleta sit haec imago,
ut pene nulla sit, sive obscura atque deformis, sive clara et pulchra sit,
semper est... Quanquam enim magna natura sit tarnen vitiari potuit quia
summa non est, et quamquam vitiari potuerit quia summa non est, tarnen
quia summae naturae capax est et esse particeps potest magna natura
est" (De Trinit., XIV, 4, 6; PL 42,1040).
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de menselijke natuur. De "magna natura" heeft hier al duidelijk
reliëf gekregen: het is een restbegrip, dat langzaam losgeweekt
wordt, maar dat van de aanvang af een positieve inhoud heeft. Er
is uitdrukkelijk sprake van capacitas, een vatbaarheid van de ziel
voor God: dat is de natura, met de schepping gegeven.
Nog duidelijker wordt dit in het vervolg uitgesproken. Daar heet
het: Wij komen nu tot de uiteenzetting van het voornaamste van
de menselijke geest, waardoor hij God kent of kan kennen. Want
door dat te beschouwen beogen wij het beeld Gods te vinden. De
menselijke geest immers is niet van Gods "natura", maar de imago
van die allerhoogste "natura" van God moet daar gezocht en gevonden worden, waar onze "natura" in ons op het beste is. Eerst
echter moet de menselijke geest in zichzelf worden beschouwd, in
het vóórstadium van de Godsdeelachtigheid; en dáárin moet de
imago Dei worden gevonden. Want wij hebben al gezegd dat de
mensengeest, zelfs al is hij door het verlies van die deelachtigheid
aan God afgesleten en misvormd, toch imago Dei blijft. Daarom
immers is hij juist beeld Gods, omdat de geest ontvankelijk (CAPAX)
voor Hem is en Hem deelachtig kan zijn. En zo een groot goed is
onbestaanbaar, tenzij doordat hij beeld van God is β β . — Deze tekst
met name is van het grootste belang in de verdere ontwikkeling
der imago-theologie, vooral ook voor het verstaan van Thomas van
Aquine. Er is bij Augustinus een duidelijk onderscheid gegroeid
tussen de mens als maaksel van God, en zijn deelhebbing aan,
levensverbondenheid met de Maker. Mens als mens betekent tout
court: ontvankelijk voor God. Dat is de "natura" die altijd blijft,
zelfs in de staat van verminking door de zonde, "antequam sit
particeps Dei".
Tegen het einde van het veertiende boek, als Augustinus de
triaden, die indrukken van de scheppende werking van de Drieëne
God, heeft beschreven, zegt hij dat de drieheid van de menselijke
ββ
) "Nunc vero ad earn jam pervenimus disputation em, ubi principa
le mentis humanae, quo novit Deum vel potest nosse, considerandum
suscepimus, ut in eo reperiamus imaginem Dei. Quamvis enim mens
humana non sit ejus naturae cujus est Deus: imago tarnen naturae ejus
qua natura melior nulla est, ibi quaerenda et invenienda est in nobis,
quo etiam natura nostra nihil habet melius. Sed prius mens in seipsa
consideranda est antequam sit particeps Dei, et in ea reperienda est imago
Dei. Diximus enim earn etsi amissa Dei participatione obsoletam atque
deformem, Dei tarnen imaginem permanere. Eo quippe ipso imago ejus
est quo ejus capax est ejusque particeps esse potest, quod tarn magnum
bonum nisi per hoc quod imago ejus est non potest" (De Trinit., XIV, 8,

i i ; PL 42, 1044).
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ziel imago Dei is, niet omdat zij zich zichzelf, maar God kan heugen; niet omdat zij zichzelf kan kennen en beminnen, maar Hem
door wie zij is gemaakt. En als de ziel dat doet, wordt zijzelf wijs
(hier voegt zich als vanzelf heel de Ambrosiaanse leer in van de
ziele-opgang naar de wijsheid en gelukzaligheid, dat wil zeggen:
naar de gelijkenis met God). Maar als zij dat niet doet, kan zij zich
nog zozeer zichzelf heugen, kan zij zichzelf kennen en liefhebben,
zij is dwaas. Laat de mens dus zijn God indachtig zijn. Laat hij
God aanbidden, die Ongeschapene, die hem ontvankelijk heeft gemaakt voor Zichzelf en aan wie hij deelachtig kan zijn 87 . En deze
CAPACITAS voor God wordt dan magistraal omschreven als de nabijheid aan God van het schepsel, en als het ware afgegrensd tegen
het met-God zijn, dat juist bestaat in de genadegemeenschap. Allen
zijn in Hem, maar niet allen zijn met Hem, noch ook is Hijzelf
met allen. Welk een ellende voor de mens, niet te zijn met Hem,
zonder wie hij niet kan zijn B8.
87

) "Haec igitur trinitas mentis non propterea Dei est imago, quia
sui meminit mens, et intelligit ac diligit se; sed quia potest etiam
meminisse, et intelligere, et amare a quo facta est. Quod cum facit, sapiens ipsa fit. Si autem non facit, etiam cum sui mcmînit, seseque intelligit ас diligit, stulta est. Meminerit itaque Dei sui, ad cujus imaginem
facta est eumque intelligat atque diligat. Quod ut brevius dicam, colat
Deum non factum, cujus ab eo capax est facta, et cujus particeps esse
potest" (De Trinit., XIV, 12. 15; PL 42, 1048).
ю
) "Est igitur natura non facta, quae fecit omnes caeteras magnas
parvasque naturas, eis quas fecit sine dubitatione praestantior, ac per
hoc hac etiam de qua loquimur, rationali et intellectuali, quae hominis
mens est, ad ejus qui earn fecit imaginem facta. Ilia autem caeteris
natura praestantior Deus est. Et quidem 'non longe positus ab unoquoque nostrum', sicut Apostolus dicit; adjungens, 'In ilio enim vivimus, et
movemur, et sumus' (Act. XVII, 37. 28). Quod si secundum corpus
diceret, etiam de isto corporeo mundo posset intelligi. Nam et in fflo
secundum corpus vivimus, movemur et sumus. Unde secundum mentem quae facta est ad ejus imaginem, debet hoc accipi, excellentiore
quodam, eodemque non visibili, sed intelligibili modo. Nam quid non est
in ipso, de quo divine scriptum est, 'Quoniam ex ipso, et per ipsum, et
in ipso sunt omnia' (Rom. XI, 36)? Proinde si in ipso sunt omnia, in
quo tandem possunt vivere quae vivunt, et moveri quae movuntur, nisi
in quo sunt? Non tarnen omnes cum ilio sunt eo modo quo ei dictum
est, 'Ego semper tecum' (Psal. LXXII, 25). Nee ipse cum omnibus eo
modo quo dicimus Dominus vobiscum. Magna itaque hominis miseria est
cum ilio non esse, sine quo non potest esse. In quo enim est, procul
dubio sine ilio non est: et tarnen si ejus non meminit, eumque non in
telligit, пес diligit, cum ilio non est" (De Trinit., XIV, 12, 16; PL 42,
1048—1049).

2ЗЗ

Terwijl Augustinus, oud geworden, aan De Civitate Dei werkt,
is de strijd tegen het Pelagianisme nog in volle gang. In 421 schrijft
hij de zes boeken tegen Julianus, de erudiete bisschop van Eclanum,
die hem zo fel en dikwijls op zo onwaardige wijze heeft bestreden.
Ook hierin komt ons thema aan de orde.
Goed noemt gij de mensennatuur, die de hulp der genade verdient. Dat hoor ik met vreugde, zegt Augustinus, als gij dit zegt
omdat die "natura" is begiftigd met de "ratio". Want niet aan
stenen, bomen of vee wordt de genade Gods door Jesus Christus
geschonken. Maar omdat zij imago Dei is, verdient de mensennatuur deze genade 8e. — Dit verdienen is hier niet te verstaan in
de technische betekenis uit de latere theologie. De geestelijke kem
van de mens is de geschapen Vorstufe van de Godsgemeenschap.
"Gratia en natura" worden hier duidelijk onderscheiden in verband
met de imago Dei.
Weinig jaren later, ca. 423, schrijft Augustinus dan in De Civitate Dei, boek xxii, over de gevolgen van de zonde, en met name
ten aanzien van de voortplanting van de mens. Deze is weliswaar
door de zonde niet weggenomen, maar zij is toch niet meer zoals
zij zou zijn geweest, als niemand had gezondigd. Want de mens
die eens in ere was gesteld, wordt na zijn misdrijf vergeleken met
vee: hij plant zich op dezelfde wijze voort. Maar toch is in hem
iets als een kleine vonk van "ratio" gebleven: datgene namelijk
waarin hij gemaakt is naar Gods beeld. En Augustinus vervolgt
dan met een lofzang op het grote werk Gods dat blijkt in de ziel,
aan wie God de geest heeft gegeven, die groeit, die ontvankelijk
is voor wetenschap, die geschikt is voor de kermis der waarheid
en de liefde voor het goede. Het is door die capacitas dat de ziel
wijsheid verwerft en begiftigd is met krachten waardoor zij strijdt
tegen dwalingen en ondeugden en deze door verlangen naar het
hoogste en onveranderlijke goed overwint eo. — Ook in deze tekst
8») "'Bonam' dicis 'hominum naturam, quae talis gratiae opitulationem
meretur'. Quod gratanter audirem, si hoc propterea quia rationalis natura est díceres: ñeque enim gratia Dei per Jesum Christum Dominum
nostrum lapidibus aut lignis pecoribusve praestatur; sed quia imago Dei
est, meretur hanc gratiam; non tarnen ut ejus bona voluntas possit praecedere praeter gratiam, ne vel ipsam prior det, ut retribuatur illi, ac sic
gratia jam non sit gratia, dum non datur gratuita, sed redditur debita"
(Contra Julian. IV, 3, 15; PL 44, 744).
90
) "Haec ergo propagatio quamvis peccato non fuerit ablata, non
tamen etiam ipsa talis est, qualis fuisset, si nemo peccasset. Ex quo enim
homo in honore positus, postea quam deliqui t, comparatus est pecoribus,
similiter general; non in eo tamen penitus extincta est quaedam uelut
scintilla rationis, in qua factus est ad imaginem Dei... Ipse itaque animae
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blijkt, dat volgens Augustinus de imago Dei door de zonde niet
wordt vernietigd; er blijft een zielevonic, een capacitas voor de
wijsheid, voor de Waarheid.
Wij sluiten dit dossier af met een korte opmerking van Augustinus in "De gratia et libero arbitrio". Hij heeft het geschreven in
525, en bestrijdt daarin het Semipelagianisme door een antwoord
te formuleren op de problemen rond genade en vrijheid, die in het
monasterium te Hadrametum de gemoederen in onrust hadden gebracht.
Hierin worden de "natura" en de "gratia" tegen elkaar afgegrensd. De pelagianen zeggen, dat de genade de "natura" is, waarin wij zó geschapen zijn, dat wij een met "ratio" begiftigde geest
hebben. Daardoor kunnen wij kennen, omdat wij immers gemaakt
zijn naar het beeld Gods. Maar dit is niet de genade, die de Apostel "per fidem Jesu Christi" noemt. Want deze "natura" hebben
wij heel zeker gemeen met de goddelozen en de ongelovigen; de
genade echter is enkel in hen die geloven 91 . — Na het voorgaande
is het niet moeilijk, "imago" en "natura" te verstaan als het van
God geschapen praesuppositum tot "gratia" en "fides", die gemeenzaamheid met God, waartoe de mens een onverwoestbare
CAPACITAS bezit.

Samenvatting. Augustinus blijkt het onderscheid tussen de nahumanae mentent dedit, ubi ratio et intelligentia in infante sopita est
quodam modo, quasi nulla sit, excitanda scilicet atque exerenda aetatis
accessu, qua sit scientiae capax atque doctrinae et habilis perceptioni
ueritatis et amoris boni; qua capacitate hauriat sapientiam uirtutibusque
sit praedita, quibus prudenter, fortiter, temperanter et iuste aduersus
errores et cetera ingenerata uitia dimicet eaque nullius rei desiderio nisi
boni illius summi atque immutabilis uincat. Quod etsi non fadat, ipsa
talium bonorum capacitas in natura rationali diuinitus instituta quantum
sit boni, quam mirabile Omnipotentis opus, quis competenter effatur
aut cogitai?" (De Ciu. Dei XXII, 24, 2-3; CChr 48, 847-848). - N.b.
De datering van deze tekst is van Zarb; cf. J. Heijke, St. Augustine's
Comments on 'Imago Dei'. In: Classical Folia, Supplement III, Worcester
(Mass. U.S.A.), i960, p. 7.
"J "...numquid natura erit gratia? Nam et hoc. Pelagiani ausi sunt
dicere, gratiam esse naturam, in qua sic creati sumus, ut habeamus mentem rationalem, qua intelligere valeamus, facti ad imaginem Dei, ut dominemur piscibus maris, et volucribns coeli, et omnibus pecoribus quae
repunt super terram. Sed non haec est gratia, quam commendai Apostolus per fidem Jesu Christi. Hanc enim naturam etiam cum impiis el
infidelibus cerium est nobis esse communem: gratia vero per fidem Jesu
Christi eorum tantummodo est, quorum est ipsa fides" (De gratia el
libero arbitrio, XIII, 25; PL 44, 896).
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tuurlijke CAPACITAS DEI, als vooronderstelling voor de genade, en de
Godsverbondenheid waarin deze ontvankelijkheid gerealiseerd
wordt, steeds duidelijker te onderkennen.
Deze ontvankelijkheid bestaat in het door God geschapen worden "nulla interposita natura": in tegenstelling tot de stoffelijke
schepselen is de mens in rechtstreeks contact met God. De mens
is in God, hetgeen nog niet wil zeggen dat hij met God is. Maar
het typisch menselijke van dat in-God-zijn is dat hij aan God
deelachtig kan worden. Deze CAPACITAS is méér dan een lege mogelijkheid ' ^ want de ziel in wie het spiegelbeeld der Goddelijke
Drieheid wordt gevonden, is uiteraard en in beginsel altijd al deelachtig aan God; er is al een basale toewending naar God e3 , waarvan de locus de "ratio" is: juist in het door Augustinus ontlede
ternaire spiegelbeeld bevindt zich die basistoewending, waardoor
de mens kan terugkeren naar zijn Maker, de ziel kan opstijgen
naar de wijsheid en de gelukzaligheid e4 . Wordt deze CAPACITAS verwerkelijkt in 's mensen vrije beaming der basistoewending, dan
wordt hij "particeps", raakt tot God-verbonden leven, is met God
die hij dan niet als vreemdeling ontmoet, maar herkent. Heel die
verwerkelijking (inclusief de menselijke vrije beaming) heet hernieuwing of herschepping. En de Schepper zelf, die de mens heeft
geschapen als CAPAX DEI, herschept.
Die CAPACITAS is het blijvende constitutivum van het mens-zijn;
altijd ook in de zonde resterend als afgesleten, aangetast, maar
nooit vernietigd beeld Gods; durend vertrekpunt van nieuwe bekering ook. Temidden van alle schepselen is het alleen de mens, bij
wie de genadige Godsverbondenheid past. Want alléén de mens is
ontvankelijk voor God, en daarom ook ad imaginem. Zodat Augustinus terecht kan besluiten, dat wie deze ontvankelijkheid ontdekt,
het beeld vindt van de hoogste Drieheid gs .
'2) Cf. E. von Ivanka, Die unmittelbare Gotteserkenntnis als Grundlage
des natürlichen Erkennens und als Ziel des übernatürlichen Strebens bei
Augustin. In: Scholastik 13 (1938) 533.
es
) Bij onze samenvatting van Augustinus' gedachten over de 'capacitas Dei' hebben wij ons voornamelijk laten leiden door J. Heijke, Manuscript Leuven, die op blz. 50, nota 1 wijst op deze "minimum-conversio",
deze basis-toewending van de ziel naar God, ongeacht de beaming daarvan door de vrije geest.
M
) Cf. M. Schmaus, Die psychologische Trinitätslehre des hl. Augustinus. MBTh 11 (1927) 304: "Die Gottebenbildlichkeit des Geistes begründet die Möglichkeit dass der Geist zu Gott in Beziehung tritt... Umgekehrt lehrt Augustinus dass die Trias der Seelenkräfte nur deshalb Bild
Gottes ist, weil sie fähig ist durch die memoria, intclligentia und dilectio
mit Gott in Kontakt zu treten".
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3- Gods-ontvankelijkheid bij Petrus Lombardus
Petrus Lombardus, wiens geboortejaar onbekend is, stierf in 1160
te Parijs. Tussen de jaren 1148 en 1152 schreef hij zijn "Libri rv
Sententiarum". In het algemeen is hij afhankelijk van Abelardus'
"Sic et Non", van het Decretum Gratiani, en van de "Summa" en
de "Summa Sententiarum" van Hugo van St. Victor. Chenu noemt
вб
hem "toujours un peu mou et passif" ; hij compileert, vat samen
en neemt een middenpositie in tussen de sterke dialectiek van
Abelardus en de positieve methode van de School van Laon. Hij
behandelt alle kwesties der theologie, en gebruikt voornamelijk
auctoritates als argumenten. Met name het werk van Augustinus
dient hem daartoe. Dezelfde Chenu noemt de "Libri iv Senten
tiarum" dan ook een "modeste et habile compilation de pensées et
de textes augustiniens" n . Lombardus is zo duidelijk de primaire
schakel tussen Augustinus en Thomas.
De capacitas Dei vermeldt hij slechts terloops in een vrij korte en
weinig gestructureerde tekst. Voor Lombardus is de imago Dei vooral een kwaliteit van de ziel, resultaat van het door God geschapen
worden, effect-gelijkenis met de oorzaak.
In het eerste boek der Sententiën komt de Godsontvankelijkheid
aan de orde in een auctoritas Augustini, een citaat uit De Trinitate
xiv, 8 dat kleine afwijkingen vertoont van Augustinus' eigen
tekst· 8 . De menselijke geest kent God of kan Hem kennen, heet
0s) "Quae tria in sua mente naturaliter divinitus institute quisquís
vivaciter perspicit, et quam magnum sit in ea, unde potest etiam eempitema immutabilisque natura recoli, conspici, concupisci, reminiscitur
per memoriam, intuetur per intelligentiam, amplectitur per dilectionem,
profecto reperii illius summae Trinitatis imaginem" (De Trinit., XV, 20,
39; PL 42, 1088).
ββ) Chenu, Xlls, p. 57.
*7) Chenu, Infrod., p. 45.
ββ
) "Nunc vero ad earn jam perveniamus disputationem, ubi in mente
humana, quae novit Deum vel potest nosse, Trinitatis imaginem reperiamus: ut enim Augustinus, in XIV lib. De Trinit., cap. VIII ait, licet
humana mens non sit ejus natura cujus Deus est, imago tarnen illius,
quo nihil melius est, ibi quaerenda et invenicnda est, quo natura nostra
nihil habet melius, id est in mente. In ipsa enim mente, etiam antequam
sit particeps Dei, ejus imago reperitur: etsi enim amissa Dei participatione deformis sit, imago tarnen Dei permanet. Eo enim ipso imago Dei
est mens, quo capax est ejus, ejusque esse particeps potest" (1 S. 3, in
medio; ed. Mandonnet I, p. 82—83). Cf. nota 86, waar Augustinus' tekst
geciteerd is.
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het daar. In die geest is dan ook de imago van de Drievuldigheid
te vinden, zelfs voordat de menselijke geest aan God deelachtig is
in de genade. De imago kan wel gedeformeerd raken door het verlies der Godsgemeenschap, maar zij blijft. Want omdat de geest
ontvankelijk is voor God en deel kan hebben aan Hem is hij
imago Dei.
Feitelijk is dit de enige maal dat Lombardus spreekt over de
capacitas Dei.
Ik noem nog een klein aantal zinspelingen en verbanden, die
echter voor Lombardus zelf wel geen diepgaande theologische consequenties zullen hebben gehad. Wel blijkt daaruit, hoezeer hij in
zijn uiteenzettingen over de imago afhankelijk is van augustijnse
teksten.
Bij Augustinus heeft Lombardus de zieletriade gevonden, en in
zijn tractaat over de Godskennis werkt hij dit gegeven wat breder
uit. In het Scheppingstractaat laat hij het echter bij een enkele
vermelding, wanneer hij en passant de imago situeert in de zielevermogens en deze voorstelt als volmaakt corresponderend aan de
Drievuldigheid • · . Deze triade is niet imago Dei, omdat de geest
zelfkennis en zelfliefde bezit, maar omdat hij ook Hem kan kennen en beminnen, door wie hij is gemaakt 100 . De Beaurecueil wijst
erop, dat de twee augustijnse perspectieven (de imago als verwijzend naar God die gekend wordt vanuit de mens — meer Trinitarisch aspect; de imago als verwijzend naar de mens die God kan
kennen — meer antropologisch, creaturaal aspect) bij Lombardus
interfereren. Lombardus leidt de studie van de imago in in de trinitaire contekst, door te herinneren aan de capacitas Dei, blijvend
en onverwoestbaar. En waar hij spreekt over de schepping van de
mens, zinspeelt hij op het trinitaire karakter van de imago. 101 .
Een dergelijke toespeling op het trinitaire karkakter van de men·>) "Factus est ergo homo ad imaginem Dei et similitudinem secundum mentem, qua irrationalibus antecedit: sed ad imaginem secundum
memoriam, intelligentiam et dilectionem; ...Imago ergo pertinet ad formam, similitudo ad naturam. Factus est ergo homo secundum animam
ad imaginem et similitudinem Dei, non Patris vel Filii, vel Spiritus
sancti, sed totius Trinitatis" (2 S. 16, in medio; ed. Mandonnet II, p. 394).
i"") "Sciendum vero est, quod 'haec Trinitas mentis', ut ait Augustinus
in XIV lib. De Trinit., cap. VII, 'non propterea tantum imago Dei est,
quia sui meminerit mens et intelligit ac diligit se; sed quia potest etiam
meminisse, et intelligere, et amare ilium a quo facta est" (1 S. 3, ed.
Mandonnet I, p. 86). Deze tekst is feitelijk terug te vinden in De Trinit.
XIV, 12; cf. nota 87.
"U) De Beaurecueil I, p. 64.
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selijke geest is ook terug te vinden in het derde boek, daar w a a r
h e t Tractaat De Caritate w o r d t ingezet. Lombardus citeert er o p nieuw A u g u s t i n u s : de menselijke geest is zo geschapen, dat hij zich
zichzelf altijd heugt, zich kent, zich b e m i n t 1 0 2 . O p n i e u w dus, in
scheppingscontekst, de triade. Maar ook w a n n e e r Lombardus k o r t
d a a r n a de wijze bespreekt, w a a r o p de m e n s God m o e t b e m i n n e n ,
k o m t de triade ter sprake. W a n t de wijze v a n de liefde tot God
w o r d t aangeduid in "ex toto corde", d a t wil zeggen: uit heel de
intellectus; "ex tota a n i m a " , dat is uit de w i l ; "ex tota m e n t e " ,
dat is uit de memoria. En, A u g u s t i n u s aanhalend, laat hij erop
volgen: " Z o d a t gij alle gedachten en alle leven en alle intellectus
n a a r H e m brengt, v a n Wie gij alles w a t gij a a n d r a a g t h e b t " 1 0 ï .
In h e t Scheppingstractaat zijn n o g drie kleine aanwijzingen t e
vinden o m t r e n t de capacitas Dei :
— In h e t tractaat over de engelen w o r d e n een aantal v r a g e n beh a n d e l d o m t r e n t h u n o n t s t a a n en h u n toestand vóór de val. Een
v a n die v r a g e n is, of zij enige liefde tot God hebben gehad of t o t
elkaar. Zij h a d d e n , zegt Lombardus, een natuurlijke dilectio, zoals
zij ook m e m o r i a hadden, intellectus en i n g e n i u m ; daarmee b e m i n 102) "Sic condita est mens humana, ut nunquam sui non meminerit,
nunquam se non intelligat, nunquam se non diligat. Sed quoniam qui
odit aliquem, nocere illi studet, non immerito et mens hominis, quando
sibi nocet, se odisse dicitur. Nesciens enim sibi vult male, dum non putat
sibi obesse quod vult. Sed tarnen male sibi vult, quando id vult quod
obsit sibi: 'Qui diligit iniquitatem odit animam suam' (ps. X, 6). Qui
ergo diligere se novit, Deum diligit; qui vero non diligit Deum, etiamsi
se diligit, quod ei naturaliter inditum est, tarnen non incongrue se odisse dicitur, cum id agit quod sibi adversatur, et seipsum tamquam suus
inimicus insequitur (August., XIV de Trin., с 14)" (з S. 27, ed. Moos
Ш/2, p. 850, η . 4). De tekst komt vrijwel overeen met die van PL 42,
1049—1050.
JOS) "Dilectionis autem Dei modus insinuatur cum dicitur: Ex toto
corde, id est ex toto intellectu; ex tota anima, id est volúntate; ex tota
mente, id est memoria, ut omnes cogitationes et omnem vitam et omnem intellectum in ilium conféras a quo habes ea quae confers (August.,
lib. I, Doctr. christ., с. 22)" (з S. 27, ed. Moos ІП/2, p. 851, п. з)· — Cf.
Augustinus, De doctrina Christiana I, 22, 2 1 : "Haec enim regula dilec
tionis divinitus constituía est: 'Diligis', inquit, 'proximum tuum sicut
teipsum; Deum' vero 'ex toto corde, et ex tota anima et ex tota mente'
(Levit, XIX, 18; Deut., VI, 5; et Matth. XXII, 37.39); ut omnes cogitationes
tuas et omnem vitam et omnem intellectum in illum conféras, a quo
habes ea ipsa quae confers. Cum autem ait, 'toto corde, tota anima, tota
mente', nullam vitae nostrae partem reliquit, quae vacare debeat et quasi
locum dare ut alia re velit fruì; sed quidquid aliud diligendum venerit in
animum, illuc rapiatur, quo totus dilectionis impetus currit" (PL 34, 27).
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den zij God en elkaar enigerwijs. Maar zij verwierven zich door
die liefde geen verdienste 1 0 4 , d.w.z. zij traden niet in Godsgemeen
schap. Hier is dus de capacitas Dei voor de engelen aangeduid als
de basistoewending naar God, zoals wij deze bij Augustinus heb
ben aangetroffen voor de mens 1 0 S .
— Deze basistoewending vinden wij terug voor de mens, maar
ten opzichte van Augustinus op wat rudimentaire wijze, in de
uiteenzettingen van Lombardus over Gods aanwezigheid in de
dingen 1 0 e . Daar is geen sprake van capacitas Dei, maar deze is
volledig verondersteld warmeer Lombardus, na de bespreking van
die gemeenschappelijke wijze waarop God aanwezig is in al zijn
schepselen, uiteenzet dat Hij op bijzondere wijze tegenwoordig is
in de heiligen, in wie Hij door genade woont. De aangevoerde
auctoritas Gregorii spreekt van "familiariori modo" 1<n. Lombardus
legt de verbinding dus niet uitdrukkelijk; natura en genade staan
in zijn tekst naast elkaar. Maar een rudiment van Augustinus' leer
wordt Thomas aangereikt tot nadere uitwerking en verdieping.
— Tenslotte vindt men nog een soort zinspeling op de capacitas
voor het hogere in het tractaat over de Schepping, waar de licha
melijkheid wordt behandeld. Lombardus geeft daar de mening weer,
waarin gehouden wordt dat de ziel van de eerste mens is gescha
pen in het lichaam, en niet tevoren. Argument hiertoe levert Gene
sis ii, 7: "Formavit igitur Dominus Deus hominem de limo terrae,
et inspiravit in faciem ejus spiraculum vitae, et factus est homo in
animam viventem" 1 0 8 . Deze opinie tekent hierbij aan, dat "fades"
io4) "Solet etiam quaeri utrum aliquam Dei vel sui invicem dilectionem
habuerint. Ad quod did potest, quoniam naturalem habebant dilectionem,
ut memoriam, intellectum et mgenium, qua Deum et se aliquatenus diligebant; per quam tarnen non merebantur" (2 S. 3, ed. Mandonnet II,
p. 84).
ios) Zie boven, blz. 236.
«β) zie boven, blz. 65-66.
107) "Sciendum ergo est, quod Deus incoimnutabiliter semper in se
existens, praesentialiter, potentialiter, essentialiter est in omni natura...
Et praeterea in Sanctis spiritibus et animabus est excellentius, scilicet per
gratiam, inhabitans... Beatus Gregorius, Super Cantica canticorum, in
Glossa sup. cap. V, ibi: 'Quo abiit dilectus tuus?', inquit: 'Licet Deus
communi modo omnibus rebus insit praesentia, potentia, substantia;
tarnen familiariori modo per gratiam dicitur esse in illis qui mirificentiam
operum Dei acutius et fidelius considérant" [1 S. 37, ed. Mandonnet I,
blz. 846).
ios) "De Heer God heeft dus de mens gevormd uit slijk van de aarde,
en levensadem in zijn gelaat geblazen, en de mens is tot levende ziel
geworden". Lombardus geeft de lezing van de Vulgaat, welke de Septuagint volgt: " ε ί ς το πρόσωπον αυτού".
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in het bijzonder betekent dat deel van de mens, dat is toegerust
met zintuigen om zijn blik te richten op de hogere dingen. Lombardus besluit: hoe het nu ook staat met de eerste mens, omtrent
de andere moet men allerzekerst houden dat de ziel in het lichaam
wordt geschapen l o e .
De grote imago-passus van het Scheppingstractaat wordt afge
sloten met de opmerking, dat de mens dus Godgelijkend is naar
zijn ziel, maar dat hij in het lichaam een bepaalde eigenschap
heeft die daarop wijst, omdat het rechtop gaat. En deze lichaams
houding past de ziel die met "ratio" is begaafd, omdat het lichaam
staat opgericht naar de hemel u o .
Samenvatting: Lombardus heeft weliswaar de leer omtrent de mens
als beeld Gods afzonderlijk en expliciet behandeld, en dit moet
hem als een verdienste worden aangerekend. Niettemin heeft hij
geen uitgewerkte leer over de capacitas Dei. Zijn theologie bevat
een aantal reminiscenties aan die Godsontvankelijkheid, die nergens
duidelijk functioneert, maar steeds latent aanwezig en verondersteld
is.
4. Gods-ontvankelijkheid bij Thomas
Ook voor Thomas is Augustinus de grote auctoritas inzake de
capacitas Dei. Op drie plaatsen in het Scriptum wordt het zins
deel uit De Trinitate xiv, 8 geciteerd, dat uitdrukkelijk het "capax"
vermeldt n l 1 . Geen enkele maal is het citaat overigens letterlijk de
tekst van Augustinus. In de Expositio Textus van 1 S. 3 is het
het nauwkeurigste en volledigste m , waarvan de reden wel zal zijn
10
·) "Alii vero dicunt animam primam hominis in corpore fuisse
creatam, ita exponentes verba illa: 'Inspiravit in faciem ejus spiraculiun
vitae'; id est animam in corpore creavit, quae totum corpus animaret.
Faciem tarnen specialiter expressif, quia haec pars sensibus ornata est
ad intuenda superiora. Sed quidquid de anima primi hominis aestimetur,
de aliis certissime sentiendum est quod in corpore creentur" (2 S. 17, ed.
Mandonnet II, p. 408).
no) "Ecce ostensum est secundum quid homo sit similis Deo, scilicet
secundum animam. Sed in corpore quamdam proprietatem habet quae hoc
inducat, quia est erecta statura, secundum quam corpus animae rationali
congruit, quia in caelum erectum est" (2 S. 16, ed. Mandonnet II, p. 395).
ш ) "Eo quippe ipso imago ejus est quo ejus capax est ejusque particeps esse potest..." (De Trinit., XIV, 8, и ) . In contekst geciteerd onder
nota 86.
112) "Eo enim ipso imago Dei est mens quo capax ejus est ejusque
particeps esse potest" (1 S. 3, E.T., ed. Mandonnet I, p. 125). De tekst
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te zoeken in de tekst van Lombardus die hij voor zich had. Waar
Lombardus in het tweede boek der Sententiae nergens over capax
Dei spreekt, citeert Thomas blijkbaar uit zijn geheugen 1 1 3 .
a. Het kemdossier U 4
(i) Thomas wijdt in het Scriptum geen geheel artikel aan de capa
citas Dei. De enige plaats waar hij een, niet erg omvangrijke, uit
eenzetting geeft, is toegevoegd aan de imago-quaestiones uit het
eerste boek.
In de zg. Expositio Textus bespreekt hij een aantal tekstgedeel
ten van Lombardus, die nog om nadere uitleg vragen. Dit geschiedt
in de vorm van een klein "articulus": na enige objecta volgt een
solutio.
Tegen Augustinus' uitspraak over 's mensen ontvankelijkheid
voor God geeft hij twee objecta.
Het eerste, een auctoritas Augustini, zegt dat alles wat iets vat
("capit"), groter of gelijk is aan wat het vat. Zo lijkt het wel, dat
onze geest God niet kan vatten ("capere").
Het tweede objectum sluit onmiddellijk aan bij het voorgaande:
men zou kunnen zeggen dat dit "vatten" slaat op Gods aanwezig
heid in de ziel, want Hij is in ieder schepsel immers aanwezig.
Maar dan moet men ook zeggen dat onzintuiglijke schepselen God
vatten ("capiant").
In een geserreerde formulering geeft Thomas een antwoord, dat
in het vervolg van deze paragraaf nader gevuld zal raken. De mens,
zo zegt hij, is dynamisch gericht op zijn eigen vervolmaking, die
hij van elders, dat is: van God, ontvangen moet. Vervolmaking
bestaat in de volkomen werking 1 1 5 . De werking ontvangt zijn vol
maaktheid vanuit het hoogste voorwerp l l e . Het hoogste voorwerp
van 's mensen hoogste activiteit is God. De menselijke werkingen
van kennis en liefde zijn volmaakt, als zij kennis van God, liefde
tot God zijn; dit is typisch menselijk. Daarom kan de mens dan
van Lombardus geciteerd onder nota 98.
11!1
) "...ex hoc anima dicitur imago Dei quia ejus capax est, ut Augus
tinus, lib. XIV De Trinit., cap. Vili, dicit" (2 S. 16.1.2 sed с. ι). "...secundum Augustinum, liber XIV De Trinit., cap. VIII, eo ipso est
anima imago Dei quod capax ejus esse potest" (2 S. 16.1.3 obj- 2 )·
114

) Het hier behandelde kerndossier omvat:
1 S. 3 E.T.
1 S. 37.1.1 ad 5
1 S. 3.1.3 sol.
2 S. 16.1.2 sol.
1 S. 37 E.T.
2 S. 16.1.3 a d 2 e n 3115
) Zie onder hoofdstuk III, nota 245, 260 en 261.
11β
) Zie boven, biz. 192.
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ook enkel tot volmaaktheid komen vanuit God. En daarom kan hij
God "vatten", hoewel nooit omvatten. Want God is God, en de
mens blijft schepsel. Het "vatten" is een bereiken. Omdat dit alles
nu zo is, is de mens imago Dei 1 1 7 .
Ik maak een snelle reconstructie van de gedachtengang: de
Schrift leert dat de mens is geschapen naar Gods beeld: dat moet
gezocht worden in de geest, die uiteraard geestelijk is toegerust;
uit de analyse van de zielsvermogens blijkt een principiële openheid naar Elders, dat is: naar God; capacitas Dei, waarvan de vervulling (in het God kennen en liefhebben) de volmaaktheid van de
mens uitmaakt.
(и) Eerder, in dezelfde distinctio, wordt het voorgaande bevestigd.
Want uit de gegeven analyses is gebleken, dat de mens alleen maar
kan denken en spreken over God in woorden en begrippen die
zijn ontleend aan de zichtbare wereld. Wil iemand nu, zegt Tho
mas, vanuit de schepselen tot God komen, dan is onder meer ver
118
eist dat hij op een of andere wijze Godzelf kan vatten ("capere") .
Hier is de capacitas Dei een voorwaarde voor Godskennis, en in
eerste instantie voor de zg. natuurlijke Godskennis, d.w.z. de
kennis van God-in-oneigenlijkheid 11в . Capacitas Dei is hier dus
feitelijk een capacitas voor het Elders, voor de nog anonieme God.
Het is duidelijk dat de capacitas bijna vereenzelvigd raakt met de
natuurlijke geestesvermogens van de mens. Ondanks de anonimi117) "Έο enim ipso imago est mens quo capax ejus est ejusque particeps esse potest'. Videtur falsum. Omne enim quod capit aliquid, est
majus vel acquale sibi, sicut Augustinus De Trinit., arguit de potentüs
mutuo se capientibus. Ergo videtur quod mens nostra non possit capere
Deum. Si dicas quod dicitur capere, inquantum Deus est in anima, cum
ipse sit in qualibet creatura per essentiam, praesentiam et potentiam, videtur etiam quod creaturae insensibiles capiant Deum. Ad quod dicendum,
quod mens nostra dicitur capere Deum sicut perfectibile suam perfectionem. Objectum enim operationis aliquo modo est perfectio operantis.
Mens autem nostra habet operationem circa Deum per cognitionem et
amorem quam non habent creaturae irrationales. Et ideo capitur a mente
sicut a perfectibili, non tarnen sicut a perfectibili proportionato; et ideo
non comprehenditur, sed attingitur; unde non sequitur quod adaequatur"
(ι S. 3 E.T., ed. Mandonnet I, p. 125).
ne) "...ex creaturis potest in Deum devenire tribus illis modis quibus
dictum est, scilicet per causalitatem, remotionem, eminentiam. Ad hoc
autem quod aliquis ex creaturis in Deum deveniat, duo requiruntur:
scilicet quod ipsum Deum possit aliquo modo capere, et ideo brutis
non convenit talis processus cognitionis..." (1 S. 3.1.3 sol.).
119
) Zie boven, blz. 107.
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teit van God, aan wie de vermogens gerefereerd zijn, is de hele
geestelijke zielsvermogendheid door Thomas positief en dynamisch
geduid: er is méér dan alleen maar lege mogelijkheid. De mens
kan God op een of andere wijze vatten. De nadere specificatie van
dit "aliquo modo" wordt in het vervolg stap voor stap opgebouwd.
(ш) Capax Dei komt opnieuw aan de orde in verband met Gods
aanwezigheid in de schepselen, welke Thomas behandelt in distinctio 37 van het eerste boek.
Ook hier zijn de belangrijkste gegevens te vinden in de Expositio
Textus. Aanleiding tot de uiteenzetting levert het tekstgedeelte van
de Littera Magistri: "Zo is God ofschoon Hij wezenlijk en geheel
120
in alle dingen is, voller in die schepselen, waarin Hij woont" .
Waarom dit onderscheid, vraagt Thomas zich af. De andere schep
selen, welke nl. niet met ratio zijn begiftigd, krijgen door Gods
scheppingswerk weliswaar gelijkenis met God (zij dragen daarom
het vestigium Dei), maar zij bereiken Godzelf niet. En ofschoon
121
God dus in die schepselen is, zijn zijzelf niet met God . Maar
anders staat het met de schepselen die wel met rede begiftigd zijn:
zij bereiken Godzelf door de genade, inzoverre zij Hem liefhebben en
kennen. Daarom kan men terecht zeggen dat zij met Hem zijn. En
daarom heten zij ook Capax Dei, d.w.z. zij kunnen Hem vatten
als hun vervolmaking op de wijze van voorwerp 1 2 2 .
120) "ita Deus, cum sit in omnibus essentialiter et totus, plenius est
in illis quos inhabitat" (i S. 37 E.T., ed. Mandonnet I, p. 866).
121
) Een duidelijke zinspeling op de Littera Magistri met een auctoritas
Augustini: "Ita et Deus cum sit in omnibus essentialiter ac totus, in illis
tarnen plenius esse dicitur quos inhabitat, id est in quibus ita est ut
facial eos templum suum; et hi tales сим EO sunt jam ex parte, sed in
beatitudine perfecte. Mali vero, etsi ibi sunt ubi ipse est, qui nusquam
deest, non tarnen sunt сим EO. linde Augustinus, Sup. Joan., tract. CXI,
sup. cap. XVII: '...Mali vero non sunt сим ILIO, ut caeci in luce non sunt
сим luce...'" (1 S. 37, ed. Mandonnet I, p. 847). — De tekst van Augus
tinus zelf: "Ac per hoc, ut de re uisibili, quamuis longe dissimili, qualecumque sumamus exemplum, sicut caecus etiamsi ibi sit ubi lux est, non
est tarnen ipse cum luce, sed absens est a praesente, ita infidelis..." (Tract.
In loh. CXI, 2; CChr 36, 630). Cf. Augustinus, De Trinit., XIV, 12, і б ,
geciteerd onder nota 88.
122) "Et dicendum, quod aliae creaturae, quamvis consequantur divinam similitudinem per operationem ipsius Dei, non tarnen attingunt ad
ipsum Deum secundum suppositum; et ideo quamvis Deus in eis sit, non
tarnen ipsae cum Deo sunt. Sed creatura rationalis per gratiam attingit
ad ipsum Deum, secundum quod ipsum amat et cognoscit; et ideo cum
eo esse dicitur; et eadem ratione dicitur capax Dei, sicut suae perfec-
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— De onderliggende gedachtengang laat zich nu aldus omschrijven:
precies voorzover de mens schepsel is, is God in hem aanwezig als
de Schepper, de instandhouder van heel zijn ZIJN, hem geheel en al
vervullend, maar onvatbaar. Maar voorzover de mens een geschapen geest is, is God in hem als geest-scheppend, kan hij Godzelf
wél vatten. Hij is uiteraard bekwaam God te bereiken als de bron
van zijn vervolmaking, namelijk als het hoogste voorwerp van
zijn typisch menselijke activiteit; hij bezit de capacitas om God
te kennen en te beminnen. Hoe bereikt hij God dan? Door de genade, antwoordt Thomas. Daardoor ontstaat die vervulling der
capacitas, welke wordt omschreven als het "esse cum ilio".
(rv) In dezelfde distinctio komt het capacitas-thema nog aan de
orde in verband met de vraag, of God ook in de demon is. Men
kan dat, zegt Thomas, niet zonder meer bevestigen, want de demon
is een "intellectualis natura". Zou men zonder meer zeggen dat
God ook in de demon is, dan zou dat verstaan worden alsof Hij
dat op dezelfde wijze zou zijn, als waarop een intellect-begaafde
natuur capax Dei is, namelijk door de genade. Als men dus iets
dergelijks wil zeggen, zou dat aldus geformuleerd moeten worden:
God is in de demon voorzover deze schepsel is; m.a.w. Hij is in de
demon door zijn wezen, aanwezigheid en macht ш . — Hier wordt
de capacitas Dei door Thomas nader geprofileerd. Als gezegd wordt
dat de natura intellectualis capax Dei is, is dit een duiding van de
vermogendheid van de ziel: dat totum potentiale, die nog ongeactueerde maar werkelijke, hoewel nog niet bewust geworden zelfaanwezigheid én Godsaanwezigheid, waarvan in het tweede hoofdstuk sprake was.
Nu is de demon evenals de zondige mens een met intellectus
begiftigde natura, die een "historie" achter zich heeft, waarin de
vermogendheden geactueerd zijn geraakt. Worden zij in de historie
feitelijk ten goede geactueerd, dan wordt de capacitas geconsolideerd, verruimd in de diepte 1 2 4 ; worden zij echter geactueerd
tionis, per modum object:; et propter hoc etiam didtur templum Dei,
et inhabitari a Deo" (i S. 37 E.T., ed. Mandennet I, p. 867).
i23) "...non est concedendum simpliciter quod Deus sit in daemone
...secundo, quia daemon nominal naturam intellectualem; unde cum dicitur. Deus est in daemone, inteUigitur per modum quo natura intellectualis ejus est capax, scilicet per gratiam. Unde nee de homine peccatore
simpliciter dicimus, Deus est in isto homine, nisi addatur, inquantum
est creatura, vel per essentiam, et praesentìam, et potentiam; quo addito
dicitur etiam Deus in daemone esse" (1 S. 37.1.1 ad 5).
124
) "...ipsa anima, quantum plus recipit de bonitate divina et lumine
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tegen het einddoel in, dan vermindert de capacitas 1!5 . Deze capacitas wordt soms ook omschreven als habilitas, welke Thomas zich
denkt als een natuurgoed tussen de zielsvermogendheid en de genade-verwerkelijking in. De zonde vermindert deze habilitas, en
deze komt steeds verder af te staan van de genade. Wordt de intellectuele natuur bevestigd in de zonde (zoals bij de zondige mens
op het moment van zijn dood), dan is ook de capacitas Dei gefixeerd in onvervuldheid. Zolang de natura intellectualis blijft bestaan (imago, mens humana, permanentia), zolang blijft de capacitas Dei 1 2 e . Maar de gefixeerdheid van de zonde-staat betekent:
deze capacitas blijft als zodanig bestaan; in zeker opzicht dus als
"non-capacitas", omdat feitelijk de vervulling niet meer mogelijk is.
Daarom zegt Thomas in onze tekst (i S. 37.1.1 ad 5), dat de
demon niet capax Dei is: hij kan niet meer op de wijze der genade
God bereiken. Dat niettemin de grondige capaciteit (als "noncapacitas") blijft bestaan, maakt zijn situatie tot een van innerlijke
verscheurdheid en smart om de diepe, definitieve tweespalt 12 '.
Deze onvervulbare capacitas is wat resteert: het schepsel-zijn,
hoewél de demon een natura intellectualis is; Gods aanwezigheidalleen-maar, hoewél de demon Hem tegenwoordig had kunnen
(moeten) hebben in een volmaakt zijn-met. Zijn feitelijke zonde,
zijn anti-keuze, zijn "historie" heeft dit verhinderd.

gratiae ipsius, tanto capacior efficitur ad recipiendum; et ideo quanto
plus recipit, tanto plus potest recipere" (1 S. 17.2.4 sol.), "...quamvis
capacitas animae sit finita in actu, tarnen potest plus et plus in finitum
elongari..." (1 S. 17.2.4 ad 1).
125
) "Vel secundum quod ordinantur in finem ultimum, et hoc modo in
utroque (d.w.z. in engel en mens) bona naturalia diminuta sunt quidem
(ni. door de zonde), non penitus amissa, inquantum uterque factus est
minus habilis et magis distans a finis consecutione" (2 S. 30.1.1 ad 3).
12e
) "...illud bonum naturae quod per peccatum diminuitur, est medium
inter animam, quae est subjectum culpae, et gratiam, quae est oppositum
culpae, scilicet ipsa habilitas; quae quidem radicatur in anima, et регficitur per gratiam; et ideo ex parte illa qua accidit ad gratiam, opponitur
culpae, ratione cujus per culpam diminuitur, ut semper elongatior a
gratia fiat; sed ex parte ilia qua in substantia animae radicatur non
opponitur culpae, sed est subjectum ejus; et ideo semper manet in anima,
quamdiu manet natura" (2 S. 34.1.5 ad 5).
127
) Cf. 2 S. 33.2.2 sol.: "...omnis homo usum liberi arbitrii habens
proportionatus est ad vitam actcrnam consequendam, quia potest se ad
gratiam praeparare, per quam vitam aeternam merebitur; et ideo si ab
hoc deficiant, maximus erit dolor eis quia amittunt illud quod suum esse
possibile fuit".
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(ν) In het Scheppingstractaat (tweede boek van het Scriptum)
komt de capacitas Dei weer ter sprake in uitdrukkelijk verband
met de imago Dei. De eerste tekst (2 S. 16.1.2 sol.) brengt een
nieuw reliëf aan. Thomas insisteert hier op de herkomst en de oorsprong van de imago. Hij geeft een elementaire beschrijving van
het scheppingsproces, waarin aan alle dingen deelhebbing wordt
geschonken en gelijkenis aan de goddelijke goedheid die de bron
van alles is. Hoogtepunt binnen de schepping is de "intellectualis
natura", die reikt tot de actieve nabootsing van God; en daarin
bestaat juist enigerwijs het eigene van die natura. Daarom stellen
wij ook haar ultieme geluk juist in die werking, waarin Gods eigen
gelukzaligheid bestaat: de inteUectieve beschouwing 128 . Hoewel
niet uitdrukkelijk genoemd, functioneert de capacitas Dei hier volop, en evenals de imago connoteert zij de oorsprongsrelatie met
God: van wat is, de zijnden; van de Levende, wat leeft 1 2 ·, en van
de Geest, wat geestelijk kent en bemint. Anders gezegd, de afhankelijkheid in het geestelijk ZIJN wijst op afhankelijkheid van de
Geest, die deelgeeft aan ZIJN, ter nabootsing. Imago-gelijkenis betekent intrinsiek spoorslag tot imitatio.
(vi) Deze ontvankelijkheid voor God behoort tot de "naturalia"
128

) "...illa imitatio rationem imaginis constituit, quae est in aliquo ad
speciem pertinente. Ex primo autem et communi nihil sortitur speciem,
sed ex ultimo et proprio, sicut est differentia constitutiva. Consideratie
autem divinae bonitatis processibus in creaturis, quibus naturae creatae
constituuntur in similitudinem naturae increatae, ultima invenitur intellectualis dignitatis participatio, et quae omnes alias praesupponat: et ideo
intellectualis natura attingit ad imitationem divinam, in qua quodammodo consistit species naturae ejus; et inde est quod in eadem operatione
ponimus ultimam felicitatem intellectualis creaturae, in qua est felicitas
Dei, scilicet in contemplatione intellectiva; et ideo sola intellectualis
creatura rationabiliter ad imaginem Dei dicitur esse" (2 S. 16.1.2 sol.).
12
·) "...similitudo operis potest dici ad operantem dupliciter: aut quantum ad id quod habet in natura sua, sicut homo generai hominem, aut
quantum ad id quod habet in intellectu suo, sicut artificiatum ab artifice
in similitudinem artis suae procedit. Utroque modo procedit creatura a
Deo in similitudinem ejus. Primo modo, quia ab ente sunt entia, et a
vivo viventia. Secundo modo, quia procedunt a rationibus idealibus. Cum
ergo unaquaeque res pertingat ad perfectam imitationem ejus quod est
in intellectu divino, quia talis est qualem cam esse disposuit; ideo quantum ad hunc modum similitudinis qualibet creatura potest dici imago
ideae in mente divina existentis; ...sed quantum ad alium modum sola
intellectualis natura pertingit ad ultimum gradum imitationis, ut dictum
est; et ideo ipsa sola dicitur imago Dei" (2 S. 16.1.2 ad 2).
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van de mens. Juist naar zijn natura beschouwd is hij ontvankelijk
voor de kennis van God. Maar alles wat er méér is dan deze
capacitas, alles wat vervulling daarvan is naar God toe, is niet
meer "natura" maar "gratia" 130. Onmiddellijk hierop aansluitend
grijpt Thomas dan de auctontas Augustini aan, aangevoerd in het
derde objectum: de geest, die zonder enige tussenkomst door de
waarheid zelve wordt geschapen, is gemaakt naar het beeld. Het
is de geest waarin kennis en begrip van de waarheid is, want hij
kleeft de waarheid onmiddellijk aan zonder tussenkomst van enig
schepsel 1S1 .
Het objectum zegt hierop: tussen onze geest en God is geen
medium, maar toch is datgene wat God méér nabootst, medium
tussen Hem en wat Hem minder nabootst. De engel (waarover dit
artikel handelt) is dus méér ad imaginem Dei dan de mens. Thomas' repliek: tussen onze geest en God is geen medium als voorwerp van onze gelukzaligheid (d.w.z. van de eigen geestelijke werkingen van volkomen kennis en liefde), maar onze geest tendeert
onmiddellijk naar God, door wie hij ook onmiddellijk door de genade levensgemeenschap heeft gekregen. De onmiddellijkheid van
de relatie tussen mens en God sluit dus niet uit, dat er hogere
wezens zouden bestaan (in de scala der schepselen boven de mens,
en dus tussen mens en God staande), die ook in een onmiddellijke
relatie tot de Schepper staan.
Zo blijkt in Thomas' gedachtengang een duidelijke correlatie
tussen: onmiddellijk door God geschapen ZOALS de menselijke geest
onmiddellijk wordt begenadigd. Bij de mens is geen tussemnstantie,
die Thomas zich bij de schepping der lagere wezens juist wél voorstelt: daar fungeren de engelen als medium m .
190
) "...imago invenitur in homine et in angelo quantum ad naturalia
sua, non quantum ad habitum gratiae vel gloriae. Considerans autem
naturahbus angeli et hominis, magis est capax divmae cognitionis angelus quam homo; et quod homo ad aequahtatem angelonun perducitur in
divina fruitione, est gratiae, et non naturae" (2 S 16 1.3 ad 2).
ui) Duidelijke zinspeling op het augustijnse 'nulla mterposita natura';
zie boven, o a blz 226 ε ν ; 236
132) "Praeterea, ut dint Augustinus, hb. LXXXIII Quaest., quaest. LI,
4, inter mentem nostram et Deum nihil est medium. Sed quod magis
imitatur Deum, cadit medium inter ipsum et id quod minus imitatur
ipsum. Ergo angelus non magis est ad imaginem Dei quam mens huma
na" — "Ad tcrtium dicendum, quod inter mentem nostram et Deum nihil
est medium quasi objectum beatitudinis, sed immediate per gratiam vivificatur, et tarnen est aliquid medium quantum ad gradum naturae, scili
cet angelica natura" (2 S 16 1 3 obj 3 en ad 3)
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(vu) Dit kemdossier besluit ik met een reeks
capacitas-teksten,
die meer betrekking hebben op het immanente moment der Gods
relatie.
— De mens is capax gratiae, en deze ontvankelijkheid ligt bui
ten zijn eigen macht, is gegeven met de schepping zelf 1 3 4 . Be
kwaamheid tot genade dus, ontvankelijkheid voor een situatie waar
in de capacitas vervuld wordt door een persoonlijk ontmoeten van
Godzelf in kennen en beminnen , 3 S , zodat Hij de volmaaktheid
wordt van de mens.
— Deze bekwaamheid tot genade is natuur, voorgegeven, blij
vend met het menszijn zelf, veroorzaakt uit de eigen natuurbegin
selen van de mens. Hij kan deze habilitas doen slinken, en zij kan
groeien; hij kan haar niet doen verdwijnen 1 3 e , noch haar tot ver
vulling brengen "ex naturalibus".
— Juist omdat de capacitas gratiae de geestelijkheid van de mens
aanduidt, kan het niet anders of de menselijke persoon speelt een
rol in de groei van de capacitas en de vervulling daarvan. Thomas
is daarvan overtuigd: de genaden worden niet enkel gegeven naar
de mate van die capaciteit, maar ook overeenkomstig de menselijke
toeleg l s r .
— Zo heeft dus ieder schepsel dat de imago bezit, de natuurlijke
geschiktheid (aptitudo naturalis) tot de deugd, die qualificering,
ias

) 4 S. 17.1.2 sol. 2
S. 34.1.5 sol.
3 S. 20.1.1.1 ad 1
S. 29.1.3 sol.
2 S. 30.1.1 ad 5
S. 17.1.3 sol.
3 S. 32.1.2 ad 4
S. 9.2.3 sol. en ad б
з S. 28.1.2 ad 3
194) "Sed proportio ad Deum per naturae similitudinem non est in
potestate voluntatis; similiter пес proportio capacitatis gratiae, quia haec
ei praeexistunt a creatione" (4 S. 17.1.2 sol. 2).
1 5
a
* ) "...capax divinae cognirionis..." (2 S. 16.1.3 d 2). "...mensura
secundum quam datur charitas, est capacitas ipsius animae..." (1 S. 17.1.3
sol.).
ізв) "Nunquam tarnen habilitas ad gratiam ex toto tollitur: quia ha
bilitas ista causatur ex principiis naturae, quae principia, ut dictum est,
culpa пес tollit пес minuit; et simile esset in naturalibus, si esset aliquis
calor qui in infinitum posset calefacere, et plus et plus; semper tarnen
Temaneret matena quae ex natura sua haberet habilitatem ad frigus,
et earn nullo modo amitteret; sed tarnen illa habilitas semper fieret magis
et magis longinqua ab actu" (2 S. 34.1.5 sol.).
1Э7
) "...gratiae non tantum dantur secundum mensuram naturalis virtutis, seu capacitatis, sed secundum conatum..." (2 S. 29.1.3 sol. in fine).
Cf. 1 S. 17.1.3 sol. in fine: "...mensura secundum quam datur charitas,
est capacitas ipsius animae, quae est ex natura simul, et dispositione quae
est per conatum operum...".
2
2
1
3
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verheffing, kleuring van zijn geestelijke vermogens, waardoor zij
inderdaad tot een werkelijk kennen en liefhebben van God komen.
Een geschiktheid tot de deugd, die een neerslag is in de menselijke
geest van Gods genadigheid , 3 8 .
— In het verlengde van de capacitas gratiae ligt de ontvanke
lijkheid van de mens voor de ultieme voltooiing van alle natuur
en genade, de capacitas glonae. Van nature heeft de mens een be
kwaamheid tot de gelukzaligheid. Ook deze kan groeien en ver
minderd raken 1 Э '. Uit een reeds aangehaald tekstgedeelte 1 4 0 blijkt
dat deze capacitas glonae ligt geïmpliceerd in de schepsel-deelhebbing van de mens aan de digmtas intellectualis van Godzelf. De
verwerkelijking ervan betekent een genade-deelhebbing in de goddelijke gelukzaligheid.
— Het duidelijkst spreekt Thomas over de capacitas gloriae, waar
hij uitdrukkelijk zegt dat de menselijke natuur niet door zichzelf
kan geraken tot de schouwing van God. Maar daarop laat hij o n middellijk volgen: toch kan de mens daartoe komen met de hulp
der genade, en uit zichzelf heeft hij de habihtas om daartoe te
komen 141 .
— Ook heeft Thomas het over Gods houding ten opzichte van
de verworpen mens : een parallel met het geval van de demon 142 .
Voor die verworpen zijn wil God het "bonum naturae", maar niet
het goed waarvoor zij ontvankelijk zijn: het "bonum gratiae et
gloriae". Vóór hun definitieve fixatie in het kwaad lag de situatie
nog open· zij bezaten het vermogen der vrijheid waarmee zij God
hadden kunnen kiezen. Eenmaal gestorven en in het kwaad bevestigd, verkeren zij in een situatie die met meer open is. Hun capacitas gloriae is gebleven, maar op de wijze van "non-capacitas",
omdat hun grondige ontvankelijkheid vanwege de feitelijke situatie
iss) " habet ahquis virtutem . sicut Habens aptitudinem naturalem ad
virtutem Et sic cuihbet habenti imagmem est exhibendus honor, msi sit
confirmatus in malo, quia ligatur est in ilio ordo ad virtutem" (3 S 9 2 3
sol ) ". simihtudo vestigli non pomt aptitudinem ad virtutem, sicut
simihtudo imaginis" (3 S 9 2 3 ad 6)
139) "Alio modo dicitur naturale id ad quod natura est ordinata, et
quantum ad hoc, naturale per peccatimi tolhtur, inquantum aufertur
beatitudo ad quam natura est ordmata, et dimimutur habilitas ad ipsam " (3 S. 20 1 1 1 ad 1)
,40
) 2 S 16 1 2 sol, geciteerd onder nota 128.
141
) ". quamvis natura humana per se non possit in visionem Dei
pertingere, potest tarnen ad earn pervenire cum adjutorio gratiae, et ex
se habet habihtatem ut in illam pervemat" (2 S 30 1 1 ad 5)
142
) Zie boven, blz 245 e ν .
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onmogelijk vervuld kan worden U 3 . En zoals van de demon geldt,
dat God in hem is inzoverre hij schepsel is, zo geldt van de verworpen mens, dat God hem bemint inzoverre hij schepsel is: op
niet-wederkerige wijze. Wat de verwerkelijking en de vervulling
betreft blijft alles steken in het vestigiale. Het "bonum naturae"
is een ontdaan, onvervuld, gespleten bestaan-in-smart.
— Tenslotte moet nog gewezen worden op een kleine tekst van
Thomas, waarin de imago, het vestigium en de Gods-ontvankelijkheid uitdrukkelijk met elkaar in verband gezien worden: de beeldgelijkenis, die in de met geest begiftigde creatuur te vinden is,
maakt dat deze schepselen met God en onderling ontvankelijk zijn
voor één en hetzelfde leven, namelijk dat van de glorie; en daartoe
volstaat de vestigiale gelijkenis welke in de andere schepselen is,
niet 143a.
b. Een tussenbalans
De mens wordt beeld van God genoemd, omdat zijn geestelijke
natuur een ontvankelijkheid voor God verraadt. Zijn geest is immers afhankelijk van Elders. God staat aan de oorsprong van zijn
bestaan en aan de vervulling. God-oorsprong is tegelijk de dragende onderstroom van 's mensen afhankelijke ZIJN, en als zodanig in
de mens, zoals in alle dingen, aanwezig. Maar omdat God de oorsprong is van geestelijk ZIJN, dat reflexief is, heeft de mensengeest
een tendens tot terugbuiging op God-oorsprong. Dat geschapen
geestelijke ZIJN duidt zelf al op de hoge, zelfidentieke, onafhankelijke geestelijkheid van God-oorsprong. Pas wanneer de terugbuiging van de mensengeest God-oorsprong zelf bereikt in kennen
en beminnen, blijkt dat de mens God-vervulling heeft gevonden.
Anders gezegd: de vervulling, waarop de mens met geheel zijn
geestesdynamiek gericht staat, blijkt hem van God te geworden;
hijzelf kan vanuit zichzelf de vervulling niet realiseren. De ontvankelijkheid voor deze vervulling ligt gelocaliseerd in de vermo14
') "...Deus omnibus creaturis irrationalibus vult bonum eis proportionatum et cujus sunt capaces. Et ideo simpliciter loquendo potest dici
quod Deus eas diligat. Sed reprobis volúntate consequente, secundum
quam simpliciter dicitur aliquid veile, vult quidem bonum naturae, non
autem bonum cujus sunt capaces, scilicet gratiae et gloriae, nisi volúntate antecedente. Et ideo non est dicendum quod diligat eos simpliciter,
sed secundum quid, scilicet inquantum sunt creaturae" (э S. 32.1.2 ad 4).
,43
a) "...similitudo imaginis quae est in creaturis rationalibus, facit eas
cum Deo et ad invicem capaces unius et ejusdem vitae, scilicet gloriae,
ad quod non sufficit similitudo vestigii quae est in aliis creaturis..."

(3 S. 28.1.2 ad э).
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gens van de menselijke geest, waarin de mens bekwaam is tot en
open voor die volmaakte werkingen, wier voorwerp Godzelf is.
Deze volmaakte werkingen (die de eigen interne volmaaktheid
van de mens uitmaken) vinden plaats in een levensgemeenschap
met Godzelf.
Waar nu ook maar het zwakste spoor van levensgemeenschap
in kennen en beminnen optreedt tussen de mens en God, daar is
Gods scheppende aanwezigheid wederkerig geworden. Dáár, zo
weet de gelovige, is God genadig. Want er kan enkel maar kennis
van God en liefde tot Hem in de mens zijn, wanneer God Zich
genadig te kennen geeft; er kan enkel maar vervulling van de
natuurlijke ontvankelijkheid zijn door de genade.
En, dit is belangrijk voor Thomas' gedachtengang, vantait de in
genade geschonken volmaakt-wording is de natuurlijke capacitas
Dei pas goed te onderkennen. In dit herkenningsproces speelt dan
de (heils-)historie, en met name ook de zonde, een belangrijke rol.
Capacitas Dei is gegeven met de natuur, daarmee uiteraard blijvend. Even natuurlijk is zij ook voorgegeven aan de menselijke
vrijheid, die aan haar kan af- en toedoen. Hoe dat geschiedt blijft
nog als een vraag rusten 144.
§ 3. VooTonderstellingen en verheldering van Thomas' visie
Terwijl wij tot nu toe over de capacitas spraken als van een eigenschap van de "natura intellectualis", is vrijwel voortdurend de
polariteit aan de orde geweest tussen het geest-zijn en het schepselzijn. Thomas beseft vanaf het begin van het Scriptum, dat dit een
nuttige simplificatie kan zijn, maar dat de werkelijkheid die zich
aan hem voordoet in de mens, een dimensie méér vertoont: die van
de lichamelijkheid. Daardoor is de mens onderscheiden van de
engelen. Pas vanuit de eigen menselijke situatie van het belichaamde ZIJN wordt een realistisch zicht mogelijk op de eigenlijke inhoud
van 's mensen ontvankelijkheid voor God.
i . Passiviteit in de kenstructuren
Dan blijkt immers, dat de geestelijke ziel van de mens een dubbele betrokkenheid heeft. De eerste is die op het lichaam: daarin
is een grondige zijnswederkerigheid. Want het lichaam wordt bezield door de geest, krijgt zijn substantiële ZIJN van de ziel. Daardoor wordt dat lichaam menselijk. Maar daardoor tegelijk is de ziel
überhaupt. Want heel de zijnswerkelijkheid van de ziel is juist het
144
) Zie daarvoor hierna, onder hoofdstuk VII, § 4.
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ZIJN, dat zij het lichaam schenkt. Daardoor wordt het gevormd,
eigen, bepaald en onverhesbaar van de ziel 14S . Maar er is daarbij
145

) Thomas geeft in zijn beschouwingen over de verhoudmg van ziel
en lichaam een subtiele uitwerking en toepassing van de leer van het
hylemorfisme Daarbij is hem m het eerste gedeelte van het Scriptum
de weg gewezen door Avicenna " alors que des le In IV Sent et même
le In III Sent il a déjà une psychologie averroiste, au début de son
'Commentaire des Sentences' il paraît assez dépendant du vocabulaire et
des perspectives avicenniennes, ou du moins de schemes augustiniens que
l'avicenmsme a techniquement précisés" (De Contenson, Avtcenntsme,
ρ 53, nota 82) — De bedoelde passus van Thomas "Ahi dicunt, quod
anima est composita ex 'quo est' et 'quod est' Differì autem 'quod est'
a materia, quia 'quod est', dicit ipsum suppositum habens esse, materia
autem non habet esse, sed compositum ex materia et forma, onde materia non est 'quod est', sed compositum Unde in omnibus illis m quibus est compositio ex materia et forma, est etiam compositio ex 'quo est'
et 'quod est' In compositie autem ex materia et forma 'quo est' potest
dici tripliciter Potest enim dici 'quo est' ipsa forma partis, quae dat
esse materiae Potest etiam dici 'quo est' ipse actus essendi, scilicet esse,
sicut quo curntur, est actus currendi Potest etiam dici 'quo est' ipsa
natura quae relmquitur ex conjunctione formae cum materia, ut humanitas, praecipue secundum ponentes quod forma, quae est totum, quae
dicitur quidditas, non est forma partis, de quibus est Avicenna, tract V,
cap III. Cum autem de ratione quidditatis, vel essentiae, non sit quod
sit composita vel compositum, consequens potent invenin et mtelligi
aliqua quidditas simplex, non consequens compositionem formae et materiae Si autem inveniamus aliquam quidditatem quae non sit composita ex materia et forma, illa quiddità» aut est esse suum, aut non Si illa
quidditas sit esse suum, sic ent essentia ipsius Dei, quae est suum esse,
et ent omnino simplex Si vero non sit ipsum esse, oportet quod habeat
esse acquisitum ab alio, sicut est omnis quidditas creata Et quia haec
qmdditas posita est non subsistere m materia, non acquiretur sibi esse
in altero, sicut quidditatibus composais, unmo acquiretur sibi esse ш se,
et ita ipsa quidditas ent hoc 'quod est', et ipse esse suum ent 'quo est'
Et quia omne quod non habet aliquid a se, est possibile respectu illius;
hujusmodi quidditas cum habeat esse ab alio, ent possibihs respectu illius
esse, et respectu ejus a quo esse habet, in quo nulla cadit potentia, et
ita in tali quidditate mvenietur potentia et actus, secundum quod ipsa
quidditas est possibilis, et esse suum est actus ejus Et hoc modo rntelligo m angelis compositionem potentiae et actus, et de 'quo est' et
'quod est', et similiter m anima Unde angelus vel anima potest dia
quidditas vel natura vel forma simplex, inquantum eorum quidditas non
componi tur ex diversis, sed tarnen advenit ibi compositio horum duorum, scilicet quidditatis et esse" (1 S 8 5 2 sol ) — " anima sine dubio
habet m se esse perfectum, quamvis hoc esse non resultet ex partibus
componentibus quidditatem ipsius, nee per conjunctionem corpone effi25З

ook een betrokkenheid op het eigen voorwerp van de ziel, waar
door zij namelijk het ZIJN ontvangt naar tweede volmaaktheid u e ,
dus toevallender-, bijkomenderwijs. Op de vraag waar de ziel is,
antwoordt Thomas dan ook: wezenlijk daar waar haar lichaam is,
want daartoe heeft zij een wezensrelatie. En de ziel is door een
zekere "saamvormigheid" (confonmitas) daar, waar het voorwerp is.
Wetenschap, zo zegt men dan ook, is de assimilatie van de ken
nende ziel aan wat zij k e n t 1 4 7 .
citur ibi aliquod aliud esse; inuno hoc ipsum esse quod est animae per
se, fit esse conjunct! : esse enim conjunct! non est nisi esse ipsius formae"
(i S. 8.5.2 ad 2). — "...in anima non est quo ipsa individuetur, et hoc
intellexenmt qui negaverunt earn esse hoc aliquid, et non quod non
habeat per se absolutum esse. Et dico quod non individuatur nisi ex
corpore. Unde impossibilis est error ponentium animas prius creatas, et
postea incorporatas; quia non efficiuntur plures nisi secundum quod
infunduntur pluribus corporibus. Sed quamvis individuatio animanun
dependeat a corpore quantum ad sui principium, non tarnen quantum ad
sui finem, ita scilicet quod cessantibus corporibus, essct individuatio ani
manun. Cujus ratio est, quod cum omnis perfectio infundatur materiae
secundum capacitatem suam, natura animae ita infundetur diversis cor
poribus, non secundum eamdem nobilitatem et puritatem: unde in unoquoque corpore habebit esse terminatum secundum mensuram corporis.
Hoc autem esse terminatum, quamvis acquiratur animae in corpore, non
tarnen ex corpore пес per dependentiam ad corpus. Unde, remotis cor
poribus, adhuc remanebit unicuique animae esse suum terminatum, secun
dum affectiones vel dispositiones quae consecutae sunt ipsam, prout fuit
perfectio talis corporis. Et haec est solutio Avicennae, De Anima, part.
L, cap. Ill, et potest manifestari per exemplum sensibile. Si enim aliquid
unum non retinens figuram distinguatur per diversa vasa, sicut aqua;
quando vasa removebuntur, non remanebunt proprie figurae distinctae;
sed remanebit una tantum aqua. Ita est de formis materialibus quae non
retinent esse per se. Si autem sit aliquid retinens figuram quod distingua
tur secundum diversas figuras per diversa instrumenta, etiam remotis
illis, remanebit distinctio figurarum, ut patet in cera; et ita est de anima,
quae retinet esse suum post corporis destructionem, quod etiam manet
in ipsa esse individuatum et distinctum" (1 S. 8.5.2 ad 6).
^i) Zie boven, blz. 120 e.V..
) "...anima nostra comparatur ad duo: scilicet ad corpus, cui dat esse
substantiate, per quod etiam ipsa est; non enim est aliud animae esse
quam hoc quod corpori dat, ut supra dictum est. Comparatur etiam ad
objectum suum, a quo recipit esse secundum perfectionem secundara,
quod est esse accidentale. Et ideo anima essentialiter est ubi est corpus
suum ad quod habet essentialem relationem. Ubi autem est objectum
suum, non est essentialiter, sed solum per quamdam conformitatem : prout
dicitur quod scientia est assimilatio scientis ad rem scitam" (1 S. 15.5.3
sol.).
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Binnen de situatie der lichamelijkheid bezit de ziel dus ook een
14θ
mogelijkheid, geassimileerd te raken aan iets anders .
Platoons is dit thema reeds: de voorwerpen van beschouwing heb
ben een transformerend effect op hun beschouwer. Lagere voorwer
u t
pen maken de ziel zwak, de hogere versterken haar .
Maar ook Aristoteles, de leerling van Plato, kent het thema in
zijn zielsleer, waar het een fundamentele rol speelt. Minstens in ze
kere zin wordt het gekende volgens hem één met de kenner, en deze assimilatie roept meteen de passieve karaktertrekken op van het
geestelijke vermogen van de mens, die juist de langs de weg van
de toch actieve abstractie kennis verkrijgt van de voorwerpen 1S').
Twee grondgegevens spelen hierbij de hoofdrol: eerstens de radicale onlichamelijkheid van de intellectuele kennis als zodanig;
tweedens de zintuiglijke kennis, waarvan de voortgang door Aristoteles wordt beschouwd als het lagere analogatum van alle kenprocessen. Juist de passiviteit van het zintuiglijke kenvermogen, geïmpliceerd in iedere zintuiglijke kennis, levert Aristoteles het
grondplan voor de veel hogere passiviteit van het geestelijke kenvermogen, die "locus specierum". De geestelijke kennis heeft zo als
eigen kenmerk, dat haar voorwerpen ontstoffelijkt zijn, separata,
abstract. En deze ontstoffelijking op haar beurt onderstelt weer een
zekere geestelijke kenactiviteit. Anderzijds impliceert de afhankelijkheid van het voorwerp (waardoor immers het realiteitskarakter
van ons kennen wordt veilig gesteld) die passiviteit, eigen aan
's mensen geestelijke kennen, waardoor de ziel als het ware geïnformeerd kan raken door het gekende voorwerp. Maar deze "informeerbare passiviteit" dient begrepen te worden als geheel onstoffelijk, hoezeer "forma" ook de gedachte oproept aan "materia".
Alleen op die wijze kan de eniging begrepen worden, die verwer14e

) Dat de rijke toerusting van de mensenziel juist door de situatie der
lichamelijkheid beperkt is, en ten opzichte van de kennis van Godzelf en
van de onlichamelijke geesten arm te noemen, adstrueert Thomas met
Averroes in 2 S. 3.3.1 sol.: "Ipse (Commentator) enim dicit quod secundum ordinem simplicitatis naturarum separatarum est ordo distantiae
speciei intellectae ab intellectu; unde in prima essentia, cui non admiscetur potentia aliqua, est omnino idem intelligens et intellectum. Cujus
ratio est quia nihil operatur, nisi secundum quod est in acni; unde illud
cujus essentia est purus actus, intelligit sine receptione alicujus perficientis, quod sit extra essentiam ejus; illud vero in quo est potentia, non
poterit intelligere nisi perficiatur in actu per aliquid receptum ab extrínseco; et hoc est lumen intellectivum naturale, quod a Deo in substantias
intellectivas emittitur".
"») Cf. McCool, I.e., p. 75.
150
) Cf. De Contenson, Avicennisme, p. 40.
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kelijkt wordt tussen de intellectus en wat wordt gekend . Hoe
actief ook, de ziel bezit in de gedachtengang van Aristoteles een
grondige passiviteit naar buiten, een ontvankelijke openheid. Twee
formules blijven karakteristiek voor de kenleer van Aristoteles:
"Alle dingen die zijn, is op een of andere wijze de ziel", en: "Niet
,62
de steen is in de ziel maar het kenbeeld van de steen" .
Thomas vat deze leer van Aristoteles aldus op: voor iedere ken
nis is een assimilatie van de ziel vereist door een "informatie", een
ш
bevorming . Zo wordt op het vlak der zintuiglijke kennis ons
gezichtsvermogen geassimileerd aan de kleur van het voorwerp,
waarvan de "species" (het zintuiglijke kenbeeld) de pupil van het
oog informeert. Overeenkomstig de eisen van ons natuurlijke leven
kan ons geestelijke kenvermogen enkel geïnformeerd worden door
zijn voorwerpen langs de weg der abstractie-werking 154. De geestelijke kennis van de mens wordt gekarakteriseerd vanuit de positie
van de ziel als de laagste geschapen geest in heel de natuur-orde
der geesten; de intellectus staat dus open naar alle intelligibilia,
en kan pas tot act komen wanneer hij kenbeelden ontvangt. Maar
ook is bepalend voor die kennis de eigen situatie van de ziel: de
lichamelijkheid. Alle kennis is dus kennis van de mens, en het lichaam heeft daarin aandeel: het levert en representeert de kenbeelden, ontleend aan de zintuiglijke wereld. Er is voor de mens dan
ook geen geestelijk kennen mogelijk zonder die zintuiglijke kenbeelden, die "phantasmata" heten 155. Daarvan ontvangen wij door
ш

) Cf. De Contenson, Avicennisme, p. 42—44.
152) "Omnia que sunt, quodam modo est anima"; en: "Non lapis in
anima est sed species lapidis". (Cf. De Contenson, Avicennisme, p. 48).
Ш) De typisch avicenniaanse term luidt 'impressio'. Het effect van de
abstraherende werking werd door Avicenna opgevat als een mdrukking
van de gekende voorwerpen in de geest. Deze indrukkingen zijn gedacht
als scherp onderscheiden van het wezen der voorwerpen, zij zijn present
in de intellectus als evenzovele accidenten van de ziel. (Cf. De Contenson,
Avicennisme, p. 56.60). Thomas spreekt hier in 1 S. 34.3.1 ad 4 van
'informatio'; maar in 3 S. 14.1.1 sol. 2 bijvoorbeeld, hanteert hij 'impres
sio'. Zijn opvatting dekt die van Avicenna niet.
154) "Est edam quaedam assimilatio per informationem, quae requiritur ad cognitionem: sicut visus assimilatur colori, cujus specie informatur
pupilla. Haec autem informatio non potest fieri in intellectu nostro
secundum viam naturae, nisi per species abstractas a sensu: quia, sicut
dicit Philosophus, III De anima, sicut se habet color ad visum, ita phan
tasmata ad intellectum" (1 S. 34.3.1 ad 4).
iss) "Modus autem intelligendi praedictus accidit humanae animae
ex duobus. — Uno modo ex hoc quod anima humana est ultima secun
dum naturae ordinem in gradibus intellectus. Unde se habet intellectus
ejus possibilis ad omnia intelligibilia, sicut se habet materia prima ad
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het actieve licht van de intellectus agens geestelijke kenbeelden:
term en milieu van ons geestelijke kenleven zijn daarmee gescha
pen 1 5 e .
Ik wijs op de keten van passiviteit die uit te lichten valt uit het
geheel der interfererende werkingen van het menselijke kenvermo
gen 1 5 e a: ontvankelijkheid van de zintuigen voor de zintuiglijk
kenbare dingen, van de geest voor de zintuiglijke kenbeelden, voor
de universele werkelijkheid daarin; ontvankelijkheid van de geest
voor de geestelijke kenbeelden. Hierin wordt een grondige capaciteit
van de ziel duidelijk, waarin zij onbegrensd verschijnt: alles kan
zij worden, met alles zich verenigingen, alles ontstoffelij ken en
kennen I S 7 . Juist in haar geestelijke vermogens van kennen en stre
ven heeft de ziel alomvattende ontvankelijkheid 1 5 8 .
Zeker, die onbegrensdheid is niet actueel. Het is eerder een capa
citas van de ziel als die van een getal: steeds kan er een nieuw
getal bij opgeteld worden, toch wordt het getal zelf nooit oneindig.
Zo kan iedere potentialiteit van de menselijke zielsvermogens geactueerd worden, maar iedere act brengt zelf weer nieuwe potenomnes formas sensibiles; propter hoc non potest in actum exire prius
quam recipiat species, quod fit per sensum et imaginationem. Alio modo
ex hoc quod est forma corporis. Unde oportet quod operatio ejus sit
operatio totius hominis. Et ideo communicat ibi corpus non sicut instru
mentum per quod operatur, sed sicut repraesentans objectum, scilicet
Phantasma. Et inde contingit quod anima non potest intelligere sine phantasmate etiam ea quae prius novit" (3 S. 31.2.4 sol.).
15β
) "...in cogmtione intellectualium est duo considerare, scilicet principium speculationis et terminum. Principium quidem est ex sensibilibus;
sed terminus est in intelligibilibus, secundum quid in cognitione naturali
ex speciebus a sensu acceptis intentiones universales accipimus per lumen
intellectus agentis; et ideo dicendum est, quod quantum ad terminum
oportet in diem intellectualem versan, sed quantum ad speculationis prin
cipium oportet ex aliquibus sensibilibus speciebus in divina consurgere"
(1 S. 34.3.1 ad 1).
lse
a) Zie onder hoofdstuk ΠΙ, nota 57.
157
) "...nisi forte secundum aliquem modum substantias separatas in
finitas esse ponamus, non simpliciter, sed secundum quid, scilicet versus
inferius, ut in lib. De causis dicitur; hoc est secundum quod earum virtus
non limitatur ad determinatos effectus in his quae suae operation! subduntur: quo etiam modo infinitatem habet anima rationalis tam ex parte
intellectus agentis, quo est omnia faceré, quam ex parte intellectus possibilis, quo est omnia fieri..." (2 S. 18.2.2 ad 2).
li8
) "...quia sicut cognoscitiva est respectu omnium, ita et appetitiva..." (3 S. 27.1.4 sol.). Cf. het aristotelische adagium: 'Anima est
quodammodo omnia' (De anima III, 8, 431 b), dat reeds geciteerd werd
in de versie van de Translatio Vetus en Arabica, onder nota 152.
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tialiteit mee De grond hiervan is wel, dat geen enkel afhankelijk
zijnde in actu kan zijn ten opzichte van heel de "emitas", als is
het zijnde als zodanig dan ook juist het voorwerp van (ook) de
geschapen intellectus Deze is immers zelf begrensd en afhankelijk
in zijn ESSE Geestelijk kennen is dan ook niet mogelijk zonder
een passief, receptief vermogen van deze intellectus 150 De actuele
begrensdheid van deze capacitas kan echter steeds verder verruimd
worden, in de mate waarin de ziel méér ontvangt 1 8 0 Aristoteles
wijst vanuit een vergelijking tussen het zintuig en de intellectus
juist op het heel eigene van de menselijke geest terwijl de capaciteit van de zintuigen door sterke zintuiglijke impulsen afneemt
of verdwijnt, omdat de zintuigen materiele vermogens zijn, wordt
de intellectus steeds vermogender, naar mate hij meer en moeilijker
ш
voorwerpen kent
De grondige wezenscapaciteit van de ziel kan dus naar de secun
da perfectio en naar de ultieme volmaaktheid toe steeds verder ver
ruimd worden Men herinnere zich hier nogmaals de drie stadia
15e

) "Similiter etiam intellectus est cognoscitivus omnium entium, quia
ens et verum convertuntur, quod est objectum intellectus Nulla autem
creatura potest esse in acni totius entitatis, cum sit ens fimtum Et
ideo nulla creatura potest intelligere sine ahquo intellectu qui sit po
tencia passiva, idest receptiva" (3 S 14 1 1 sol 2)
ιβο) " quamvis capacitas animae sit imita in actu, tarnen potest plus
et plus in finitum elongan, secundum quod plus et plus recipit Nunquam
tarnen ent infinita, nee recipiet perfectionem infinitam, sicut etiam patet
in addinone numeri, qui m infinitum est possibihs, nunquam tarnen est
aliquis numerus infinitus in actu, quia potentia additionis numemrem,
ut dicit Commentator m III Physic, non est una, sed semper ex nova
addinone efficitur alia potentia m numero, secundum quod efficitur nova
species numen Unde quaelibet potentia potest exire m actum, non tarnen
potest esse ut omnes exeant in actum, quia in quolibet actu additur
etiam potentia, et ita est etiam hic de capacitate animae" (1 S 17 2 4
adi)
llsl
) " sicut patet in exemplo Philosoph] de sensu et intellectu. III De
anima Dicit enim quod sensus a fortibus sensibihbus corrumpuntur, et
non augetur eorum capacitas, quia sunt potentiae materiales, sed intel
lectus quanto magis intelligit diffidila, tanto etiam plus potest " (1 S
17 2 4 sol ) Augustinus kende dit beginsel, blijkens zijn 'exercitatio ani
mi', waarvan met name m De Trimt een voorbeeldige neerslag te vin
den is "Dès lors toutes ces lenteurs, ces analyses sans cesse recommencées, ou notre logique s'efforce de pénétrer le reel dans l'intime de son
être, ces discussions ou la raison s'habitue à distinguer le vrai, que sontelles, sinon un moyen encore de purifier la raison, de la rendre capable
de cet infini auquel elle voudrait atteindre?" (Marrou, Sf Augushn et la
fin de la culture antique, ρ 321)
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van de zielsstructuren, die ieder op augustijnse wijze werden aangemerkt als memoria, intelhgentia, voluntas i e 2
Capacitas tot kennen en liefhebben impliceert ontvankelijkheid
voor, bekwaamheid tot groei in capaciteit
Hiermee raakt verduidelijkt wat m het eerste hoofdstuk werd
gezegd over de ziel als totum potemiale l e 3 De vermogendheid van
de ziel is immers zo geschakeerd als heel het milieu waarin de ziel
te leven heeft, en waarin zij haar meest eigen geestelijke activiteit
van kennen heeft te verrichten Als radar is de ziel, steeds zich
wendend en opvangend En toch ook duidelijk als méér dan dat.
Zij heeft een grondige natuuraanleg, die behoort tot haar oorspronkelijkste consistente kern Zoals er m de stof krachten berusten
waardoor de natuurlijke effecten worden bereikt, zo is er m de
ziel, die immers evenzeer afhankelijk is naar haar ZIJN (d ι gescha
le4
pen) die vermogende kracht welke WIJ capacitas noemen
Daar
in staat ZIJ open naar en is aangelegd op die werkingen die haar
vervolmaken Deze capacitas is als het ware gelocahseerd m de
vermogens van de ziel zelf
2. Ontvankelijkheid en werkelijkheid
De typisch eigen vermogens van de geestelijke ziel, geconcentreerd
in de intellectus, staan gericht op al het zijnde
Dit is eigenlijk het trefpunt met de algemene oer-evidentie, door
Thomas noch door Aristoteles bewezen, maar enkel uit het geheel der
menselijke ervaringen geëxpliciteerd als mee-ervaren heel de energie van
het menselijke wezen is gencht op kennis, want in de kennis krijgt de
mens een greep op de werkelijkheid 1 β ' De algemeen-menselijke grondleä

) Zie boven, blz 58 e ν , 89 e ν
) Cf 1 S 8 5 3 sol , zie boven, blz 49—50
le4
) "Ipsae autem virtutes in materia positas, per quas naturales effec
tue consequuntur, rationes seminales dicuntur et quod rationes seminales
dicuntur virtutes activae completae m natura cum proprns passivis, ut
calor et fngus, et forma ignis, et virtus solis, et hujusmodi " (2 S 18 1 2
sol, m principio et in fine) — "Capacitas alicujus creatuxae potest mtelligi
dupliciter Vel secundum potentiam naturalem quae pertmet ad rationem
seminalem Et sic nullam capacitatem naturae vacuam Deus dimittit m
genere, quamvis capacitas alicujus creaturae particulans non impleatur
propter aliquod impedimentum" (3 S 1 1 3 ad 4)
le5
) " in mtellectu vero humano simihtudo rei mtellectae est aliud a
substantia intellectus, et est sicut forma ejus, unde ex mtellectu et simi
litudine rei efficitur unum completum, quod est intellectus in actu mtelligens, et hujus similitude est accepta a re" (2 S 3 3 1 sol), " per simihtudines spintuales nobis conjunctas magis pertingimus ad intima quam
103
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ervaring krijgt in dit middeleeuwse (en antieke) denken formaat. Ik stoot
mij aan de dingen die ik ken. Plato dringt aan op een vlucht uit de
dingen naar hogere kennis, een ascese om de niet-stotende maar mij passende ware werkelijkheid te bereiken.
Bij Aristoteles, die de ware werkelijkheid in de dingen zelf vond, komt
eigenlijk dezelfde grondgedachte terug in de abstractie-leer: de dingen
moeten nu ontdaan worden van alle particuliers. Dat is de werking van
de geest, die tegelijk receptief is en actief. Maar pas als ik de concreta
ontdaan heb van alle individueels, raak, bereik, ken ik de ware werkelijkheid die niet stoot maar bij mij past en die objectum is waarmee ik van
de aanvang af verbonden ben in die diepe, voorbewuste werkelijke zijnsverbondenheid, welke in mijn geest-zelf allereerst aanslaat in de capacitas voor alle dingen.
— Het woord objectum is voor ons huidige denken eigenlijk goed verstaanbaar, als men het maar niet opvat als een "Es", als iets waarover
alleen te beschikken valt, dat optelbaar is bij andere "disponibele quanta".
"Es" en object dekken elkaar niet. Object heeft bij Aristoteles en Thomas
de veel diepere zin van: wat mij is vóór-gegeven, het andere, waarmee
ik tevoren al verbonden ben, en dat mij niettemin wordt aangeboden
opdat ik mij daardoor laat aandoen (want ik ben ervoor ontvankelijk),
zodat ik mij ermee verbind (want in die verbinding heb ik een greep op
de werkelijkheid). In heel dat proces wordt het object werkelijker, en win
ikzelf aan werkelijkheid.
Die wisselwerking tussen werkelijkheid en intellectus is door Thomas technisch uitgewerkt in zijn grotendeels aan Aristoteles ontleende ziels- en kenleer. In grote trekken samengevat laat deze zich
ongeveer aldus omschrijven: de ziel ontvangt de zintuiglijke kenbeelden (phantasmata) van de verbeelding (imaginatio) ; deze kenbeelden worden door het actieve licht van de intellectus-zelf (intellectus agens) ontstoffelijkt tot geestelijke kenbeelden, zodat zij begrijpelijk (intelligibilia) worden, dat wil zeggen: die intellectus-zelf
informeren (intellectus possibilis). In een innig samenstel, dat Thomas "habitus" noemt, activeren aldus het licht van de intellectus
agens en het kenbeeld dat daardoor actueel begrijpbaar is gemaakt,
het geestelijke kenvermogen tot daadwerkelijk kennen 1W . Daarper ipsam conjunctionem realem quae nobis secundum sensum exhibetur"
(4 S. 49.3.5.1 ad 2). Cf. Pieper, Glück, S. 59.67—68.
1ββ
) "...nulla potentia passiva potest in actum exire, nisi completa per
formam sui activi per quam fit in actu; quia nihil opera tur nisi secun
dum quod est in actu. Impressiones autem activorum possunt esse in
passivis dupliciter. — Uno modo per modum passionis, dum scilicet po
tentia passiva est in transmutan; — alio modo per modum qualitatis et
formae, quando impressio activi jam facta est connaturalis ipsi passivo;
sicut etiam Philosophus in 'Praedicamentis' distinguit passionem et passibilem qualitatem. — Sensus autem potentia passiva est; quia non potest
esse in actu omnium ad quae se extendit sua operatic per naturam poten260

door wordt de vermogendheid van de ziel, waarin zij openstaat
1β7
naar het zijnde zonder meer ("ens simpliciter") vervolmaakt .
De grondige natuur-capacitas is niet zonder de onvolkomenheid
die aan iedere potentialiteit eigen is. Deze onvolkomenheid, de
inherente "inhabilitas" van deze geest-in-vermogen, wordt weg
genomen door die habitus, welke de ziel bekwaam maakt tot haar
werkingen l e 8 . Hier ligt een eerste verruiming van de ontvankelijk
heid der menselijke ziel. Vanuit haar werkingen wordt zij meer
geschikt en gereed tot ontvangen, bekwamer voor haar volkomen
heid 1 β β . De assimilatie, die teweeggebracht wordt tussen de inteltiae. Non enim potest esse aliquid quod actu habeat omnes colores. Et
ideo oportet quod visus sit cognoscitivus omnium colorum, secundum
quod est potentia omnes colores quodammodo, et sic pariendo a coloribus fit in actu et eis assimilatur et cognoscit eos. — Similiter etiam intcllectus est cognoscitivus omnium entium; quia ens et verum convertuntur, quod est objectum intellectus. Nulla autem creatura potest esse in
actu totius cntitatis, cum sit ens finitum; hoc enim est solius Dei, qui est
fons omnium entium, omnia quodammodo in se praehabens, ut dicit
Dionysius, De div. nom. Et ideo nulla creatura potest intelligere sine
aliquo intellectu qui sit potentia passiva, idest receptiva. Unde nee sensus nee intellectus possibilis possunt operati nisi per sua activa perficiantur vel moveantur. — Sed quia sensus non sentit nisi apud praesentiam
sensibilis, ideo ad ejus operationem perfectam sufficit impressio sui activi per modum passionis tantum. — In intellectu autem requiritur ad ejus
perfectionem quod impressio sui activi sit in eo non solum per modum
passionis, sed etiam per modum qualitatis et formae connaturalis perfectae: et hanc formam habitum dicimus. Et quia quod est naturale, firmiter
manet, et in promptu est homini uti sua naturali virtute, et est eidem
delectabile quod est naturae conveniens; ideo habitus est difficile mobilie,
sicut scientia; et eo potest homo uti cum voluerit, et reddit operationem
delectabilem. — Sicut autem in sensu visus est duplex activum: unum
quasi primum agens et movens, sicut lux; aliud quasi movens motum,
sicut color factus visibilis actu per lucem; ita in intellectu est quasi
primum agens lumen intellectus agentis, et quasi movens motum, species
per ipsum facta intelligibilis actu. Et ideo habitus intellectivae partis
conficitur ex lumine et specie intelligibili illorum quae per speciem cognoscuntur" (3 S. 14.1.1 90I. 2). Cf. 1 S. 34.3.1 ad ι, geciteerd onder nota
156.
ιβ7) "Sed anima humana habet operationem circa ens simpliciter"
(3 S. 14.1.1.2 ad 3).
1β8
) "...habitus facit habilem ad actum, tollendo inhabilita tem quae est
ex imperfectione potentiae..." (4 S. 4.2.2.1 ad 4).
ιββ) "Sicut autem videmus in formis naturalibus, quod per dispositiones accidentales, sicut calorem et frigus et hujusmodi, materia efficitur magis vel minus disposita ad suscipiendum formam; ita etiam in perfectiombus animae ex ipsis openbus animae anima efficitur habihor vel
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lectus en de werkelijkheid, breidt zich uit door het kennen zelf.
Dat betekent, dat ipso facto de ontvankelijkheid opnieuw wordt
verruimd.
De werkingen worden echter bepaald vanuit het voorwerp. De
uitbreiding nu van het veld van onderzoek ten aanzien van de
voorwerpen is al in grote lijnen besproken in de hoofdstukken,
waar de zelfkennis en de Godskennis werden behandeld. Voor de
Godskennis bleef daar voortdurend de moeilijkheid, opgeroepen
door een dubbel gegeven. Enerzijds is de menselijke geest capax
tot de diepste wezenskennis, de quidditas van haar voorwerpen:
alle zijnsvraag loopt uit in vraag naar het wezen van het object;
en principieel is deze capacitas verruimbaar in een "verticale"
dimensie (de persoonsverhouding tot God). Maar anderzijds komt
de menselijke geest vanuit zichzelf niet verder dan de laatste vraag
naar het Elders, opgeroepen door zijn geëngageerde zelfreflectie.
Het lijkt dat de capacitas hier haar eindpunt heeft gevonden. Feitelijk betekent dit echter, dat de menselijke geest vanuit zichzelf
zijn capacitas maar kan verwerkelijken binnen horizontale dimensies: ten opzichte van het Elders kan de menselijke geest blijkbaar
vanuit zijn natuur zijn capaciteit niet meer verruimen. Daar vermag zij de habitus van de kennis niet te realiseren: het licht van
de intellectus agens heeft een greep op de werkelijkheid, die begrensd is.
Dit wordt ook uitgedrukt in de leer van Gods aanwezigheid in
de ziel in de modus van niet-wederkerigheid. God is niet in de
ziel op de wijze van voorwerp. De geest kan het Elders omschrijven in de anonimiteit, kan in het spel der hoge speculatie vanuit
het wél-gekende komen tot inzichten omtrent dat Elders als: het
is een persoonlijke, niet-afhankelijke, niet-begrensde volheid van
zijn. Maar het vragen schiet uit naar verder, naar meer. De anonimiteit, die wordt bereikt, roept om "wie"? Maar feitelijk raakt de
greep van de ziel niet verder dan op het "wat niet" ("quid non").
Met andere woorden, de ultieme actuering van de menselijke
vermogendheid, indien en wanneer deze tot stand komt, berust altijd op een capacitas die verder reikt dan het beschikkingsvermogen
(„facultas") van de ziel. In de facultas van de mens ligt de kennis
van al het afhankelijke (d.i. het geschapene).
En dan moet dit „beschikkingsvermogen" zo worden verstaan,
dat de geest zich vanuit zijn vrijheid kan richten op, openstellen
voor het niet-ik, op basis van een grondige zijnsverbondenheid.
Niet in de zin van dat hij zou kunnen beschikken over alle niet-ik
minus habilis ad consequendum perfectionem suam" (i S. 17.1.3 sol.).
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in de wereld van het afhankelijke, als waren deze objecten disponibele quanta. In die zin is er geen sprake van ware kennis. Zeker,
de mens kán alles wat object voor hem is, beschouwen als iets dat
hij in zijn macht heeft, iets waarover hij te beschikken heeft. Maar
de echte, menselijke, geestelijke kennis vraagt bewuste, schroomvallige openstelling van zijn capacitas.
— Ten opzichte van de levenloze schepping is dat al waar. "Het
is mogelijk, te weten te komen, hoe de natuur zelf geordend is,
hoe haar wetten zijn. Die mogelijkheid berust daarop, dat de natuur
kan worden ondervraagd en, wanneer de vragen goed gesteld worden, zelf antwoordt... Men moet bij het vragen alle vooroordelen,
wensen, meningen, zwakheden, het hele overbelaste IK over boord
zetten en zich geheel aan het object overgeven..." 170.
— De allermoeilijkste zelfkennis. De ziel is zichzelf present als
kenbaar en beminbaar. Dit grondgegeven, dat de geestelijkheid van
de ziel aanduidt en veronderstelt, wordt actueel in de zelfverdubbeling der reflectie. In de reflectie voltrekt zich het moeizame
proces der groeiende en zich actuerende zelfkennis. De ziel wordt
voor zichzelf object, slechts te kennen vanuit de voorwerpen van
haar werkingen, vanuit de werkingen van haar vermogens, vanuit
de vermogens van haar eigen wezen. Nooit krijgt de ziel een totale
beschikking over zichzelf. Haar eigen finale dimensies zijn nooit
bereikt. Ik heb dit eerder de eigen non-comprehensio van de zelfkennis genoemd m . Altijd meer, altijd andere kermis van zichzelf
blijft mogelijk. De capacitas verruimt zich hier tot onoverzienbare
verte. Toch is er geen duidelijker zijnsgemeenschap en voorgegeven
verbondenheid dan hier, in de ononderbroken zelf-identiteit van de
ziel. De zelfreflectie kan dan ook nimmer het eigen zelf volledig
tot voorwerp maken in de zin van niet-ik. Wel voert de "gehoorzame", niet-brute, niet-overmeesterende zelfkennis hier ook tot een
assimilatie, zodat de ziel zich haar zelfindentiteit steeds meer bewust maakt. Poncelet wijst op de functie der lichamelijkheid-alsparticiperend-aan-de-natuur: dat universele geheel van materie en
leven, waarin de zelf-verdubbeling voor de mens „plaats"-vindt 172 .
Daar ligt een andere oorsprong, een meer nabije, van de noncomprehensio der zelfkennis, waardoor in dit leven de zelf-identiteit nooit geheel wordt bereikt: altijd ken ik mijzelf via het nietzelf, via mijn lichamelijkheid, die dan ook de sporen van die assii") F. Dessauer, Natuurwetenschap en theologie. Tielt/Den Haag 1962,
blz. 36.
171
) Zie boven, blz. 60—63; 117—119·
"2) Poncelet, I.e., blz. 239.
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milatie vertoont 1 7 ï . In de grondige zijnsverbondenheid juist met
de natuur, die in mijn lichamelijkheid gegeven is, liggen aanzetten
tot alle kennis van het niet-ik; van de dingen, van de andere mensen ook, zelfs van God. Hier wordt de aristotelische grondstelling
van de ware, dat is: geestelijke kennis der dingen die enkel mogelijk is via de zintuiglijke kennis, inzichtelijk.
— De twee momenten die te onderkennen zijn in de zelfkennis:
die van personale transcedentie (welke in de zelfverdubbeling wordt
gerealiseerd) en die van de gebondenheid aan de natuur (welke tot
gelding komt in de intrede van de natuurlijkheid in ons kennen
en in de schroomvolle luisterhouding) treden ook op in de intersubjectiviteit, de kennis van en de liefde tot de andere mens.
Maar tegelijk komt hier een nieuw element tevoorschijn; namelijk datgene dat Thomas in zijn hoogste vorm heeft omschreven
in de amicitia. Deze brengt gemeenschappelijkheid teweeg in de
liefde tussen twee mensen, wederkerigheid, zodat zij elkaar beminnen, dit weten, en, ja, ook kiezen 174.
Ook hier in de intersubjectiviteit is een basale zijnsverbondenheid. Dat is de wortel der liefde, welke bestaat in de diepe gelijkenis tussen de beminde en de minnaar m . Er moet iets van de
andere mens in mij zijn, en van mij iets in de andere mens. Daarop
groeit de luisterende houding die als het ware de verdichting is
van de capacitas der ziel tot kennis.
Doch pas echte actuele kermis vermag de capacitas te verruimen.
En zolang ik de medemens beschouw, poog te kennen zoals ik de
natuur, de dingen ken, is er geen werkelijke verruiming. Die ander
blijft ondanks alle diepe zijnsverbondenheid, ingeschakeld in de
rij van de niet-menselijke voorwerpen. Ik sta hier voor een muur,
ik kan de andere mens niet anders kennen, dan in zijn als-hetandere-zijN. Het wordt mij duidelijk, dat ik de ander zou kunnen
kennen, en dat ik die kennis, welke immers de hoogste vorm van
m ) "Hij had de idiote wens geuit dat hijzelf jong zou blijven en het
portret ouder worden; dat zijn eigen schoonheid onaangetast zou blijven
en het gelaat op het doek de gevolgen van zijn hartstochten en zonden
zou dragen, dat het geschilderde beeld doorgroefd zou worden met de
lijnen van leed en overpeinzing en dat hij de verrukkelijke glans en
schoonheid van zijn toen juist bewust geworden jongelingschap zou behouden. Zijn wens was toch niet in vervulling gegaan? Zoiets was onmogelijk. Het scheen monsterachtig er zelfs aan te denken. En toch, het
schilderij stond daar voor hem met een zweem van wreedheid om de
mond" (Oscar Wilde, Het portret van Dorian Grey, Rotterdam 2 i958, blz.
58).
1 4

7 ) 3 S. 27.2.1 sol., geciteerd onder hoofdstuk III, nota 179.
) 3 S. 27.1.1 ad 3, geciteerd onder hoofdstuk III, nota 176.

175

264

bezitten is en een doordringen tot in het diepste innerlijke van het
176
gekende , niettemin vanuit mijzelf niet kan bewerken. Dat komt
omdat hier twee personen tegenover elkaar staan, twee wezens die
begiftigd zijn met geest en vrijheid.
Wanneer een ding of een dier aanwezig is op een plaats, is het
ook werkelijk daar en niet elders. Maar als de mens ergens aan
wezig is, is hij ook altijd min of meer afwezig. Hoewel hij in de
wereld leeft, draagt hij overal zijn eigen wereld van intimiteit en
geheimenis mee, waarin hij geen indringer kan dulden. Juist op
grond van die fundamentele zelfaanwezigheid moet de menselijke
persoon zijn aanwezigheid vanuit zijn eigen vrijheid aan de ander
schenken. "Wanneer aanwezige mensen aan elkaar ook tegenwoor
dig willen zijn, dan aanvaarden zij elkanders aanwezigheid juist
in die wereld van geheimste zijnsverbondenheid, waardoor zij de
geestelijke macht bezitten om bij alle aanwezigheid toch steeds
afwezig te zijn en zichzelf te blijven. Tegenwoordigheid is vrijgeschonken aanwezigheid... Aanwezige mensen kunnen elkaar de
eigenlijke tegenwoordigheid weigeren..." 1 7 7 . Poncelet formuleert
hier in onze eigen taal, wat Thomas heeft uiteengezet over de aan
wezigheid ("praesentia realis") en de tegenwoordigheid ("unio
secundum affectum"). Het is de amicitia, de top der mensenliefde,
die in vrijheid die wederkerigheid m a a k t 1 7 β .
Dit nu is dat nieuwe element, dat te voorschijn treedt in de volmenselijke intersubjectiviteit: de vrije, genadige zelfgave over en
weer. Zonder deze "genade" is het onmogelijk de andere mens
waarlijk te kennen. En alleen de mens kan de andere mens kennen
op deze wijze. — Veel dingen in de schepping onderkennen wij als
"gekregen", als iets waarvan de oorsprong buiten dat schepsel-zelf
is gelegen, en over die oorsprong heeft het schepsel geen macht.
Het onderscheid dat in die gaven bestaat is te herleiden tot het
,7
verschil van ontvankelijkheid van ieder schepsel ·. Juist in de
openheid naar de intersubjectiviteit in eerste instantie, blijkt wat
Thomas bedoelt, wanneer hij noteert dat een edeler schepsel capa
citas heeft voor edeler gave Ι β 0 . Want waar de luisterende toewen
ding van de mens de edele gave ontwaart van het andere "zelf",
17

·) 4 S. 49.3.5.1 ad 2, geciteerd onder nota 165.
) Poncelet, I.e., blz. 242—243.
17e
) Zie boven, blz. i6i e.v.
17e
) "...cum Deus habeat se aequaliter ad omnia, oportet quod diversitas donorum receptorum ab ipso, attendatur secundum diversitatem
recipientium. Diversitas autem recipientium attenditur, secundum quod
aliquid est magis aptum et paratum ad recipiendum" (1 S. 17.1.3 sol.).
1β0
) "Nobilior creatura nobilioris doni est capax" (3 S. 2.1.1.1 sed с).
177
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en zich begeeft in het spel der wederkerigheid, daar verruimt zich
zijn capaciteit tot heel nieuwe dimensies.
De ander is daarin in zijn eigenheid tot voorwerp geworden
van zijn zielswerkingen, niet zonder dat ikzelf daarin betrokken
en — nu ook — verwikkeld raak. Is de vrijblijvendheid van de
menselijke geest in haar werkingen ten opzichte van de dingen
al gecompromitteerd, hier waar de wederkerigheid wezenlijk functioneert, heeft zij plaats gemaakt voor de (terug-) gekregen vrijheid. Met andere woorden, de mens heeft geen "facultas" meer omtrent de objecten van deze kennis; hij vergeeft zijn "facultas" omtrent zichzelf; zijn capaciteit, die veel verder blijkt te reiken dan
zijn beschikkingsvermogen, wordt van elders uit, vanuit de andere
mens vervuld. Potentia, opgevat als macht, wordt belemmerd in de
mate waarin de mens kan lijden, ondergaan, aangedaan worden
van iets anders 181. Amor doet lijden; in de intersubjectiviteit is
geen plaats voor potentia in de zin van macht 182 .
En nog wordt 's mensen capaciteit niet geheel en al vervuld binnen de intersubjectiviteit. Want juist zoals ik in mijn zelfkennis
een laatste non-comprehensio ervaar, ervaar ik datzelfde in onze
gemeenzaamheid ten opzichte van elkaar. Ik kan mijzelf nooit geheel en al, nooit finaal wegschenken aan de andere mens. De
ander kan zichzelf nooit totaal te kennen geven. Wij beiden, die
in de intersubjectiviteit naar vermogen één worden, raken eikaars
unieke, persoonlijke onherhaalbaarheid weliswaar, maar de edele
zelfgave over en weer betekent nooit, dat wij heel en al doordringen in het diepste ik van elkaar. Het wordt een uitwisseling van
non-comprehensio; een verwijlen hoogstens bij eikaars onbereikbare
verten. Van elkaar zoeken wij het wie, dat gemaakt, gewekt, geschapen is vanuit Elders naar Elders. Daarin moet wel tegelijk onze
diepste zijns verbondenheid gelegen zijn, en tegelijk ook onze volslagen uniciteit.
— Dáár is God, de Drieëne. Zijn naam kennen wij niet l e 8 . Hij
is aanwezig op niet-wederkerige wijze. Hij schept nieuw onze
geestelijkheid, onze openheid, onze capacitas.
Heel de onderliggende en voortdurend zich verruimende ontvankelijkheid, bekwaamheid, geschiktheid blijkt steeds op heel andere
wijze capax te zijn, wijder dan het beschikkende kunnen van de
mens. Maar bovenal niet beperkt door de horizon van alles wat in
lel
) "Impeditur autem potentia alicujus, vel naturalis agentis, vel edam
voluntara, inquantum potest pati ab aliquo" (i S. 42.1.1 sol.).
«г) Zie boven, blz. 166.
183
) "...quia quaelibet creatura ducit in cognitionem alicujus primi et
summi, quod infinitum est in omni perfectione" (3 S. 1.1.3 a d З)·
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afhankelijkheid is; niet begrensd tot de verbanden, die vanuit onszelf gegeven liggen met de dingen, de levende wezens, of zelfs
met de mensen. De mens lijkt wel capacitas te bezitten tot datgene, waarop de gestalte van zijn lichaam reeds wijst, tot: omhoog. De capacitas om de naam te kennen van dat Elders, van
waaruit hijzelf en heel de wereld der afhankelijkheid alleen begrepen kunnen worden. Alles wijst erop, dat hij capax is voor een
doorbroken raken van die unilaterale aanwezigheid Gods; dat hij
waarlijk pas zijn zin en volmaaktheid vindt wanneer en indien daar
een wederkerigheid zou ontstaan, die hij bemachtigen noch opeisen
kan, maar die hem enkel kan worden geschonken. De mens is
capax gratiae. Deze finale verruiming is slechts te vermoeden vanuit de geschetste horizontale capaciteiten. Te kennen is zij enkel
binnen de daadwerkelijke realisering ervan: vanuit de werking van
de ziel immers wordt deze "habilior" om haar volkomenheid te
krijgen le*.
Maar hier is alles genade. De capacitas is hier niet meer in de
ziel gelocaliseerd als in een actief beginsel, doch als in een dispositie. Deze positieve aanleg vindt haar locus dáár, waar in heel die
eigen activiteit van de ziel een grondige "potentia materialis" is,
hetgeen hier niet betekent een stoffelijk vermogen, maar: slechts
van Elders uit informeerbare vermogendheid. Deze capacitas in de
natuurzelf van de ziel 1 8 5 heet, naar haar opperste voltooiingsaspect, capacitas gloriae.
3. Ternaire structuren in haar spanningsveld
Laat ons terugkeren naar het uitgangspunt. Als schepsel en in zijn
afhankelijke geestelijke ZIJN is de mens beeld Gods. Het primitieve
gegeven, waarin dat radicaal aanwezig is, werd door AugustinusThomas aangeduid als "memoria-niveau". Dat is de geestelijkheid
van de mens als nog puur, ongeactueerd gegeven, perfectio prima,
unilaterale Godspresentie. Capacitas prima, zouden wij ook kunnen
zeggen.
Alle actuering hiervan grijpt plaats op een hoger plan, het
"intelligentia-niveau". Daar komt de mens naar zichzelf toe en
naar God, in groei en onder tijdsverloop. Vanuit zijn genadige,
soevereine vrijheid schenkt God, die aanwezig is, Zijn aanwezig194

) 1 S. 17.1.3 sol., geciteerd onder nota 169.
185) "Perfectiones au tem infusae sunt in natura ipsius animae sicut in
potentia materiali et nullo modo activa, cum elevai animam supra от
пет suam actionem naturalem. Unde operationes animae se habent ad
perfectiones infusas solum sicut dispositiones" (1 S. 17.1.3 sol.).
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heid aan de mens tot een ware tegenwoordigheid, waarin de mens
Hem actueel gaat kermen en liefhebben. De capacitas prima verruimt zich in een capacitas gratiae.
De volmaaktheid wordt verwerkelijkt in het "voluntas-stadium";
daar komt de mens tot rust in het bezitten van God, doordat hij
Hem aanschouwt door wezen. Dat is de uiterste volkomenheid, de
totale doorbraak der tegenwoordigheid Gods. Daar verruimt zich
alle ontvankelijkheid tot die capacitas ultima, namelijk tot de glorie.
Deze drie stadia duiden op één capacitas Dei, die blijvend is
omdat zij het wezen van de mens karakteriseert. Zij is geheel aanwezig in elk der drie niveaus, steeds gekleurd, ontdekt, herkend
vanuit de eigen vervulling van die stadia.
Deze naïefweg beschreven stadia nu staan in een spanningsveld
tussen enerzijds het kunnen bereiken van God 1 8 · / en anderzijds
Gods transcendentie en 's mensen onmacht 187 . Er is een duidelijk
kunnen, dat zelfs verondersteld wordt vanuit het geloof 18e . Er is
1β
een duidelijke feitelijke begrenzing *.
li0
Weliswaar is de mens begiftigd met oorsprongskrachten , die
zijn samengevat in de grondordening van het menselijke ken- en
streefleven op een finaal goed dat strookt met zijn aard. Maar van
uit dit primitieve krachtveld, vanuit die grondordening-zelf kan
geen kracht worden veroorzaakt, welke geëvenredigd is aan het
feitelijke einddoel van de mens. Vanuit zijn natuur kan hij het
finale goed niet bereiken. Thomas noemt dit goed dan ook "supernaturale", d.w.z. de natuurmacht tebovengaand.
Dat voorgegeven "kunnen-bereiken", zo eigen aan de mens, kan
weliswaar vanuit de eigen krachten realisering vinden ten aanzien van vele voorwerpen, neerslag in het geestelijke kenleven m
18
') "...pertingendo ad ipsum Deum: quae quidem conjunctio soli creaturae rationali est possibilis, quae potest ipsi Deo conjungi per cognitionem et amorem..." (4 S. 49.1.2 sol. 2).
1β7
) "...propter materiae altitudinem, quae nostri mtellectus capadtatem excedit; unde non possumus veritatem divinorum secundum modum
suum capere..." (1 S. 34.3.1 sol.).
188
) "...non enim creattirae irrationales ad beatitudinem pervenire possunt; unde eanim finis beatitude non est, sed est finis rationalis creaturae quae ad earn pervenire potest" (2 S. 38.1.2 ad 1). "Est alia Dei
contemplatio, qua videtur immediate per suam essentiam; et haec perfec
ta est, quae erit in patria et est homini possibilis secundum fidei suppositionem" (1 S. Prol. 1.1 sol.).
189) 2ie boven, blz. 210 e.V..
leo
) Zie boven, blz. 259 e.V..
191
) 4 S. 49.2.7 ad 6, geciteerd onder nota 26.
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1β2

en in de geestelijke strevingen . Maar hoezeer ook geactueerd,
ten aanzien van het finale goed dat God is blijft in ieder stadium
een niet vanuit de eigen krachten realiseerbare capacitas, die haar
realisering en vervulling bijgevolg slechts kan vinden vanuit God,
1M
van wie de mens zijn grondordening heeft ontvangen . Dit nu is
precies de inhoudelijke omschrijving van de capacitas Dei. Godzelf
moet zich aan ons te kennen geven zodat wij Hem naar vermogen
( κ α τ ά τό δυνατόν), d.w.z. naar onze zich steeds verruimende
m
capacitas, kunnen vatten .
Vanuit ander perspectief: bestaand van nature binnen de aanwe
zigheid van de scheppende God, is het typisch eigene van de mens
dat hij daarin ruimte heeft, vatbaarheid, ontvankelijkheid, gevoelig
heid voor de wederkerigheid; voor God die tegenwoordigheid
schenkt, zodat de mens Hem waarlijk kan kennen en zich door Hem
kan laten bevormen. Die gevoeligheid zelve, die aanleg, is het ken
merk van zijn geestelijkheid; is de neerslag-in-geschapenheid van
de creërende God, aanwezig maar (nog) niet als in Zichzelf te
kermen voor de mens, niet als "forma intelligibilis", als voorwerp.
Hij is enkel aanwezig als capacitas-scheppend ("dans intellectum") :
Juist onze ervaren, beleefde afhankelijkheid, waarop wij reflecteren, is gelovig geduid als Gods in-zijn in de mens als "dans intellectum".
Dat ons kennen in eerste instantie niet enkel ontvankelijk is
voor, maar zelfs afhankelijk van het voorwerp; dat het gericht
staat op waarheidsrelaties, op het zijnde, op zichzelf als laatste
(nog) niet beantwoorde vraag, maakt het inzicht los omtrent onze
zijnsafhankelijkheid. Sterker nog wordt dit wellicht ervaren in de
streefbeweging, die resulteert in onvervuldheid en vraag, wanneer
het eindpunt van het kunnen is bereikt. Echt eindpunt blijkt dit
192) "Unde quaedam inclinationes virtutum sive aptitudines praeexistant naturaliter in ipsa natura rationali, quae virtutes naturales dicuntur, et etiam per exercitium et deliberationem complentur..." (2 S.
39.2.1 sol.), "...inclinatici voluntatis ad bonum, quae est in natura humana, non est per assuetudinem; sed habitus quo perficitur ista habilitas
est vel per consuetudinem vel per infusionem" (2 S. 39.2.1 ad 2).
193) "Cum autem sit homo ex divina liberalitate ordinatus ad quoddam bonum supematurale, scilicet aetemam gloriam; ex praedictis virtutum seminariis non possimi virtutes causali fini praedicto proportionatae. Unde oportet virtutes quae vitam nostram ordinant ad finem illum,
ex eo causari ex quo est nobis inclinatio in finem illum. Hoc autem est
per Dei gratiam..." (3 S. 33.1.2 sol. 3).
Ш} "Unde non possumus veritatem divinorum secundum modum suum
capere; et ideo oportet quod secundum modum nostrum proponatur"
(1 S. 34.3.1 sol).
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niet: het blijft een streven rechts en links of de mens het misschien
kan bereiken. De feitelijke menselijke actuering van de capacitas
geschiedt zo in de afhankelijkheid der unilaterale Godspresentie,
en leidt tot een groeiende assimilatie aan de anonieme God-Schepper. Is eenmaal de hoogst haalbare actuering verwerkelijkt vanuit
de eigen krachten van de mens, dan is, zou men kunnen zeggen
het zogenoemde verschuldigde einddoel van de mens bereikt l e 5 .
Deze assimilatie is feitelijk een laatste en opperbewuste vraag naar
een vervulling van Elders, van niet-ik. En de onvervuldheid en onvervulbaarheid van déze openheid "ex naturalibus" is de negatieve
omschrijving van diezelfde capacitas Dei.
4. Gehoorzame aanleg?
Deze capacitas Dei is veelvuldig verstaan als een gewillige, gehoor1ββ
zame aanleg in de zin van "potentia obedientialis" .
Het is goed hier allereerst vast te stellen dat Thomas als zo
dikwijls, hier geen geijkt en vaststaand vocabulaire hanteert.
In de eerste plaats moet men dan opmerken, dat "potentia" of
"ratio obedientialis" eigenlijk een peiling weergeeft van de schep
pingsactiviteit van God; of beter nog: van de afhankelijkheid van
alle zijnde dat niet-God is. Een sonderen, hoever die afhankelijk
heid zich uitstrekt, en, naar het schijnt, meer speciaal en in eerste
instantie binnen de stoffelijke wereld. In de materia prima, of ook
zonder meer in de materia liggen "gehoorzaamheids-gronden" :
een vermogendheid, ontvankelijkheid waardoor alle dingen erop
zijn aangelegd ("natae sunt") te gehoorzamen aan God, zodat uit
hen kan worden wat Hem zint. Deze algehele, grondige afhanke
lijkheid van God-schepper wordt gesteld naast de van God ont
vangen eigenheid, die genoemd wordt: "rationes seminales", d.w.z.
actieve beginselen en krachten waardoor de dingen natuurlijke ef
fecten bewerken m .
l i

* ) Cf. 4 S. 17.1.2.2 ad 3, geciteerd onder nota 42.
iee) De discussies hierover laten wij hier rusten, om enkel te pogen
Thomas te verstaan in zijn gedachten welke in het Scriptum zijn te vin
den. Voor een eerste oriëntering in deze materie raadplege men: A.
Gardeil, La structure de l'âme et l'expérience mystique. Ρ 2 i928; Η. Lange,
De Gratia. Fr 1929; Α. Darmet, Les notions de raison séminale et de
puissance obédientielle chez St. Augustin et St. Thomas d'Aquin. Ρ 1934;
H. de Lubac, Surnaturel. Etudes historiques. Ρ 1946; К. Rahner, Schrif
ten zur Theologie I. Ei/Z/Kö 2 і95б, S. 323—345; M. Seckler, Instinkt und
Glaubenswille. Mz 1961, S. 202 ff.
1") "...Deus materiae primae indidit duplices rationes, scilicet causa
les vel obedientiales, per quas omnes natae sunt obedire Deo, ut fiat ex
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Nader verduidelijkt vinden WIJ de potentia obedientiahs, waar
Thomas deze zonder meer in alle schepselen aanwijst, en niet enkel
meer in de sfeer van de materia In ieder geschapen wezen is een
vermogen van gewilligheid, volgens hetwelk van het schepsel kan
worden wat God maar wil Zo kan uit hout een kalf worden door
de werking Gods Met andere woorden in alle schepselen is iets dat
correspondeert aan de goddelijke macht, waardoor de creatuur ge
1β8
heel en al afhankelijk is en onderworpen aan wat Hij maar wil .
Uit beide wijzen van vermogendheid die welke uit de natuur
van de zaak voortvloeit, en die welke uit het pure schepselzijn
volgt, resulteert volgens Thomas een eigen capacitas Van de na
tuurlijke vermogendheid (die behoort tot de "ratio semmahs") zegt
hij, dat de capacitas, afgezien van een of ander impediment bij een
of ander afzonderlijk schepsel, niet onvervuld zal blijven Van de
gehoorzame vermogendheid (die behoort tot de "ratio causahs vel
obedientiahs") geeft hij als voorbeeld de capacitas van de mense
lijke natuur tot eniging met een goddelijke Persoon Dergelijke ca
pacitas behoeft met vervuld te worden God immers bewerkt met
wat Hij maar kan, maar overeenkomstig de ordening van zijn wijs
heid 1 β 9 .
Voor Thomas zegt "potentia obedientiahs" dus duidelijk een
betrokkenheid op God-agens, of, anders gezegd op de unilateraal
presente God, die van binnen uit alles in en met Zijn schepselen
eis quidquid ei placuent Indidit etiam rationes seminales, scilicet prin
cipia activa, per quae effectue naturales exercentur " (i S 42 2 2 ad 4)
" Deus autem, qui totius rei auctor est, non solum formas et virtutes
naturales rebus contulit, sed etiam potentiam recipiendi illud quod ipse
in materia faceré vult" (2 S 18 1 2 sol )
ιββ) " potentiam obedientiae, secundum quam de creatura potest fien
quidquid Deus vult, sicut ex ligno potest fieri vitulus, Deo operante Haec
autem potentia obedientiae correspondet divmae potentiae, secundum
quod dicitur, quod ex creatura potest fieri quod Deus ex ea faceré potest"
(3 S 2 11 sol ) " creaturae inest obedientiae potentia ut m ea hat quidquid Creator disposuent ' (4 S 8 2 3 ad 4)
te») "Capacitas ahcujus creaturae potest intelligi dupliciter Vel secundum potentiam naturalem quae pertinet ad rationem semmalem. Et sic
nullam capacitatem naturae vacuum Deus dimittit m genere, quamvis
capacitas ahcujus creaturae particulans non unpleatur propter ahquod
impedimentum Vel secundum potentiam obedientiae, secundum quod
quaelibet creatura habet ut ex ea possit fieri quod Deus vult Et hoc
modo m humana natura est capacitas hujus dignitatis, ut m umtatem
divmae personae assumatur Neque oportet ut omnem talem capacitatem
impleat, sicut non oportet quod Deus faciat quidquid potest, sed secundum quod congruit ordini sapientiae ejus" (3 S 11 3 ad 4)
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kan uitwerken wat Hem lust. Hij kan een mens laten zweven, van
een boom een kali en van water wijn maken. Deze gehoorzame
vermogendheid is dus in ieder schepsel, en is niet iets dat speciaal
de mens toevalt. In ieder geval is het zeker een vermogendheid
van het schepsel als schepsel in Thomas' gedachtengang. Hij spreekt
nergens van een potentia obedientialis specialis van de mens. Bovendien heeft de potentia obedientialis, zoals Thomas die omschrijft, geen bepaald en eigen voorwerp. Het is een openheid van
het schepsel tot wat God ook maar mag willen. De vervulling
van deze vermogendheid blijft zo heel algemeen 200 .
Deze potentia obedientialis is dus een puur passieve mogelijkheid tot gehoorzamen, niet alleen zonder dat er voor het schepsel
enige actieve mogelijkheid bestaat tot het realiseren van deze gewilligheid, maar zelfs zonder enige aanleg of aspiratie in de dingen
ten aanzien van wat dan door God zou kunnen worden gewild.
Voor Thomas liggen de zaken anders. Hij onderkent in de mens
een geschiktheid voor de genade, voor het bovennatuurlijke. Deze
geschiktheid, die uitsluitend de mens als geschapen geest toevalt,
noemt hij nergens in het Scriptum potentia obedientialis, maar
wel: capacitas, aptitudo; ook ordo, habilitas, inclinatio, desiderium.
Deze woorden duiden op méér dan alleen een relatie tot een onbepaalde term, die alles kan zijn wat God maar zou kunnen willen.
De term van de aldus omschreven openheid is zéér bepaaldelijk de
eigen ultieme volmaaktheid van de mens 201 .
Nu is het duidelijk dat, om een voorbeeld van Kreling te noemen ! 0 2 , het kunnen zweven of het krijgen van een derde arm
ίοβ
) Rahner, Schriften ¡, S. 324, stemt in met het verwijt aan de klassieke schoolopvatting van extiinsecisme. Dáár, zo zegt hij, wordt enkel
een puur negatief begrepen 'potentia obedientialis' in de natuur gedacht als uitdrukking van haar verhouding tot de genade. In zijn poging
deze 'potentia obedientialis' positief te denken (S. 342) ziet Rahner de
geestelijke natuur als een openheid voor het bovennatuurlijke; deze positieve 'potentia obedientialis' noemt hij dan het 'übernatürliches Existential'. Hierdoor wordt enerzijds de niet-vrijblijvende geordendheid van de
natuur op de genade aangeduid, terwijl anderzijds deze orde geen constitutief element is van de menselijke natuur als zodanig, doch hoogstens
van het concrete wezen van deze mens. En desondanks moet deze orde
op de genade het meest innerlijke ZIJN van de mens bepalen. — Het
is na het voorgaande wel duidelijk, dat deze gedachtengang niet die van
Thomas is. Hij verstaat onder potentia obendien Cialis niet iets dat op
een bovennatuurlijke existentiaal gelijkt.
soi) Cf. Van Torre, I.e., blz. 172.
20
2) Cf. Kreling, Cursus over de verhouding van de natuur en het bovennatuurlijke, Nijmegen гд^б/'^у. Eigen reportatie, blz. 22.
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(zaken waartoe de mens een potentia obedientialis heeft) niet precies perfecties te noemen zijn. Neen, zijn eigen perfectie ligt in
de gelukzaligheid en, vanuit het geloof nader bepaald, in de kennis
en de liefde Gods. Daartoe bezit de mens een aanleg, die duidelijk
méér is dan wordt verwoord in "potentia obedientialis".
5. Ontvankelijkheid en natuurverlangen
Capacitas Dei betekent inhoudelijk meer dan een puur passieve
niet-tegenstrijdigheid 20S. De eigen positieve inhoud van deze capacitas onderzoeken wij hier vanuit het befaamde "desiderium naturale videndi Deum", waarbij M. Seckler voornaamste gids zal
zijn 204 .
Dat desiderium nu duidt bij Thomas opnieuw heel bepaaldelijk
op verschillende niveaus in het menselijke zieleleven.
Hij spreekt duidelijk en vele malen over het natuurlijke verlangen van de mens naar de aanschouwing van God door wezenheid.
De Contenson wijst erop, aan het einde van zijn grondige artikel
over Thomas en het latijnse Avicennisme, van hoe groot belang
het is de eigen structuur van de visio beatifica te kennen en deze
in verband te zien met de leer over dat desiderium naturale, om
een helderder zicht op dit laatste te krijgen 2(l6. Wel, dat is volgens
beproefd beginsel van Aristoteles-Thomas: de acten worden gespecificeerd door hun voorwerp. Het voorwerp van dit verlangen nu
is de zalige aanschouwing Gods door zijn wezen 20e. Naar Thomas'
inzicht verlangt de mens dus van nature God te kennen zoals
Hij is. Daarmee is tegelijk uitgesproken, dat dit verlangen in het
stadium van bewustheid en keuze leeft. Want de eerste streefbeweging van de geest, hetgeen het desiderium toch is 207, is afhankelijk van en volgt op een kennen 208 . Verlangen naar Godsaanschouwing wijst dus onmiddellijk naar een kennen van God-als203) cf. Van Torre, I.e., blz. 162; Seckler, o.e., S. 202-203.
204
) Seckler, o.e., S. 206—211.
206) De Contenson, Thomas, p. 31.
20e) Zie boven, blz. 191 e.V..
207) Zie boven, blz. 148.
208) "...desiderium, quod est primus motus appetitivae virtutis" (3 S.
26.2.3.2 ad э ) . "...quamvis omne desiderium consequatur cognitionem..."
(1 S. 1.4.1 ad 1); "...quamvis homo possit plus desiderare quam possit
habere, non tarnen plus potest velie quam possit aestimare: quia intellectum voluntas sequitur, et non excedit" (2 S. 5.1.2 sol.). Cf. 3 S. 26.2.3
sol. 2: "...quia ornius actus affectivae praesupponit actum cognitivae...";
en 1 S. 1.1.1 ad 1: "...appetitus semper sequitur cognitionem".
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voorwerp, naar een kennis van de Godsschouwing als het eigenlijke einddoel van de mens. Alleen op die kennis kan de keuze
volgen die in dit expliciete verlangen tot uiting komt. Bovendien
betekent feitelijke keuze de mogelijkheid, dat men ook iets anders
had kunnen kiezen 20e . In hoeverre kan een dergelijk eliciet wilsverlangen nu terecht natuurlijk worden genoemd? Natuurlijk betekent immers in dit verband wel allereerst: vóór-gegeven; datgene in de mens, dat hem is aangelegd, ingeschapen, en waarover
hij geen beschikking heeft. In die zin lijkt keuze juist niet natuurlijk, want deze ligt bij definitieve wél in de beschikkingsbevoegdheid van de mens: hij kan kiezen of niet-kiezen, dit kiezen of
dat. En zijn geluk stellen in God, verlangen naar Godsschouwing
zegt altijd keuze, is "voluntarium" en staat als zodanig tegenover
"naturale" 210. Het "voluntarium" van het verlangen naar de aanschouwing van God zou enkel maar rechtmatig natuurlijk worden
genoemd, indien het een menselijke, wilsmatige beaming zou zijn
van dieper liggend verlangen in de mens, waaromtrent hij géén
beschikking had. De vraag is dus, in hoeverre er in dat uitgebrachte verlangen een positiebepaling van de mens is gelegen, ten aanzien van een dieper en oorspronkelijk natuurlijk verlangen.
Ook daarover spreekt Thomas. De mens handelt uit verlangen
naar zijn doel 211 , en dat doel is de gelukzaligheid die de mens
van nature verlangt 212.
Dit verlangen gaat uit naar de gelukzaligheid in het algemeen.
Deze "béatitude in communi" kan geen mens niet-willen. Niemand
*·») Het keuzeproces in zijn geheel is boven reeds beschreven, op blz.
185 e.V..
21») Zie boven, blz. 125-128.
211
) "...et ideo omni creaturae convenit agere propter desiderium finis,
quia unicuique creaturae acquiritur bonum ab alio quod ex se non habet..." (2 S. 1.2.1 sol.), "...illud quod principaliter et per se desideratur,
est finis" (4 S. 15.4.3.1 ad 3).
212
) 4 S. 43.1.1 sol. 1, en 4 S. 49.1.1 sol. 1, voorzover geciteerd onder
hoofdstuk III, nota 254; 4 S. 49.1.1 sol. 4, als geciteerd onder hoofdstuk
HI, nota 255. —"...finis humanaevitae est felicitas" (3 S. 27.2.2 sol.). "Illae
enim creaturae quae non ordinantur ut pertingant ad illud primum bonum
a quo processerunt, sed solummodo ad consequendum ejus similitudinem
qualemcumque; non perfecte habent hanc circulationem; sed solum illae
creaturae quae ad ipsum primum principium aliquo modo pertingere
possunt; quod solum est rationabilium creaturarum, quae Deum ipsum
assequi possunt per cognitionem et amorem: in qua assecutione béatitude
eorum consistit, ut ex dictis patet. Et ideo sicut quaelibet res alia naturaliter appétit suum bonum, ita quaelibet creatura rationalis naturali ter suam
beatitudinem appétit" (4 S. 49.1.3 sol. 1).
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21S

kan zijn ellende of ondergang willen . De "ratio" kan achter
halen dat de beatitudo substantieel in een act van de intellectus
bestaat, onder de belichting van het geloof kan de menselijke geest
zelfs ontdekken dat die gelukzaligheid bestaat in de aanschouwing
Gods. Het kan ook zijn dat de ratio zich vergist, dat de mens ver
keerd kiest; de mens kan zijn geluk stellen in iets dat het in wer
kelijkheid niet is. Hoe dat ook zij, altijd zoekt hij noodzakelijk zijn
geluk, die beatitudo in communi, het vervuld zijn van goedheid.
Altijd verlangt de mens het volmaakte zijN-in-goedheid, wat dat
dan ook moge inhouden, hoe hij het zich feitelijk dan ook moge
214
voorstellen . Impliciet is deze volheid van ZIJN en goedheid de
215
binding met Godzelf. Feitelijk is deze gelukzaligheid de visio D e i .
Maar al is dit zo, en al ligt in zijn natuur een bepaalde verhou
ding tot die gelukzalige aanschouwing, dat wil niet zeggen dat deze
visio van meet af aan en "ex naturalibus" door de mens wordt
gekend als zijn einddoel. En toch is juist kennis van het einddoel
als einddoel noodzakelijk om de zielsdynamiek daarheen op gang
te brengen. Met andere woorden: kennis van de gelukzaligheid
en het verlangen daarnaar is de mens uiteraard gegeven; maar ten
opzichte van de zalige Godsaanschouwing is er noch een natuur
lijkerwijs kermen, noch een dito verlangen. Deze blijven impliciet.
Dit natuurlijke verlangen naar het eigen volkomen wei-zijn, dat
de mens nog niet bezit 2 l e , doordringt alle andere verlangens en is
" i ) "Similiter etiam si proponatur voluntati aliquod bonum quod
completam boni rationem habeat, ut ultimus finis, propter quem omnia
appetuntur, non potest voluntas hoc non veile; unde nullus non potest non
velie esse felix, aut velie esse miser" (2 S. 25.1.2 sol.); 2 S. 7.1.1 ad 1,
geciteerd onder hoofdstuk III, nota 145; 4 S. 49.1.3 sol. 2, geciteerd
onder hoofdstuk Ш, nota 111.
*14) 4 S. 49.1.2 sol. 1, geciteerd onder hoofdstuk III, nota 208; cf.
boven, blz. 179; 184 e.V..
Over de 'beatitudo in communi' zie boven, blz. 170.
2i5
) "...quamvis divina visio sit ipsa beatitudo, non tarnen sequitur
quod quicumque appétit beatitudinem, appetat divinam visionem: quia
beatitudo, inquantum hujusmodi, importât per se objectum voluntatis,
non autem ipsa divina visio; sicut aliquis appétit dulce, qui tarnen non
appétit mei" (4 S. 49.1.3.1 ad 2).
ai«) "...desiderium autem importât motum in ipsum amabile nondum
habitum" (3 S. 26.2.3 S0I· 2 )- "—amor dicitur esse habiti, sicut formatum
habet suam formara: quam quidem formationem desiderium praecedit in
ipsam tendens, sicut ratio intellectum vel scientiam; et ideo dicitur esse
non habiti" (э S. 27.1.1 ad 2).
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er als het ware de motor van 2 i 7 . Maar bovendien is het actueel,
een daadwerkelijk verlangen dat, naar gelang van de groei en de
ontwikkeling van de menselijke zielswerkingen, in dit niveau ook
bewust is. De mens wéét dat hij het geluk wil. Dat volgt wel uit
het feit, dat Thomas erop insisteert dat dit natuurlijke verlangen
niet ijdel kan zijn: zou er slechts sprake zijn van een hypothetisch
willen, of van een "velleitas", dan lag de mogelijkheid van het
"frustra" al in het desiderium-zelf besloten. Dit lijkt in de gedachtengang van Thomas uitgesloten. Hier ligt, naar het mij voorkomt,
de eigenlijke en voor de hand liggende zin van het „non potest esse
frustra": het verlangen is zo actueel en reëel, dat het eigen voorwerp ervan (de "beatitudo in communi") bewerkt en voltrokken
moet worden in de specifieke werkingen van de mens. Pas "op" dit
actuele desiderium is een vrije (veranderlijke, wisselvallige) daad
mogelijk: die van de keuze van dit of dat bonum, waarin de mens
zijn beatitudo stelt 218. Op deze wijze is de vrijheid van die keuzedaad pas goed mogelijk, omdat zij zo niet afhankelijk is van ontologisch gedetermineerde structuren (de vermogens), maar van de
natuur voorzoverre die actueel reeds gedetermineerd is in de dynamische orde. Tenslotte: dit werkelijke en bewust-rakende actuele
verlangen naar geluk is natuurlijk. Dat betekent: voorgegeven en
altijd aanwezig. Het is namelijk de resonans van een diepere tendens, van wat Thomas noemt de "appetitus naturalis". In dit
natuurlijke, actuele desiderium komt een ontologische, natuurnoodzakelijke determinatie tot gelding in de dynamische orde.
Hier belanden wij in de diepte van de mens als geschapen geest,
zijn we terug in het eerste imago-niveau, waarover deze hoofdstukken eigenlijk handelen. Het is die grondstructuur, waarin de menselijke geest als het ware nog maar juist tot eigenheid is gekomen
in het geheel van de vestigialiteit van de scheppingswereld. Eerder
heb ik gewezen op de diepe verbondenheid van de mens met heel
de schepping, op de vestigiale inbedding van de imago Dei en het
blijvende karakter ervan. Kenmerkende tekst is hier een gedeelte
van 2 S. 1.2.2 sol., dat ik in vertaling geef:
"Ook is er een doel dat op ongeëvenredigde wijze datgene te boven gaat,
wat op dat doel is gericht: en dit wordt niet verworven als een innerlijke
volkomenheid van het op dat doel gerichte, maar als een gelijkenis daarvan. En zodanig doel is de goddelijke goedheid welke de schepselen oneindig te boven gaat. Daarom ook wordt het niet naar zichzelf verworven in het schepsel, maar een gelijkenis ervan, die bestaat in de deel!17
) 4 S. 49.1.3.4 ad 2, geciteerd onder hoofdstuk III, nota 133; 4 S.
49.1.3.4 ad 6, geciteerd onder hoofdstuk III, nota 13г.
2ΐβ) Cf. Kreling, o.e., blz. 14.
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hebbing in enige goedheid. En daarom tendeert alle streving van natuur
of wil ernaar, de goddelijke goedheid te gelijken, en zij zou naar haarzelve tenderen, als het mogelijk ware haar te bezitten als wezensvolmaaktheid, die de forma van de zaak is. Maar toch kan die goddelijke
goedheid door het schepsel verkregen worden als de volmaaktheid die
het voorwerp van werking is, inzoverre de met ratio toegeruste creatuur
in staat is (possibilis est) God te aanschouwen en lief te hebben. En zo
is God op bijzondere wijze doel, waarheen het met ratio begiftigde schepsel tendeert buiten de algemene wijze, waarop alle schepsel Hem nastreeft, inzoverre namelijk ieder schepsel enig goed verlangt, dat een gelijkenis is van de goddelijke goedheid" 219.
Dit is een krachtige, principiële uiteenzetting waarin Thomas'
visie zeer duidelijk naar voren komt.
Voorop staat, dat iedere voltooiing hestaat in het bereiken van
het beginsel van ZIJN. Dat is hierboven uiteengezet aan de hand
van de stelling van identiteit tussen beginsel en doel 220 , en van
het exitus-reditus-schema. Thomas stelt nu uitdrukkelijk, dat in
alle zijnden een potentiële (men denke aan de conjunctivus potentialis: "et in ipsammet tenderei...") aspiratie is naar groei in ZIJN,
terwijl er tegelijk een immanente dynamiek bestaat van ieder zelfstandig zijnde naar zijn adequate doel. De potentiële aspiratie naar
zijnsgroei is méér dan een louter logische mogelijkheid, meer dan
een "non-repugnantia"; zij is waarlijk een metafysisch élan van
alle dingen naar het volledige ESSE. Maar dit élan blijft sluimeren
in de diepte der dingen, ingeperkt tot potentialiteit, door de im21») "Est etiam quidam finis improportionabiliter excedens illud quod
est ad finem: et hic non acquiritur ut perfectio inhaerens ei quod est ad
finem, sed aliqua similitudo ejus; et talis finis est divina bonitas in infinitum creaturas excedens; et ideo non acquiritur in creatura secundum se, ita ut sit forma ejus; sed aliqua similitudo ejus quae est in
participatione alicujus bonitatís; et ideo omnis appetitus naturae, vel
voluntatis tendit in assimilationem divinae bonitatis, et in ipsammet
tenderei, si esset possibilis haberi ut perfectio essentialis, quae est forma
rei. Sed tarnen ipsamet divina bonitas potest acquiri a creatura rationali
ut perfectio quae est objectum operationis, inquantum rationalis creatura
possibilis est ad videndum et amandum Deum. Et ideo singulari modo
Deus est finis in quern tendit creatura rationalis praeter modum communem quo tendit in ipsum omnis creatura, inquantum scilicet omnis
creatura desiderai aliquod bonum, quod est similitudo quaedam divinae
bonitatis" (2 S. 1.2.2 sol.). Een soort parafrase op dit thema is terug
te vinden in 4 S. 49.1.3 sol. 1, declsgewijs geciteerd onder hoofdstuk III,
nota 36, 244 en 313; en hierboven onder nota 212.
220
) Zie o.a. op biz. 176.
"...tanto perfectius esse redpit unumquodque, quanto venus conjungitur
essendi principio" (4 S. 49.1.2 sol. 1).
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manente dynamiek der dingen naar hun adequate doel. Beschouwt
men nu de mens en zijn eigen geestesdynamiek, dan is het eerste
dat opvalt, dat deze dynamiek, die in gang wordt gezet door het
verlangen naar oorzakenkennis, verruimbaar is tot kennis van de
hoogste oorzaken. "Als de mens iets kent, maar niet helemaal, dan
gaat de mens die richting in" (Kreling). Dit is een principiële verraimbaarheid, die Thomas meermalen aanduidt als "possibilitas",
"posse" 221. Deze possibilitas noemt Thomas soms ook reeds capacitas: de zielsvermogens van intellectus en voluntas zijn immers in
hun capacitas gelijk, want zij staan gelijkelijk gericht op alle dingen 222 . De geest van de mens staat als geest dus uiteraard gekeerd
naar het zijnde 22S ; maar méér nog: naar het begrijpen en inzien
van wat het zijnde is. Niet enkel "quod est" is voorwerp van die
geest (en aldus is de ruimte al onoverzienbaar uit te breiden), maar
het gaat juist om het "quod quid est" 224 . Als Thomas dan ook
vaststelt dat het eerste en eigen voorwerp van de menselijke ratio
het stoffelijke zijnde is, omdat die geest immers bestaat in de
situatie der lichamelijkheid en dus enkel via de phantasmata tot
geestelijk kennen kan komen 225 , dan is dat toch maar precies voor221
) ι S. Prol. i.i. sol., geciteerd onder nota 188. — "...ex creaturis
potest in Deum devenire..." (1 S. 3.1.3 sol.). "...Deo conjungi possunt...
pertingendo ad ipsum Deum; quae (modus) soli creaturae rational! est
possibilis, quae potest ipsi Deo conjungi... (4 S. 49.1.2 sol. 2).
2Î2
) 3 S. 27.1.4 sol., geciteerd onder hoofdstuk III, nota 84.
22s
) "...intellectus est cognoscitivus omnium entium; quia ens et verum
convertuntur, quod est objectum intellectus" (3 S. 14.1.1 sol. 2).
224) "Quid autem res est cognoscitur, dum ipsius quidditas comprehenditur: quam quidem non comprehendit sensus, sed solum accidentia
sensibilia; nee imaginatio, sed solum imagines corponun; sed est proprium objectum intellectus, ut dicitur in III De anima. Et ideo Augustinus
dicit quod intellectus cognoscit res per essenti am suam, quia objectum
ejus est ipsa essentia rei" (3 S. 23.1.2 sol.); "...intellectus secundum suum
nomen importât cognitionem pertingentem ad intima rei. Unde cum
sensus et imaginatio circa accidentia occupentur quae quasi circumstant
essentiam rei, intellectus ad essentiam ipsam pertingit. Unde, secundum
Philosophum in III De anima, objectum intellectus est quid" (3 S. 35.2.2
sol. 1); "...de substantia rei judicare non pertinet ad sensum, sed ad
intellectum, cujus objectum est quod quid est, ut dicitur in III De Anima" (4 S. 12.1.1.2 ad 2). Cf. 4 S. 49.3.5.1 ad 2, geciteerd onder hoofdstuk III, nota 62.
^ 5 ) "...tota cognitio qua cognoscit intellectus ea quae sunt in anima,
fundatur super hoc quod cognoscit objectum suum, quod habet Phantasma sibi correspondens. Non enim oportet quod solum in phantasmatibus
cognitio stet, sed quod ex phantasmatibus sua cognitio oriatur..." (3 S.
23.1.2 ad 5). Cf. 4 S. 49.2.6 ad 4, geciteerd onder nota 33.
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zover dat stoffelijke zijnde zijnde is. Waar dus het voorwerp van
de intellectus het zijnde als zodanig is, het ZIJN en het wezen van
het gekende zijnde, is er principiële mogelijkheid gegeven tot verruiming naar het hoogste ZIJN, de hoogste oorzaak. De geest blijft
daarin geest, behoeft daartoe in zijn geest-zijn geen wijziging te
ondergaan.
Maar hij blijkt in deze possibilitas een specifieke openheid te
bezitten, waarin het metafysieke élan, dat in de diepte der dingen
(en dus óók van de geest!) rust, gewekt wordt, zodat het tot werkelijke gelding komt in een ontologische aspiratie naar het absoг2в
lute . Krijgt dat metafysieke élan naar zijnsgroei, dat de geest
juist als afhankelijk en nog onvoltooid zijnde, als schepsel-onderweg, eigen is, gestalte in de kenmerkende openheid van de geestals-geest, dan is de possibilitas capacitas Dei geworden, die zich
naar de actuele dynamiek toe baanbreekt in een desiderium; reële
ontologische en dynamische toe-ordening.
Is de capacitas Dei de statisch-theologische duiding te noemen
van de menselijke zielsstructuur, het desiderium naturale, al in zijn
diepste inworteling in de mens is de dynamische keerzijde daarvan.
Het is de capacitas zelve, op weg gezet, onder hoogspanning, onder
impuls, van binnen-uit gestuwd.
De immanente natuur-dynamiek naar het adequate doel is hiermee vanuit de grondeigenschappen van de geschapen geest opengebroken: de geschapen geest is transcendent, capax Dei, en bezit
een grondig desiderium naar de Godsschouwing. Van nature, hoewel als zodanig niet van nature gekend. Dit natuurverlangen benoemt zo de natura van de geschapen geest als beginsel van werking, blijft in de actuering voortdurend werkzaam als het natuurnoodzakelijke element van de strevende wilsact 227 , en is op dezelfde wijze corresponderend aan de capacitas Dei, als het wilsvermogen aan de intellectus 22e .
Tenslotte, het moet nu wel voorkomen als vanzelfsprekend, is
22e
) Ik wijs nog eens op 4 S. 49.1.2 sol. 1: "Bonum quod omnia concupiscunt, est esse... unde ultimum desideratum ab omnibus est esse
perfectum, secundum quod est possibile in natura illa".
227
) "...et ideo cum naturaliter voluntas necessario feratur in beatitudinem..." (4 S. 49.1.3.2 ad 2); cf. Van Torre, I.e., blz. 173—175.
228) "Movetur autem mens in Deum et per intellectum et per affectum,
et hi duo motus mentis simul esse possunt, quamvis non simul cogitan
possint; quia unus est regula alterius, et per actum intellectus praesentatur suum objectum voluntati, quia objectum ejus est bonum imaginatum
vel intellectum, ut Phìlosophus dicit in III De anima. Sed naturaliter
motus intellectus praecedit, sicut objectum naturaliter praecedit actum
potentiae" (4 S. 17.1.3 sol. 3).
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deze aspiratie, gecomponeerd uit Godsontvankelijkheid en verlan
gen naar Godsschouwing, uit zichzelf onwerkzaam. Dat volgt im
mers uit het schepsel-zijn van de menselijke geest. Geen geschapen
intellect kan het Absolute als "cognitum in cognoscente" hebben
tenzij dit zich vrij mededeelt, zodat het werkelijk als voorwerp de
22e
geestesvermogens kan informeren . Dat wil zeggen, tenzij de
unilateraal presente God zijn tegenwoordigheid schenkt in een
2Э0
wederkerige aanwezigheid. Dit wordt bevestigd door het geloof .
Het menselijke einddoel echter wordt door Thomas niet be
schouwd als "superadditum". Integendeel, dat is hoe dan ook voor
handen, verondersteld, en voor de mens bereikbaar vanuit zijn aan
leg. Het is echter waarlijk bovennatuurlijk, dat wil zeggen, wezen
231
lijk niet-creatuurlijk ; het gaat alle natuurlijke werking teboven.
Hoewel aangelegd op God (dat wil zeggen: hoewel de voltooiing
van zijn natuur door de binding aan God zich moet voltrekken in
zijn specifieke werkingen van kennen en liefhebben), kan de mens
Hem dóór zijn natuurlijke beginselen niet bereiken 232 . Hoewel in
22e
) 4 S. 49.2.1 sol. 1, geciteerd onder hoofdstuk III, nota 322. "Intellectus creatus non impeditur ad hoc quod naturaliter possit Deum per
essentiam videre ex defectu divinae essentiae, quod de se non sit intelligibilis in actu; sed ex parte ipsius intellectus creati... secundo propter
absentiam intelligibilis. Quamvis enim divina essentia sit cuilibet rei
praesens, non tarnen est praesens cuilibet intellectui, ut forma intelligibilis; quod tunc solum aeeidit quando in intellectu est dispositio sufficiens ad hoc quod sit unibilis divinae essentiae ut formae intelligibili.
Tertio propter excessum clarítatis divinae essentiae supra formam qua
intellectus creatus naturaliter intelligit; et sie per consequens deficit
intellectus creatus a videndo Deum per essentiam, quamvis immensitas
divinae essentiae intellectum non corrumpat, sed magis confortet" (4 S.
49.2.6 ad 4).
230) "Sed quia nobis promittitur quaedam felicitas... quae non solum
vires hominis sed etiam angelorum excedit qui per gratiam etiam ad hanc
perdueuntur sicut et nos — soli autem Deo est naturalis — ideo oportet
ad hoc quod ad felicitatem illam divinam homo perveniat quod divinae
vitae particeps fìat" (3 S. 27.2.2 sol.). "Sed secundum doctrínam fìdei
ponitur finis ultimus naturalem inclinationem excedens. Et ideo secundum Theologos oportet poneré virtutem aliquam in volúntate ad elevandum in praedictum finem; et hanc dieimus caritatem" (3 S. 27.2.3 ad 5).
231) Cf. boven, biz. 267-268.
м г
) "...quia cum omnis operatio creaturae praesupponat potentiam
materiae, impossibile est quod aliqua creatura aliquam formam producat
in esse, quae non educitur de potentia materiae; et inde est quod anima
rationalis a solo Deo creatur. Et quia gratia gratum faciens elevat homi
nem supra totum esse naturae, inquantum elicit actum et ordinal in finem
in quem natura per sua principia attingere non potest; non est perfec280

de mens dus alle capacitas is, is God verheven boven elke facultas
van de geschapen natuur 2 3 3 . "Superadditum" is echter heel het
234
domein der middelen om dat doel te b e r e i k e n : de genade en
de heerlijkheid, de w e g naar Godzelf. Ook ten aanzien van deze
toegevoegde, als men wil "accidentele" werkelijkheden heeft de
mens een natuurlijke aanleg, een habilitas vanuit zijn natuurlijke
235
beginselen
. Maar van de gratia, die Thomas omschrijft als de
tio educta de potentia materiae; et ideo a solo Deo confertur... quia
cum omnis actio sit secundum aliquam similitudinem in per se agentibus, secundum quod videtur quod unumquodque agit sibi simile; oportet,
si aliqua perfectio acquisita in aliquo immediate conjungat alicui sicut
similitudo ipsius, quod immediate ab ipso producatur. Et quia per gratiam
efficimur ipsi Deo conjunct!, et non mediante aliqua creatura; ideo opor
tet quod gratia immediate a Deo in nos procedat" (ι S. 14.1.3 sol.). —
"...ad hoc quod intellectus Deum per essentiam videat oportet quod essen
tia divina uniatur intellectui nostro quodammodo ut forma intelligibilis.
Forma autem non conjungitur perfectibili nisi quando perfectibile habet
dispositiones quibus efficitur susceptivum talis formae... Haec autem dispositio non potest esse naturalis alicui creato intellectui; ultima enim dis
posi tio ad formam secundum eamdem rationem recipitur in perfectibili
et forma ipsa; ita quod si unum est naturale, et aliud; quia perfectibile
per ultimam dispositionem ad formam contingit ipsam formam. Forma
autem quae est divina essentia, orrmcm facultatem et capacitatem natu
ralem excedit..." (4 S. 49.2.6 sol.). — En omtrent de engelen zegt Thomas
nog: "Sed est alia perfectio, in quam per naturam suam non possunt
devenire, cujus tarnen capaces sunt: ut scilicet ipsum Deum in essentia
sua vidcant, non per aliquam similitudinem receptam, ut eorum beatitudo
divinae beatitudini sit conformis..." (2 S. 4.1.1 sol.).
233) "Cum ergo homo institutus esset ad finem beatitudinis excedentis
omnem facultatem humanae naturae..." (2 S. 19.1.2 sol.). "Finis autem
ad quern divina largitas hominem ordinavit vel praedestinavit, scilicet
fruitio sui ipsius, est omnino supra facultatem naturae creatae elevatus;
quia 'nee oculus vidit nee auris audivit nee in cor hominis ascendit,
quae praeparavit Deus diligentibus se', ut dicitur 1 Cor. II, 9" (3 S. 23.1.4
sol. 3).
2 4
' ) "Unde per naturalia tantum homo non habet sufficienter indinationem in finem ilium; et ideo oportet quod superaddatur homini
aliquid per quod habeat inclinationem in finem ilium, sicut per naturalia
habet inclmationem ad finem sibi cormaturalem; et ista superaddita
dicuntur virtutes theologicae..." (3 S. 23.1.4 sol. 3). "Et ideo oportuit
haben quamdam amicitiam ad Deum, ut sibi conviveremus; et haec est
caritas ut dictum est. Haec autem communicatio divinae vitae facultatem
naturae excedit, sicut felicitas ad quam ordinatur. Et ideo oportet quod
per aliquod bonum superadditum natura in hoc perficiatur; et haec est
ratio virtutis" (3 S. 27.2.2 sol.).
235

) "...quaedam accidentia sunt per se, quae semper actu consequuntur
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"inchoatio gloriae", geldt eveneens dat zij bovennatuurlijk is, dat
betekent: de menselijke facultas teboven g a a t 2 " .
Samenvattend: de menselijke geest heeft een natuurlijke aanleg,
om, zoal niet uit zichzelf, dan toch zelf in zijn specifieke werkingen van kennen en beminnen het Beginsel van zijn ESSE te bereiken;
en een grondige, metafysiek gewortelde aspiratie naar de reditus
tot God van wie hij is uitgegaan, en die hij kan bezitten door Hem
te kennen. Daarin vindt de mens dan zijn volmaaktheid en rust.
6. Een dubbel doel?
Thomas zegt uitdrukkelijk dat alle dingen één einddoel hebben,
en dat is God. Zo is God ook het éne einddoel van alle voluntas.
Er zijn wel andere doeleinden, die meer nabij liggen (fines proximi),
en ook deze kunnen voor de wil doel zijn en door de mens worden
nagestreefd. Maar dit geschiedt enkel op de juiste wijze, wanneer
de mens bij alle doeleinden die hij nastreeft, de juiste verhouding
ten aanzien van het éne einddoel in acht neemt. Doet hij dat niet,
dan is zijn wil "pervers". — Nu is er tussen de talloze één doeleinde, dat de wil geschikt maakt om deel te hebben in het éne eindsuum subjectum; quaedam autem non semper in actu, semper autem in
habilitate. Unde cum illud quod per se inest, semper insit, subjectum
aliquando dicitur esse per se subjectum respectu ipsius accidentis, sicut
ignis est per se subjectum cabris: et tale accidens ex principiis subject i
causatur, non solum quantum ad habilitatem, sed etiam quantum ad
essentiam accidentis; aliquando respectu habilitatis tantum, sicut aer qui
non semper illuminatur in actu, semper tarnen illuminabilis est: et haec
illuminabilitas ex principiis subject! causatur, quamvis lumen ab extrínseco sit; sed receptibilitas gratiae semper subjectum consequitur, et ex
principiis subject! causatur..." (2 S. 26.1.2 ad 2). Cf. nog 4 S. 17.1.5
sol. 1, geciteerd onder nota 39.
Μβ
) "Nullum infinitum potest esse a potentia finita. Gratia autem
habet quamdam virtutem infinitam, inquantum scilicet ipsi Deo qui est
infinitus, conjungit" (1 S. 14.1.3 sed с. г), "...non potest esse aliqua
creatura quae ex propriis naturalibus vitam aetemam promereri possit,
sicut non potest esse aliqua creatura quae naturae divinae aequatur..."
(2 S. 29.1.1 ad 3). "...quamvis homo naturaliter ordinetur ad Deum et
per cognitionem et per affectum, inquantum est naturaliter ejus particeps,
tamen quia est quaedam ejus participatio supra naturam, ideo requiritur
quaedam cognitio et affectio supra naturam; et ad hanc exiguntur virtutes theologicae" (3 S. 23.1.4.3 ad 1). "...non potest esse quod creatura
sit agens principale respectu nobilissimi effectus quo ultimo fini conjungimur, cujusmodi est gratia..." (4 S. 5.1.3 sol. 1). — Cf. 3 S. 27.2.2
sol, geciteerd onder nota 234; en 2 S. 28.1.1 sol., geciteerd onder nota
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doel, dat wil zeggen: om God deelachtig te worden, en dat is de
volmaakte liefde, of de gelukzaligheid. Wanneer de wil van de
mens zich nu bij alle streving richt op de volmaakte liefde, zodat
hij de andere doeleinden nastreeft met het oog dáárop, dan neemt
die wil de goede en verschuldigde verhouding in acht ten opzichte
van zijn éne einddoel.
Dat de liefde ofwel de beatitude "finis quo" is, het doeleinde
waardoor het einddoel wordt bereikt, onderscheidt de mens van de
andere, niet-geestelijke schepselen. Voor de menselijke wil geldt
dus niet alleen dat God het ene einddoel is, maar ook dat Hij het
is als voorwerp van liefde; dat de liefde m.a.w. voor alle goede
wil het doeleinde is waardoor het einddoel wordt bereikt 237 . Ditzelfde is boven omschreven in het onderscheid tussen het inwendige doel, waardoor de mens in zichzelf volmaakt is (de gelukzaligheid), en het uitwendige einddoel (God) waarmee de mens verbonden geraakt en van waaruit hij volmaakt wordt 2S8 .
De mens heeft dus één einddoel: Godzelf. Dit einddoel noemt
Thomas "natuurlijk", omdat de menselijke natuur daarop ordening
bezit in een natuurlijke aanleg 23e . Hiermee is gezegd dat het éne
einddoel dat God is, niet "superadditum" mag heten.
Dit einddoel wordt ook "bovennatuurlijk" genoemd, omdat Godzelf de mens en alle creatuur buiten proportie te boven gaat en
niet vanuit de natuurlijke aanleg bereikt kan worden м о . De weg
naar God toe ligt dan ook niet in de natuurlijke krachten van de
mens gegeven: caritas ofwel beatitudo-naar-feitelijke-inhoud gaat
2S7
) "Sic ergo dicendum est quod sicut rerum omnium unus est finie
ultimus, scilicet Deus, ita et voluntatum omnium est unus ultimus finis,
scilicet Deus; nihilominus tarnen sunt alii fines proximi, et, si secun
dum illos fines servetur debita relatio voluntatis in finem ultimum, erit
recta voluntas; si autem non, erit perversa. Debita autem relatio volunta
tis ad finem ultimum salvatur secundum ilium finem quo voluntas nata
est ultimum finem participare, in quo distinguitur a rebus aliis, quae
alio modo ultimum finem participant: et hic est charitas vel beatitudo;
et ideo non solum Deus, sed edam charitas finis est omnium rectarum
voluntatum" (2 S. 38.1.1 sol.).
23s
) Zie bovcn, blz. 173—176.
23e
) "...naturale dicitur dupliciter. Uno modo id quod consequitur ex
principiis speciei; et hoc non mutatur per peccatum nec in homine nec
in daemone, sicut nec species. Alio modo dicitur naturale id ad quod
natura est ordinata; et quantum ad hoc, naturale per peccatum tollitur,
inquantum aufertur beatitudo ad quam natura est ordinata, et diminuitur
habilitas ad ipsam..." (3 S. 20.1.1.1 ad 1).
240
) 2 S. 1.2.2 sol., geciteerd onder nota 219; cf. 3 S. 27.2.2 sol. en
3 S. 27.2.3 ad 5, geciteerd onder nota 230.
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's mensen facultas teboven 241 . De "finis quo", of het inteme einddoel van de mens, is dus wel "superadditum" te noemen. Dat volgt
uit de combinatie van deze twee adjectieve formuleringen: "naturalis" (immers, de binding aan God bestaat feitelijk in de typisch
eigen werkingen van de mens die natuur-aanleg hebben op God,
maar uit zichzelf onwerkzaam zijn) en "supra naturam" (er moet
met die werkingen en vermogens iets gebeuren van God uit; Gods
genadigheid is ten aanzien van de specifieke werkingen van de
mens creatief, zodat deze verheven worden tot fides, visio, caritas).
Men doet Thomas' opvatting omtrent de gelukzaligheid van de
mens tekort, wanneer men beide qualificaties niet voluit ernstig
neemt. Er is een waarlijk immanent moment én transcendent moment in de gelukzaligheid; en daaruit resulteert dat het enige ultieme doel van de mens bestaat in de "conjunctie Deo", die de
uiterste vervolmaking van de mens uitmaakt, en enkel vanuit Gods
genadigheid bewerkt kan worden in de specifieke natuurlijke vermogens van de mens.
Daarnaast echter spreekt Thomas ook uitdrukkelijk van een "natuurlijke gelukzaligheid" in heel andere zin. Betekende hierboven
"natuurlijk" een noodzakelijke connotant van "bovennatuurlijk",
hier wordt "natuurlijk" gebruikt om een tegenstelling aan te duiden met "supra naturam". Natuurlijke gelukzaligheid betekent dan
dat er een gelukzaligheid is, die bereikt wordt vanuit en door de
natuurkrachten van de mens: "per naturalem conjunctionem", "per
naturalia", "per vires naturales"; een geluk dat in de "facultas
naturalis" van de mens ligt 242 . "Natuurlijk" betekent hier: wat
voortvloeit uit de beginselen van de eigen soort, uit het mens-zijn
241
) 4 S. 49-2.6 sol., geciteerd onder nota 232; 2 S. 19.1.2 sol., geciteerd onder nota 233. — "...non potest esse aliqua creatura quae ex ргоpriis naturalibue vitam aeternam promereri possit, sicut non potest esse
aliqua creatura quae naturae divinae aequatur" (2 S. 29.1.1 ad 3).
242
) "...quamvis pueri non baptizati sint separati a Deo quantum ad
illam conjunctionem quae est per gloriam, non tarnen ab eo penitus sunt
separati, immo sibi conjunguntur per participationem naturalium bono
rum; et ita etiam de ipso gaudere poterunt naturali cognitione et dilectione" (2 S. 33.2.2 ad 5). "Similiter ad hoc quod ad felicitatem contemplativam quis perveniat, oportet quod illius vitae particeps fiat. Unde
felicitas ad quam homo per sua naturalia potest devenire, est secundum
vitam humanam..." (3 S. 27.2.2 sol.), "...felicitas illa quam Philosophi
posuenmt, est ad quam per vires naturales homo pervenire potest" (3 S.
23.1.4.3 ad 2). "Secundum autem naturalem facultatem potest intellectus
creatus pervenire ad cognitíonem Dei per formas creates..." (4 S. 49.2.6
sol.).
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tout court 243 . Het duidt volgens Thomas niet op het ultieme doel
van de mens, maar op een bereikbare eindterm in dit leven 244 . Zo
hadden ook de engelen een natuurlijk geluk vóór het voor hen beslissende moment 2 4 5 . Ook in verband met de ongedoopt gestorven
24в
kinderen spreekt Thomas over een dergelijk natuurlijk geluk .
Waarin bestaat dit natuurlijke geluk? In de geestelijke beschou
wing, de contemplatio, die de hoogst mogelijke werking is van het
hoogste menselijke geestesvermogen.
Het voorwerp van die beschouwing moet dan het hoogst denkbare
voorwerp zijn, dat is God-in-oneigenheid, in anonimiteit. Die con
templatio is dus de vanuit de natuurlijke vermogens haalbare top
van de zogenaamde natuurlijke Godskennis, welke wordt gereali
seerd binnen de niet-wederkerige Godspresentie in de ziel. De oude
wijsgeren stelden hierin het hoogste geluk van de mens.
Maar deze beatitudo — in verband met de natuurlijke Godsken
nis is daarop al gewezen — bevredigt niet het verlangen van de
mens, brengt hem niet de rust van de innerlijke eindvolmaaktheid,
bindt hem niet aan het éne einddoel. Het is de in dit leven haalbare eindterm van 's mensen geestelijke activiteit, maar mondt uit
in een laatste, nog te vervullen openheid. Ieder moment, iedere
schrede in dit proces van geestelijk kennen blijft gekarakteriseerd
door aanleg op meer en anders, capaciteit, niet enkel voor wat de
mens in zijn horizontale bereik heeft, maar voor binding met God
243

) Cf. 3 S. 20.1.1.1 ad i , geciteerd onder nota 239. Uit de eerste
wijze waarop Thomas 'naturale' omschrijft, volgt wel dat deze felicitas
naturalis voor de mens uit eigen kracht bereikbaar is in dit leven. De
ultieme gelukzaligheid echter, de bovennatuurlijke, kan onbereikbaar
worden.
244
) "...omnes qui recte senserunt posuerunt finem humanae vitae Dei
contemplationem. Contemplatio autem Dei est duplex. Una per creaturas,
quae imperfecta est, ratione jam dicta, in qua contemplatione Philosophus,
X Ethic, cap. IX, felicitatem contemplativam posuit, quae tarnen est felicitas viae; et ad hanc ordinatur tota cognitio philosophica, quae ex
rationibus creaturarum procedit. Est alia Dei contemplatio, qua videtur
immediate per suam essentiam; et haec perfecta est, quae erit in patria
et est homini possibilis secundum fidei suppositionem" (1 S. Prol. 1.1
sol.).
245
) "...Augustinus nominat beatitudinem illam visionem Dei naturalem; per quam tarnen non étant beati simpliciter, cum majoris perfectionis capaces essent, sed secundum quid, scilicet secundum tempus illud:
sicut et Philosophus in I Ethic, dicit aliquos in hac vita beatos non simpliciter, sed ut homines" (2 S. 4.1.1 ad 1).
24β
) De kwestie van de ongedoopt gestorven kinderen komt later nog
ter sprake.
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in wederkerigheid. Iedere nieuwe ontdekking binnen deze natuur
lijke geestelijke kennis gaat steeds gepaard met dat natuurverlangen naar wezensschouwing.
Onze voorgaande analyse van het zogenaamde natuurlijke verlan
gen naar de Godsschouwing resulteerde in een drievoudig niveau
van desiderium: — het onderliggende diep te-verlangen, niet anders
dan de (nog anonieme) capacitas Dei naar dynamisch aspect; —
het bewuste noodzakelijke verlangen naar het hoogste goed ofwel
de gelukzaligheid in het algemeen; — het bewuste vrije verlangen
naar gelukzaligheid in dit-of-dat.
Of dit laatste verlangen er een is naar God als het enige eind
doel en naar de Godsschouwing hangt ervan af of de mens de
Godsschouwing kent als doel. Of het natuurnoodzakelijke en het
diepte-verlangen uitgaan naar God en de Godsschouwing hangt af
van God, de "instituens naturam" 2 4 7 . Nu is het enige einddoel van
de mens. God en de Godsbinding, juist als doel inhoudelijk voor
de mens enkel te kennen in de genade-wederkerigheid 2 4 e .
2
") "...omne quod consequitur aliquem finem, oportuit quod fuerit
determinatum aliquo modo ad finem illum; alias non magis in hunc
finem quam in alium perveniret. Illa autem detenninatio oportet quod
proveniat ex intentione finis non solum ex natura tendente in finem,
quia sic omnia essent casu, ut quidam philosophi posuerunt. Intendere
autem finem impossibile est, nisi cognoscatur finis sub ratione finis, et
proportio eomm quae sunt ad finem in finem ipsum. Cognoscens autem
finem, et ea quae stmt ad finem non solum seipsum in finem dirigit, sed
etiam alia, sicut sagittator emittit sagittam in finem. Sic ergo dupliciter
aliquid tendit in finem. Uno modo directum in finem a seipso, quod est
tantum in cognoscente finem et rationem finis. Alio modo directum ab
alio; et hoc modo omnia secundum suam naturam tendunt in fines
proprios et naturales, directa a sapientia instituente naturam. Et secun
dum hoc invenimus duos appetitus: scilicet appetitum naturalem, qui
nihil aliud est quam inclinatio ret in finem suum naturalem qui est ex
directione instituentis naturam, et iterum appetitum voluntarium qui est
inclinatio cognoscentis finem et ordinem ad finem illum" (3 S. 27.1.2
sol.).
24β
) "Unde per naturalia tantum homo non habet sufficienter inclinationem in finem illum; et ideo oportet quod superaddatur homini aliquid
per quod habeat inclinationem in finem illum, sicut per naturalia habet
inclinationem ad finem sibi connaturalem; et ista superaddita dicuntur
virtutes theologicae ex tribus. Primo quantum ad objectum; quia cum
finis ad quem ordinati sumus, sit ipse Deus, inclinatio quae praeexigitur,
consistit in operatione quae est circa ipsum Deum. Secundo quantum ad
causam; quia sicut ille finis est a Deo nobis ordinatus non per naturam
nostram, ita inclinationem in finem operatur in nobis solus Deus; et sic
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Dit wordt op interessante wijze geadstrueerd vanuit een analyse die
Thomas geeft van de "caritas" Nadat hij de caritas heeft gedefinieerd als
een vnendschapsliefde van de mens tot God, waardoor de mens God be
mint en God de mens 2 4 9 , onderzoekt hij of de caritas een deugd is In
dat verband formuleert hij dit objectum er is geen deugd nodig, die de
natuur verheft, wanneer de natuur zelf volstaat voor een werking Nu
kan de mens "per naturalia" God boven alles beminnen, omdat hij God
door de natuurlijke rede kan kennen, en weten dat Hij het hoogste goed
is Daartoe is niet het superadditum van de caritas nodig 2 6 o
Thomas antwoordt daarop met de vaststelling, dat de caritas desidenum
omvat, amor en amicitia Naar ieder van deze drie momenten ontleedt
hij de caritas Een natuurlijk verlangen kan enkel bestaan ten aanzien van
iets dat men natuurlijkerwijs kan bezitten, daarom is er m ons een
natuurverlangen naar het hoogste goed "secundam naturam", mzoverre
wij door onze natuurlijke effecten kunnen deelhebben in het hoogste
goed — Op gelijke wijze wordt de amor veroorzaakt door gelijkenis,
natuurlijkerwijs wordt het hoogste goed boven alles bemind, mzoverre
WIJ daarmee gelijkenis hebben door de "bona naturalia" — Maar de natuur
kan niet tot de haar eigen werkingen komen ("ad operationes ejus"), die
haar leven en gelukzaligheid uitmaken, namelijk de aanschouwing van
zijn wezcnheid En daarom reikt zij niet tot amicitia welke vrienden doet
samenleven en m alles communicatie hebben Daarom moet de caritas
worden toegevoegd ("superaddi"), waardoor wij amicitia hebben voor
God, Hem beminnen, geassimileerd aan Hem door deelhebbmg m de
geestelijke goederen, en naar Hem verlangen als degene, m wie zijn
vrienden kunnen deelhebben door de glorie 2 5 1
dicuntur virtutes theologicae, quasi a solo Deo m nobis creatae Tertio
quantum ad cogmtionem naturae, quia cum finis sit supra cognitionem
naturae, inclmatio m finem non potest per rationem naturalem cognosci,
sed per revelationem divmam, et ideo dicuntur theologicae, quia divino
sermone sunt nobis manifestatae, unde Philosophi nihd de eis cognoverunt" (3 S 23 1 4 sol 3) " secundum fidem ponimus finem ultimum
humanae vitac esse visionem Dei (4 S 49 2 1 sol 1)
24β) " caritas quae est quaedam amicitia hominis ad Deum per quam
homo Deum diligit et Deus hominem" (3 S 27 2 1 sol )
250) "Ad illud ad quod natura sufficit, non oportet quod per virtutem
elevetur Sed diligere Deum super omnia, quod est actus caritatis, potest
etiam homo per naturalia, mquantum naturali ratione potest cognoscere
ipsum esse summum bonum Ergo non oportet aliquant virtutem cantatis"
(3 S 27 2 2 obj 4)
251
) "Ad quartum dicendum quod cantas, ut ex praedictis patet, amicitiam et amorem et desidenum includit Desidenum autem naturale
non potest esse nisi rei quae naturahter haben potest Unde desidenum
naturale summi bom inest nobis secundum naturam, inquantum summum
bonum participabile est a nobis per effectus naturales Similiter amor
ex sinulitudme causatur Unde naturahter diligitur summum bonum
super omnia, inquantum habemus smulitudmem ad ipsum per bona na287

Het lijkt niet strijdig met deze gedachten van Thomas, te zeggen dat
desidenum en amor ten opzichte van het hoogste goed bestaanbaar zijn,
beide zouden zij dan werkelijk dat hoogste goed bereiken, maar m de
anonimiteit Beide bewegingen der ziel zijn volop natuurlijk, maar pas
als er vanuit God iets mee gebeurd is, wanneer zij verheven zijn en een
"superadditum" hebben gekregen in de wederkerigheid der cantas-hefde,
zijn het diezelfde desidenum en amor liefde die hun anonimiteit verliezen
en gezicht krijgen als ' desidenum Dei participabihs" en "amor Dei participan" Anders gezegd oprecht-menselijke gerichtheid op het hoogste
goed wordt door het superadditum van de caritas ipso facto gerichtheid
op Godzelf in verlangen, amor en amicitia En als Thomas spreekt over
de natuurlijke effecten m verband met het natuurverlangen, verstaat hij
daaronder juist de kennis en de liefde (desidenum, amor), die wegens
haar geschapenheid ten aanzien van God onwerkzaam zijn, en wegens
haar geestelijkheid het nog niet als God herkende hoogste Goed viseren
Men kan zich dan ook afvragen of Van Torre gelijk heeft, als hij
het gedeelte uit onze passus, dat handelt over het natuurverlangen, opvat
als door Thomas bedoeld over alleen maar ' het natuurverlangen zoals
het in een daadkrachtig en doeltreffend eliciet wilsverlangen tot uitmg
komen kan zolang de mens door de genade nog geen zekerheid kreeg
aangaande zijn bovennatuurlijke bestemming en de bovennatuurlijke genade, die onontbeerlijk is om deze bovennatuurlijke bestemming te verwerkehjken, de natuurlijke wilsact nog niet kwam omvormen" 252 Immers, Thomas ontleedt de caritas weliswaar naar haar onderscheiden
niveaus, maar géén daarvan staat hem daarbij voor ogen als afzonderlijk
voorkomend, of chronologisch eerder of later optredend Integendeel alle
samen maken de ene caritas uit, en men kan hoogstens en zéér terecht
onderscheiden naar natuurordening met "tempore prius sed natura" De
caritas is een superadditum op de natuurlijke werkingen ("operationes
ejus"), en als zodanig nodig om de intrinsieke onwerkzaamheid van alle
geschapen natuurwerking ten opzichte van God in genade op te heffen.
Pregnant en principieel wordt de genade hier omschreven als de wederkerigheid, waarm God pas eindelijk door de mens benoemd kan worden
Alleen in die genade-wederkengheid is God dus te kennen juist
als einddoel, en niet vanuit de natuurlijke krachten
Maar wat wel van nature is te kennen, is die natuurlijke gelukzaligheid, welke bestaat m de metafysieke contemplatie, de hoogst
bereikbare intellectwerking ten aanzien van het hoogst bereikbare
turalia Sed quia natura non potest pervenire ad operationes ejus quae
sunt sua vita et sua beatitude, scilicet Visio suae essentiae, ideo etiam
ad amicitiam non pertmgit quae facit amicos convivere et in omnibus
commumcare, et ideo oportet superaddi caritatem per quam amicitiam ad
Deum habeamus et ipsum amemus assimilati ei per participationem spintualium donorum, et desideremus ut participabilem per glonam ab amia s suis" (з S 27 ζ 2 ad 4)
252) Van Torre, 1 с , biz 179, nota 64
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voorwerp Dat is ex naturahbus te kennen én te kiezen Daarbij is
het de mens tevens mogelijk, van nature weet te hebben van zijn
aanleg op een emddoel dat zijn natuur te boven gaat, zonder dit
inhoudelijk nader een naam te kunnen geven De mens kán dus
zijn einddoel stellen m die natuurlijke contemplatie, zoals hij dat
ook m zinnenlust of bezit kan stellen Dan is er feitelijk een moment geweest, waarin hij zichzelf en zijn ware formaat niet meer
heeft willen onderkennen Die "voluntas" is dan met meer "recta"
te noemen 252a
Inmiddels is komen vast te staan dat, volgens Thomas, God, de
"instituens naturam", de mens heeft geschapen met als enige einddoel Hemzelf
Daarop dient zich een aantal vragen aan omtrent de bestemming
van de mens Vragen als: is de mens nu ook bestemd tot dat
bovennatuurlijke einddoel 7 Hoe weet ik of de mens bestemd is tot
het emddoel, waarop hij van nature is aangelegd? Kan God de
mens ook met-bestemmen, d w z hem tot een eindterm leiden, welke niet zijn einddoel is 7 En kan God misschien ook een mens
scheppen met ander dan bovennatuurlijk einddoel?
Het is duidelijk, dat dit met alle evenzeer vragen van Thomas zijn
Maar het lijkt gewettigd en de moeite waard te pogen, vanuit het punt
waarop wij in onze uiteenzetting zijn aangeland, een antwoord te vinden
Daarbij staat mij voor ogen, dat de disputen en onenigheden omtrent
sommige kwesties die met deze vragen samenhangen, nog buiten het gezichtsveld van Thomas lagen, zij belasten de kathobeke theologie pas
goed sedert het "jundisme pur" van Bajus 253
Over bestemming spreekt Thomas uitdrukkelijk bij zijn behandeling
van de predestinatie 2 5 4 In zijn ontleding van de voorbestemming volgt
hij de woordsamenstellmg, en hij bespreekt dus eerst bestemirung ("destmatio"), welke hij omschrijft als een nchtmggeving, een toewending van
iets naar iets toe, zoals dat geschiedt met boodschappers zij worden
ergens heen gedirigeerd Nu wordt iets pas werkelijk gericht, gestuurd,
gedirigeerd naar enig doel, wanneer het niet reeds uit zichzelf daarheen
gaat Zo is er pas werkelijke bestemming tot datgene, waartoe de mens
vanuit zijn natuur niet kan komen genade en glorie Het is duidelijk dat
wat m het geheel niet tot genade en glorie kan komen, ook niet daartoe
252a) Zie boven, blz 187
253) Cf o a F X Jansen, Baius et la Bmamsme Lv 1927, F Litt, La
question des rapports entre la nature et la grâce de Baius au Synode de
Pistóte Fontaine l'Evêque, 1934, H de Lubac, Surnaturel Ρ 1946, passim,
H Rondet, m RSR 35 (1948) 481—521, Ρ Smulders, m Bijdragen 10
(1949) 105 127
254) ï S 4 0 1 - 4
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bestemd kan worden — Nadat aldus is uitgelegd wat bestemming bete
kent, houdt Thomas zich bezig met het praefix "voor-", om de om
schrijving van de predestinatie af te ronden 2 5 S
Thomas vraag naar de voorbestemming vooronderstelt al zijn positieve
wetenschap omtrent DE mens, die door God bestemd is tot het "supra
naturam" Dat blijkt uit zijn gedachten over Gods algemene, "vooraf
gaande ', heilswil Men kan, zo zegt hij, in ieder mens zijn mens-zijn
beschouwen, en de andere omstandigheden van die mens Beschouwd naar
het mens-zijn is het voor alle mensen gelijkelijk goed, gered te worden
allen zijn immers evenzeer mens Ten aanzien nu van alle mensen wil
God, geheel afgezien van hun eigen reactie daarop, dat zij gered wor
den г5в Thomas veronderstelt dus, ook al blijkens het gebruik van "salvos
fien" en "salvan", de feitelijke bestemming van DE mens tot het "supra
naturam" Hoe dan ook, de mens staat feitelijk reeds in de bovennatuur
lijke orde Tegen die achtergrond stelt hij dan de vraag naar de feitelijke
voorbestemming van deze of die mens tot het sufia n a t u r a m ' zal deze
concrete mens nu ook mderdaad zijn bovennatuurlijke emddoel door de
genade en de glorie bereiken?
Onze vraag hier richt zich echter op de veronderstelling zelf richt
God DE mens feitelijk op het bovennatuurlijke einddoel, waarop hij van
nature is aangelegd? Concreter gezegd terwijl wij hier vragen naar de
bestemming van Adam, vraagt Thomas naar de voorbestemmmg van
Τ mus en Caja
Als God een m e n s schept, een afhankelijke, belichaamde geest,
d a n is d a t geheel een wezen d a t contingent is God hoeft dit ge
heel, dit compositum, m e t te scheppen Anderzijds is het, wil er
sprake zijn v a n m e n s , noodzakelijk dat dit schepsel een afhanke
lijke, belichaamde geest is, m e t alle implicaties v a n dien T o t die
implicaties behoort de natuurlijke aanleg op h e t " s u p r a n a t u r a m " ,
en deze aanleg behoort dus noodzakelijk tot h e t contingente wezen
m e n s H e t is volgens de gedachtengang v a n T h o m a s een innerlijke
tegenspraak, te zeggen dat God ook een m e n s h a d k u n n e n schep265) "Destinare autem significai directionem alicujus in aliquid, sicut
nuntii Illud autem proprie dicitur dirigi in aliquid quod non habet m se
unde m illud vadat, et ideo proprie in illa dicitur praedestmatio quae
homo ex naturalibus suis consequi non potest, scilicet gratiam et gloriam Et ideo quidquid non potest consequi gratiam et glonam illud non
praedestmatur (i S 40 2 1 sol )
25β
) ' Potest enim in unoquoque homme consideran natura ejus et aliae
circumstantiae ipsius
Si ergo m homme tantum natura ipsius consideretur, aequaliter bonum est omnem hominem salvan quia omnes conveniunt m natura humana Et cum omne bonum sit volitum a Deo, hoc
etiam Deus vult, et hoc vocatur voluntas antecedens, qua omnes hommes
salvos fien vult" (ι S 46 1 1 sol ) Cf 3 S 32 1 2 ad 4, geciteerd onder
nota 143
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pen die géén aanleg heeft op het "supra naturam"; dat zou immers
geen mens zijn, geen afhankelijke, belichaamde geest 267 .
Behoort het nu ook tot de implicaties van de menselijke natuur,
dat deze bestemd is tot het "supra naturam"? A priori kan men al
zeggen dat aanleg, geschiktheid, doelmatigheid, geordendheid, neiging, verlangen nog niets zeggen over het feitelijke bestemd zijn
van de mens tot het "supra naturam". De bestemming van de mens
is een soevereine daad van God ten aanzien van zijn schepsel.
Alleen de geschapen geest kan bestemd worden tot een bovennatuurlijk einddoel, omdat alleen de geest de uitzichzelf onwerkzame aanleg daartoe heeft. Het kan ook zijn dat de mens niet
bestemd wordt; dan heeft zijn leven als eindterm wat hij vanuit
zijn natuurlijke krachten kan bereiken. Een nadere ontleding van
deze twee mogelijkheden levert een aantal vruchtbare gezichtspunten op.
— De eindterm van de mens kan gelegen zijn in een natuurlijke
gelukzaligheid, namelijk in het hoogste doeleinde dat hij uit zichzelf kan bereiken. Feitelijk betekent dit, dat het bestaan van de
mens kan verlopen in een laatste situatie van onvervuld-zijn van
zijn natuurlijke aanleg. Het niet-bereiken van zijn einddoel is niet
in tegenspraak met zijn mens-zijn, of met zijn geest-zijn. De natura
van de mens blijft immers geheel intact, maar de ultieme volmaaktheid wordt niet bereikt.
Vraagt men zich nu af wat God hiermee van doen heeft, dan
moet het antwoord zijn: Hij is degene die de intellectus geeft
("dans intellectum") ; steeds door creëert Hij kennen en willen in
de mens, voorzienig bewaart Hij in het ZIJN. Maar Hij handelt niet
met de mens in wederkerigheid, in genade. Zo zou, door Gods
niet-bestemmende activiteit, de eindterm van de mens bestaan in
laatste onvervuldheid.
— Dergelijk handelen van God zou dus niet een frustratie zijn van
zijn Schepper-zijn. Van Torre heeft omstandig uiteengezet dat niet257
) "...uniuscujusque rei in se consideratae est duplex bonitas, sicut
et duplex esse, cum ens et bonum convertantur, scilicet bonitas essentialia, ut homini esse vivum et rationale, et bonitas accidentalis, ut
sanitas, scientia et hujusmodi. Loquendo de bonitate accidentali, unicuique rei majorem bonitatem Deus conferre potuisset. Loquendo autem
de bonitate essentiali, qualibet re creata meliorem aliam rem faceré
potuisset, non tarnen hanc rem faceré esse majoris bonitatis: quia si
adderetur ad bonitatem essentialem aliquid, non esset eadem res, sed
alia... verbi gratia, si definitioni bovis addatur rationale, jam non erit
bos, sed alia species, scilicet homo; si subtrahatur sensibile, remanebit
vivens vita arborum..." (i S. 44.1.1 sol.).

291

bestemmen niet strijdig zou zijn met Gods absolute macht; dat zijn
goedheid ook gemanifesteerd wordt in dit deels geactueerde, maar
naar laatste volkomenheid onvervulde ZIJN; dat het doel van de
schepping, de mededeling van Gods eigen goedheid, bereikt zou
worden 258 . Want dit handelen Gods zou de volledige natura van
de mens geheel en al respecteren: de mens blijft afhankelijke, belichaamde geest met alle implicaties van dien (aanleg, verlangen,
enz.), en komt zelfs tot een zekere actuering. Gods vrijheid ten
aanzien van de mens, om hem niet te bestemmen tot het "supra
naturam", realiseert zich ten aanzien van het reeds compleet bestaande (geschapen) wezen mens, dat nog niet volmaakt is, maar
tendeert naar zijn volkomenheid. Bestemming of niet-bestemming
treden niet binnen in de perfectio prima, maar betreffen juist dat
geheel, dat naar essentie en potentialiteit reeds af is.
Daarmee wordt duidelijk, dat er in de menselijke natuur als zodanig geen dwingende eis ligt tot haar eigen ultieme volkomenheid. God is dus vrij om genade te schenken 'of om dat niet te
doen 2 5 9 ; een mens behoeft niet noodzakelijkerwijs bestemd te worden tot het "supra naturam"; God MOET niet genade schenken. Of:
God kan ook genade weigeren. Hij kan ook niet-bestemmen tot het
(ene) einddoel. Hiermee is dan in ieder geval een nogal juridisch
opgevat genade-begrip veilig gesteld. Bovendien volgt uit dit alles,
dat 's mensen bestemming of zijn niet-bestemd zijn (zijn lot, in dat
geval) op geen enkele wijze zijn af te lezen uit zijn natuur: dat zou
volslagen vreemd zijn aan heel Thomas' gedachtengang, alleen al
getuige zijn opvatting dat met het menszijn zelf altijd de feitelijke
mogelijkheid is gegeven van bestemming tot het "supra naturam".
De mens heeft één einddoel, dat uiteraard "supra naturam" is, en
één natuurlijke aanleg daarop, met daarenboven een natuurlijke
tendentie naar eigen specifieke volkomenheid. Daarin ligt noodzakelijkerwijs de mogelijkheid geïmpliceerd, om tot dat éne eind2бв) Van Torre, I.e. blz. 182-184.
ïs») Cf. 2 S. 25.1.1 ad 2: "Sed hoc ad libertatem arbitrii pertinet ut
actionem aliquam faceré vel non faceré possit, et hoc Deo convenit; bona
enim quae facit potest non faceré, nee tarnen malum faceré potest". —
Thomas' terminologie is wisselend. Zo kan hij zeggen: dat ene bovennatuurlijke doel is voor ons door God geordend niet door onze natuur,
en dan bedoelt hij met dat 'ordinatus' duidelijk: bestemd. Op dezelfde
wijze zegt hij: de geneigdheid tot dat doel werkt alleen God in ons uit,
daarmee aangevend dat de mens enkel door de genade het bovennatuurlijke doel daadwerkelijk kan nastreven. Hier is geen sprake van natuurordeningen, maar van de vrije genadigheid Gods ten aanzien van de
natuur. Men vergelijke nog eens 3 S. 23.1.4 sol. 3, geciteerd onder nota
248.
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doel bestemd te worden, én logischerwijs dus ook de mogelijkheid
tot niet-bestemming. Men zou hoogstens kunnen zeggen: de mens
behoeft maar zijn natuurlijke aanleg te volgen en te actueren om
zijn feitelijke eindterm te bereiken, mits deze niet samenvalt met
zijn éne einddoel. Maar vanuit zijn natuur valt omtrent dit laatste
geen enkele zekerheid te verkrijgen. Hoewel dus 's mensen bestemming niet uit zijn natuur kan worden afgelezen, deze bestemming
is toch door die natuur bepaald in die zin, dat alleen geschapen
geesten bestemd kunnen worden tot het "supra naturam": alleen
de geschapen geest immers is capax Dei. Omgekeerd, zou enig nietgeestelijk schepsel door God worden bestemd tot het "supra naturam", dan zou het daarop natuuraanleg moeten hebben, en dus
zou dergelijke bestemming een creatieve daad veronderstellen,
waardoor dit schepsel van wezenheid zou veranderen, van nietgeestelijk geest worden.
Met andere woorden: ook uit het schepsel-zijn als zodanig valt
niets af te leiden omtrent de bestemming van de mens; het laat
het specifiek eigene buiten beschouwing, en daar is enkel gewillige
aanleg: God kan met zijn maaksel doen wat Hem zint, het is geheel en al tot in zijn essentie toe afhankelijk. De afhankelijkheid
van de geest als schepsel mag hierdoor ten diepste worden gepeild,
er wordt geen nieuwe inzichtelijkheid aangedragen omtrent de bestemming van de mens.
Bovendien zou de zogenaamde natuurlijke gelukzaligheid, welke
feitelijk voor Thomas alleen in dit leven geldt 2 ' 0 , worden opgevat
als de eindterm van het menselijke bestaan, dan is ook deze eindterm bepaald door de eigen aard van de mens. Hier is juist alles
afhankelijk van de daadwerkelijke, zij het niet de ultieme, actuering van diezelfde specifieke aanleg waarin nu juist, materieel gesproken, de capacitas Dei is gelegen. Dit is de (niet-ultieme) volmaaktheid, welke de menszelf uit zijn specifieke vermogens van
kennen en willen bereikt in afhankelijkheid van Gods niet-bestemmende, doch scheppende, instandhouding en voorzienige werking.
Lotsbepaling dus, niet-bestemmende, bewarende activiteit Gods,
speelt zich niet af in wederkerigheid, maar wel ten aanzien van
een gegeven afhankelijk geheel dat zichzelf actueert in vrijheid
(want het betreft de mens). Dat wil zeggen: de mens bestemt zichzelf in de modus van afhankelijkheid, speelt als afhankelijke,
zichzelf bepalende vrijheid mee in zijn lotsbepaling, als terminant
van Gods creativiteit. Wanneer men dan het lot of de bestemming
van de mens niet kan aflezen uit zijn schepselzijn als zodanig, noch
2βο) M e t uitzondering van het geval der ongedoopt gestorven kinderen.
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ook van zijn essentie, zijn specifieke oorsprongsnatuur, dan resteert
het domein van 's mensen vrije zelfbeschikking, dat is de historie.
De historie tast Gods soevereine vrijheid met aan; de vrijheid van
de mens dwingt of noodzaakt God niet, integendeel: alles, ook
de geschapen vrijheid wordt van Hem uit in opperste vrijheid ontworpen en gecreëerd 2 e l .
— Samenvattend: nog alüjd onderzoeken wij de bestemming van
DE mens. De vraag is: m welke richting is de mens, met zijn aanleg tot het "supra naturam" door God gezet? De enige plaats waar
wij hieromtrent iets kunnen achterhalen is de historie. Zou de mens
niet bestemd zijn tot het "supra naturam", dan zou dit af te lezen
moeten zijn uit de wijze waarop zijn natuurlijke aanleg zich realiseert m de historie. Voor wie niet geloven schijnt de enige mogelijkheid dan: onwetendheid. Niettemin is het begrijpelijk dat de
wijsgeren verder concludeerden. De mens kan ook bestemd zijn tot
het "supra naturam". Ook hiervan geldt: deze bestemming is niet
te kennen buiten de menszelf om; zijn vrijheid is ermee gemoeid.
Enerzijds blijkt dit uit Thomas' opvatting, dat dergelijke bestemming vervulling zou betekenen (althans in het verschiet) van
's mensen capacitas. Hij wordt daarin immers gericht op zijn ultieme volkomenheid, op de uiterste actuering van zijn natuurlijke
aanleg in de eigen specifieke werkingen van kennen en beminnen.
Deze bestemming zou enkel gerealiseerd kunnen worden zonder
enige gewelddadigheid; want gewelddadigheid wordt juist uitgesloten door de eigen aard van het geestelijke streefvermogen 2 β ί . Dit
^ 1 ) Cf. ι S. 43.21 ad 2· ". dicitur Deus ex libértate voluntatis res
faceré, et non ex naturae necessitate". Cf 1 S. 45 1 3 sol. · "...voluntati
divinae ascnbitur causahtas rerum". — Het komt mij voor dat alle uitspraken hierover, welke men bij Thomas kan vinden, een theologische,
gelovige duiding zijn van de volstrekte contingentie van alles wat geschapen is, óók van de vrijheid van de mens.
2β2
) "Ad actum liberi arbitrii, nulla virtus est eo superior, nisi Deus,
quamvis forte aliqua aha virtus creata simpliciter potentior sit; unde
nulla virtus creata liberum arbitnum cogère пес immutare potest Deus
autem potest quidem immutare, sed non cogeré, eo modo quo dicitur non
posse faceré ut duo contradictoria smt simul" (2 S. 25 t 2 ad 3), ".. voluntas quae est susceptiva perfectionis justitiae, non potest huic perfection! subjici ab extrínseco agente cui nil conférât, quia hoc esset per
violentiam agens, quae in voluntatem non cadit, cum cogi non posait.
Et ideo oportet quod ipsa cooperetur ad suam perfectionem" (4 S 17 1 2
sol 1) — Men vergelijke soortgelijk beginsel, dat Thomas hanteert bij de
bespreking van het verdriet, teweeggebracht door het met handelen overeenkomstig de amor "omne violentimi est instabile, quasi voluntati
repugnans, ut dicitur V Meta." (3 S. 27.1.1 sol )
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betekent hoe dan ook, dat de wil van de mens enigerwijs zelf
accoord moet gaan met het waartoe der bestemming. — Ditzelfde
volgt ook enigermate uit Thomas' gedachte omtrent de wederkerigheid van Gods aanwezigheid in de genade. Bestemming tot het ene
bovennatuurlijke doel, dat enkel door en in genade te bereiken is,
vindt al plaats in het domein der geschonken wordende wederkerigheid, connoteert wederkerigheid. Bestemming betekent zodoende feitelijk: genade-aanbod; en ieder antwoord van de mens daarop,
instemmend zowel als weigerend (dus óók de zonde!), voltrekt zich
dan binnen de bovennatuurlijke orde. Op geen enkele wijze is Gods
bestemmende activiteit zo afhankelijk van menselijke werkzaamheid. Maar onze kennis van deze bestemming is afhankelijk van
het feitelijke menselijke antwoord. Ik kan haar niet aflezen uit
het schepsel-zijn als zodanig, noch ook uit de menselijke natuur.
Maar als ik in de historie van DE mens een feitelijke getuigenis
zou aantreffen omtrent werkelijke Godsverbondenheid, iets als
accoord met of afwijzing van God, dan zou ik een gegeven hebben ontdekt, waarin 's mensen bestemming tot het "supra naturam" mogelijkerwijs manifest zou zijn geworden en kenbaar. Als
ik het zou kunnen geloven...
De historie leert mij in ieder geval, dat 's mensen lotsbepaling
in dit ¡even gerealiseerd kan worden door de vervulling van zijn
natuurlijke aanleg (in kennis en liefde) vanuit zichzelf, zodat wie
God niet zou kennen en liefhebben als de God van Heil in ieder
geval kan geraken tot die natuurlijke gelukzaligheid welke in dit
leven het hoogst bereikbare is. — De wijsgeren gingen verder, omdat zij geen andere mogelijkheid hadden dan de menselijke natuuraanleg en de historie te combineren. Juist om de weinig voldoening gevende slotsom (welke voor hen niettemin de enig juiste zou
zijn geweest), van laatste, slechts van elders uit te beantwoorden
vraag, konden zij in feite bijna niet anders dan vanuit de gegevens
die hun ter beschikking stonden, besluiten tot een natuurlijke bestemming van de mens voor natuurlijk geluk als 's mensen einddoel. Thomas wijst erop, dat deze intuïtie der wijsgeren in zoverre
juist is, dat waarachtig menselijke geluk altijd zal liggen in enige
vervulling van de specifiek-menselijke, d.i. geestelijke capaciteiten.
Maar waar de filosofen het uiterst haalbare natuurlijke geluk nu
einddoel van de mens noemen, worden op ontoelaatbare wijze eindterm en einddoel geïdentificeerd.
De ware gelukzaligheid, zo betoogt hij, gaat verder dan de haalbare eindterm. Scherp markeert hij de afhankelijkheid van de mens,
christelijk geduid in het Scheppingsgeloof. Aandachtig heeft hij de
aristotelische verkenningen van het menselijke geestesleven nage295

speurd, en het intellect leren zien als gevoelig voor de wezenheid
van al wat is. Daarbij was het hem duidelijk, dat Godzelf, wilde
de menselijke geest Hem werkelijk en volmaakt kennen en beminnen, in eigenheid present moest zijn, dat wil zeggen in wederkerigheid. En zo zag hij de menselijke eindvervulling in een kwadraatachtige afhankelijkheid: niet enkel naar het ZIJN en naar de creatuurlijkheid, maar bovendien tot in de gerust-stelling van de diepste aspiraties en verlangens. Wat dat betreft is de mens waarachtig
op genade of ongenade overgeleverd aan God.
Bestemming betekent: genade of ongenade. Zal God met de mens
in gesprek treden of niet?
Op dat moment is de vraag van het juridisme verbleekt, nog
vóór deze bij Thomas kon opkomen. De vraag naar de bestemming
der mensen is er een naar de aspiraties van de mens en naar de
liefde Gods. De Godgelovige, waarlijk godsdienstige mens ontwaart
vanuit zijn geloof in de feitelijke historie van de mens een "superadditum", waardoor de historie wordt onderkend als heilshistorie.
En wat zal hij, waar hij aldus eenmaal weet heeft van de feitelijke
bestemming tot het "supra naturam" gaan vragen omtrent andere
mogelijkheden? Werkelijkheden als "genade", "liefde", hebben
héél andere redenen, heel andere "moetens" dan die van de botte
eis en het domme dwingen. En de theoloog, die vanuit het christelijke geloof de historie beschouwt, ontdekt aan Adam (de Mens)
— Christus (de Mensenzoon) die bestemming tot Godsintimiteit
pregnant.
Uit de analyse der mogelijkheden is nu gebleken, dat de mens
ook zonder de begenadiging mens zou zijn gebleven, en dat men
rechtmatig kan zeggen: hoe dan ook, de menszelf is ten nauwste
betrokken bij zijn bestemming. Heel het debat over de mogelijkheid
van een "zuivere natuurstand" 2ea is in de gedachtengang van Tho2Ю

) Cf. Van Torre, I.e., blz. 260—284. — Thomas kent wel de uitdruk
king "in naturalibus tantum", of "in puris naturalibus". Hij gebruikt deze
in verband met de vraag of de mens (de engel) aanstonds bij zijn ge
schapen worden ook begenadigd werd, of pas later, "...circa hoc est
duplex opinio. Quidam enim dicunt quod angeli non in gratia, sed in
naturalibus tantum creati sunt: et haec opinio est communier" (г S.
4.1.3 sol.). "Quidam enim dicunt quod primus homo іл naturalibus tan
tum creams est, et non in gratuitis..." (2 S. 20.2.3 s o l·)· "Alii vero
dinstinguunt stamm innocentiae in duos status: dicunt enim quod homo
in principio creationis suae sine gratia creams est in naturalibus tantum;
postmodum vero ante peccatum gratiam eonsecutus est" (2 S. 29.1.2 sol.).
— In 2 S. 29.1.2 ad 1 maakt Thomas naar aanleiding van een auctoritas
Augustini onderscheid tussen namurorde en tijdsorde. Wat de natuur296

mas, naar het mij voorkomt, niet alleen ondenkbaar, maar evenzeer overbodig: zijn opvattingen over de schepping en de genade
bieden voldoende "garanties" voor Gods vrijmacht en de gratuïteit
van zijn genadigheid.
Alleen een sterk juridisch gekleurde genade-opvatting kan andere gedachtengangen oproepen. Is de genade eenmaal herkend als de
vrijgeschonken wederkerigheid van presentie, dan ligt daarin Gods
vrijheid en 's mensen (ongelijke, inaequalis, maar werkelijke) deelgenootschap opgesloten. De juridische beschouwingen verhelderen
niet, maar stellen enkel "ab extrínseco" veilig, wat uit de aard der
zaak onbedreigd is. De onbedreigde vrijheid Gods en de onschendbare eigenheid van de mens worden pas echt verhelderd vanuit
het goed begrip van genade en schepping. Extrinsecistische beveiliging lijkt pas noodzakelijk, waar de genade en de liefde niet meer
herkend worden in haar eigenlijke dimensies. Maar deze verblinding wordt niet opgeheven door die "beveiliging".
Tenslotte nog een notitie over de zogenoemde finis debitus, het
2β4
verschuldigde doel . Juist omdat het éne einddoel van de mens
"supra naturam" is, en de feitelijke bestemming daartoe genade,
liefde, bon plaisir (en niet willekeur!), kan men dat einddoel onmogelijk verschuldigd noemen.
Debitus, verschuldigd, is datgene wat de mens krachtens menszijn toekomt. Daarom is de "beatitudo naturalis" niet verschuldigd
in die zin, dat deze noodzakelijk vervuld wordt; "verschuldigd"
immers zegt, gegeven eenmaal de menselijke oorsprongsnatuur,
hoogstens iets omtrent de verhouding van de mens ten aanzien van
doeleinden en einddoel. Daar ligt een "moeten", een onontkoombaar appèl, waarop geantwoord moet worden. De "beatitudo naturalis" moet naar vermogen door de mens gerealiseerd worden, omdat hij anders zijn mens-zijn tekort doet.
orde betreft is de mens eerst geschapen als natura, en pas daarna begenadigd; maar dat wil niet zeggen dat het ook in de tijdsorde aldus is
toegegaan, "...sicut secundum Augustinum, lib. IV Super Genes, ad lit.,
cap. XXXIII, etc., distinctio primorum dierum attenditur secundum ordinem naturae, et non secundum successionem temporis; ita etiam secundum ordinem naturae status in naturalibus puris ad statum ejus in gratia
comparatur, et non secundum ordinem temporis..."
2M
) Zie boven, blz. 219, en nota 42 aldaar. Cf. 4 S. 46.1.2.1. ad 4:
"...quamvis Deus non sit debitor aliali creaturae, tarnen creaturae potest
esse aliquid debitum; quod scilicet requiritur ad ipsam ad hoc quod
exemplar divinae sapientiae imitetur; et hoc debitum concemit justitia,
cum dicitur Deus aliquid juste faceré: quod quidem magis pertinet ad
ordinem rei ad rem, quam ad ordinem rei creatae ad Deum".
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V. H E T BEELD G O D S I N DE M E N S

Terug naar het hoofdthema. In het eerste hijbelboek leest Thomas:
"En God sprak: laat ons de mens maken naar ons beeld en onze
gelijkenis". Dit openbaringsgegeven heeft bij de theoloog een aan
tal vragen opgeroepen, welke vanuit uiteenlopende preoccupaties
en onder verschillend perspectief beantwoord raken. Sommige vra
gen blijken reeds een antwoord te hebben gekregen, andere blijven
nog open.
§ i . Het spiegelbeeld (и)
De algemene vooronderstelling van Thomas' imagoleer is, dat God
voor ons te kennen is vanuit het werk van zijn handen. Aristote
lischer geformuleerd: vanuit de effecten kan ik de oorzaak kennen.
De eerste en voornaamste preoccupatie van de theoloog is juist:
God te leren kennen. De vraag: wiens beeld zoek ik? levert Thomas
geen moeilijkheden; hij zoekt de imago van de levende God, die
zich heeft geopenbaard als de Drieëne. En hij moet dat beeld zoeken in Gods schepping. Want ieder die wrocht, werkt iets uit dat
hem gelijkend is 1 . Alom vind ik het werk van Gods handen, overal
vestigia, gelijkenissen, sporen. In heel dat veld van gelijkenissen
speur ik nu naar het beeld van de Drieëne. Of, om de eigenlijke
theologische belangstelling duidelijker tot zijn recht te doen komen:
ik zoek de eenheid van wezen en de drieheid van personen in God
te doorlichten door de gelijkenis van de imago 2 . Ik wéét dus al wat
ik zal vinden, en ook waar ik het zal vinden. En zelfs is in deze
gedachtengang de werkwijze al gedicteerd: in de mens moet ik een
grondstructuur vinden, die iets "driematigs" heeft, anders is er
geen imago. Hier dienen zich dus als hoofdelementen aan: grondstructuur en driematigheid, spiegel en beeld; en zij corresponderen
aldus: beeld en grondstructuur, spiegel en driematigheid.
De spiegel der menselijke driematigheid werd Thomas kant en
klaar aangereikt vanuit de traditie, in een dubbele triade der menselijke ziel. Beide trilogieën worden aan een nauwkeurig onderzoek
onderworpen. De menselijke geest wordt door Thomas om en om
gekeerd; hij roept heel zijn arsenaal van theologische kermis en
moderne, dat is aristotelisch-arabische wijsbegeerte 3 in het geweer,
!) "...omne agens agit sibi simile... (4 S. 1.14 sol. 4).
) Cf. 1 S. 3 D.T.: "In parte ista ostendit Trinitatem personarum et
unitatem essentiae per similitudine imaginis..." (ed. Mandennet I, p. 106).
') In de jaren 1254—1256, toen Thomas het Scriptum schreef, had hij
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om door een ontleding van de menselijke ziel Gods Drieëenheid te
belichten. Daarmee poogt hij een zo vergaand mogelijke uitdieping
en fundering te geven van de traditionele leer over de imago Dei.
Hij werkt het breedvoerigst de eerste triade uit, zoals ook Lombardus dat heeft gedaan (en Thomas, dat blijkt voortdurend, houdt
zich in het Scriptum dicht bij zijn bron). Overigens ging Lombardus nog verder, en vatte dat eerste ternarium op als natuurlijke
eigenschappen of krachten van de menselijke geest zelf; en dat betekende de eerste aanzet van een niet meer puur-psychologische,
maar in het wezen van de mens zelf verankerde, ontologische interpretatie 4 .
Kort en goed kan men deze eerste triade omschrijven als de drie
zielsvermogens van de memoria, de intelligentia en de voluntas,
die precies in deze volgorde gelijk zijn, toch medezelfstandig daar
zij samen het vermogende geheel van de ziel uitmaken; niet dat
zij identiek zouden zijn met het wezen van de ziel, maar zij vloeien
daaruit voort en behoren tot de integriteit ervan 5 . Bovendien bootsen zij in hun actuering Gods wezen na: dit alles echter alleen
bij de zelfkennis en de Godskennis, en bij de laatste het volmaaktst.
Maar juist bij de Godskennis blijft ook een grondige ongelijkheid
tussen de menselijke vermogendheid en haar voorwerp; er kan immers geen gelijkheid zijn tussen enig schepsel en Godzelf. Maar
voor het spiegelbeeld doet dit weinig terzake ·. — Concrete uitwerking van het spiegelbeeld levert dan: God is de ziel present (memonoch Augustinus, noch Aristoteles anders leren kennen dan uit de zoveelste hand. Augustinus' De Trinitate bijvoorbeeld, dat blijkt uit een vergelijking tussen de geciteerde auctoritates Augustini van het Scriptum en
die van De Ventate (volgens Squire in: DomSt vol. IV, 1951, p. 164,
ontstaan van 1255 tot 1258), werd door Thomas bestudeerd nadat het
Scriptum was voltooid. Squire zal dan ook wel gelijk hebben, als hij zegt
dat de disputationes De Ventate zijn gehouden kort na de lectuur van
De Trinitate. — Aanvankelijk is Thomas' voornaamste aristotelische auctoritas Avicenna; later ontdekt hij Averroës (aldus De Contenson, Avicennisme, p. 53). Pas in de jaren 1259—1268, als hij onderricht geeft in Italië,
zal hij Aristoteles door en door leren kermen vanuit de latijnse vertaling
van diens werken, welke Willem van Moerbeke voor hem heeft gemaakt.
(Cf. F. van Steenberghen, Aristotle in the West. The origins of latin
Aristotelianism. Lv 1955; id.. The philosophical movement in the thirteenth century. E 1955).
4
) "...naturales proprietates seu vires ipsius mentis..." (1 S. 3, ed. Mandonnet I, p. 84). Cf. De Beaurecueil I, p. 62.
5
) Voor het 'totum potentiale' en heel de onderlinge schikking der vermogens in de ziel, zie boven, o.a. blz. 46—51.
e
) "...non multum facit ad imaginem" (1 S. 3.4.4 sol.).
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ria), en dit slaat als het ware aan in, verdicht zich tot het geschapen
kenvermogen (intelligentia) ; deze ontologisch reële kennis, die de
mens op de wijze van het vermogen heeft van de presente God,
resoneert dan in een geestelijk streefvermogen (voluntas), waarin
God bemind wordt, reëel, maar voorbewust en vermogenderwijs.
Zo kent de Vader, die zichzelf present is, zichzelf in de Zoon, en
komt van deze kennis de liefde voort, die de Geest is. Hier ook
duidelijk gelijkheid, orde van voortkomsten, medezelfstandigheid
en werkelijk onderscheid. Waar de mens dus zichzelf kent, en gekeerd staat naar God (en dit is altijd het geval!), bootst hij feitelijk
de binnengoddelijke ken- en liefde-verhoudingen na.
Dat is het resultaat van de analyse: een volmaakt spiegelbeeld,
dat ook in de ontledingen van de tweede triade aan de dag treedt.
Maar er klopt iets niet. Ik heb boven uitvoerig gewezen op de
kritiek, die men reeds in het Scriptum zelf kan aantreffen op de
ternaire structuren, en met name op de memoria. Het spiegelbeeld
is daarmee vervallen 7. Dat de constructie, hoe fraai ook, niet rond
komt, heeft een complexe oorzaak, samengesteld uit hoofdzakelijk
drie elementen: de trinitarische preoccupatie, die noodzakelijkerwijs
iets van drievoudigheid in de menselijke ziel moet vinden; de trouw
van Thomas aan Augustinus, de grote auctoritas der hoge Middeleeuwen; en de onmiskenbaar werkelijkheidsgetrouwer mensbeschouwing der "modernen". Feitelijk dus een botsing tussen de
gangbare theologie van die dagen en de opkomende nieuwe wijsbegeerte.
Dit lijkt tragisch. Want wanneer Thomas in het tractaat over de
Godskennis de vraag stelt naar de eigenlijke drager van de imago
Dei, maakt hij onderscheid tussen imago creationis, het spiegelbeeld en een "situationele" imago. De eerste geldt van de mens,
maar méér van de engel; de tweede nagenoeg exclusief van de mens
(al blijft deze iets extems houden; en bovendien: het spiegelbeeld
is vervallen!); de derde zeker exclusief van de mens, maar deze
imago is volledig extrinsiek en secundair.
De imago creationis is te vinden in de geest, de ratio, die de
hoogste goddelijke geestelijkheid nabootsendenvijs benadert. Geen
gedeeldheid, Gods wezen wordt door de éne geschapen geest betekend. Zo kan in de wereld der lichamelijkheid een boomstam door
zijn eenledigheid imago genoemd worden. Op deze wijze zijn alle
geschapen geesten imago Dei, en het meest expressief de engelen,
omdat in hen de goddelijke goedheid overvloediger straalt dan in
de mens. In de engel vind ik de hoogste geschapen geestelijkheid 8 .
7
) Zie boven, blz. 56—60; 112—115.
B
) "...imago Trinitatis potest attendi tripliciter. Vel quantum ad expres300

Het spiegelbeeld, de "imago similitudinis", bestaat in de onder
scheidenheid der drie geestelijke vermogens van de ziel, waarin de
drieheid van Gods personaliteit wordt weerspiegeld. Zoekt men ter
verduidelijking ook hier een voorbeeld in de wereld van het licha
melijke, dan denke men aan het stoffelijke voorzoverre dat in zich
zelf is onderscheiden door de begrenzing van delen. Op die wijze
kan men een standbeeld imago noemen, of een portretje, of ook
het beeld van de koning op een tienling e . Daar is dus de gelijkenis
van verhoudingen, en dat is het spiegelbeeld. Op deze wijze is het
beeld Gods uitdrukkelijker in de mens dan in de engel, in wie im
mers de vermogens minder onderscheiden zijn. 1 0 .
эат repraesentationem divinonun attributorum; et sic, cum divinae
bonitates copiosius effulgeant in angelo quam in homine, angelus eet
expressior imago Dei quam homo..." (i S. 3.3.1 ad 4). "Et ideo in illis
tantum creaturis dicitur esse imago Dei quae propter sui nobilitatem
ipsum perfectius imitantur et repraesentant; et ideo in angelo et homine
secundum id quod est in ipso nobilius" (1 S. 3.3.1 sol.), "...proprie enim
et principaliter imago intellectualem naturam consequitur; unde oportet
quod ubi intellectualis natura perfectius invenitur, etiam ibi sit imago
expressior: et sic cum natura intellectualis multo sit dignior in angelis
quam in homine... oportet quod in angelis sit expressior imago quam
in anima..." (2 S. 16.1.3 sol.). "Natura autem intellectualis non aequaliter invenitur in angelis et in hominibus, sed in angelis multo nobilior"
(2 S. 16.1.3 a d 1 ) · "Consideratis autem naturalibus angeli et hominis,
magis est capax divinae cognitionis angelus quam homo" (2 S. 16.1.3
ad 2).

*) "...ut patet quod in imagine parva, aequalis est proportio partium ad
invicem sicut in re magna cujus est imago" (1 S. 28.2.1 sol.), "...ad
rationem imaginis non exigitur aequalitas aequiparantiae, cum magni
hominis in parva pictura imago exprimatur; sed exigitur aequalitas
proportionis, ut scilicet eadem sit proportio partium ad invicem in imagi
ne quae est in imaginato" (2 S. 16.1.1 ad 4). "...imago regis... in denario"
(1 S. 3.1.1 ad 5). "...sicut lapis dicitur esse imago hominis inquantum
habet similem figuram... sicut imago regis in denario" (1 S. 28.2.1 ad 3).
10
) "...triplex est imago Dei in homine: scilicet creationis, quae est
ratio, inquantum appropinquai ad imitationem divinae intellectualitatis;
et dicitur imago per modum quo tnrncus in corporalibus potest dici
imago. Item alia est imago similitudinis quae consistit in distinctione
potentiarum repraesentantium Trinitatem personarum; et haec assimilatur
imagini in corporalibus, secundum quod distincta est per limitationes
partium..." (1 S. 3, E.T., ed. Mandennet I, p. 125). "...imago Trinitatis
potest attendi tripliciter... Vel quantum ad distinctionem personarum; et
sic expressior est similitudo in homine quam in angelo, quia in angelo
suae potentiae sunt minus distinctae" (1 S. 3.3.1 ad 4). "...ad rationem
imaginis... exigitur aequalitas proportionis, ut scilicet eadem sit proportio
partium ad invicem in imagine quae est in imaginato: et talis aequalitas
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Tenslotte zijn er situationele imago-aspecten. Zoals God in vrijheid heerst over het universum, zo heeit de m e n s in zijn vrije
keuzewil de heerschappij over de aarde 1 1 — Zoals God de oorsprong is v a n alle dingen, zo is de mens oorsprong v a n heel het
menselijke g e s l a c h t 1 2 — Zoals God n a a r wezen het oerbeeld is v a n
mvemtur in anima respectu Dei quia sicut ex Patre Films, et ex utroque
Spiritus sanctus, ita ex mente nonna, et ex utraque amor procedit" (2 S
1 6 1 1 ad 4) " cum objicitur quod angelica natura est Deo similior
quam humana, dicendum quod verum est, si natura divina m se absolute
considcretur, si autem consideretur secundum quod est in persoms per
relationes onginis distinctis, sic magis convenu cum homme, ut dictum
est" (3 S 2 1 1 2 ad 1)
n ) "Assignatur etiam imago Dei m homme, sed non ita proprie,
quantum ad ahquas propnetates conséquentes, sicut quod homo dommatur infenonbus creatuns, sicut etiam Deus m toto universo, et est
quodammodo finis earum et hoc innuitur Gen, I, 26, ubi post id quod
dictum est 'Faciamus hominem ad imaginem et similitudmem nostrani',
subjungitur 'Ut praesit piscibus mans, et volatihbus caeli, et bestns,
umversaeque terrae, ommque reptih quod movetur in terra'" (2 S 16 1 3
sol ) Hier wordt het functionele aspect van de imago Dei aangeduid
de mens is Gods vizier m de schepping Thomas geeft hieraan wel erg
weinig aandacht, hij noemt het 'ahquae propnetas conscquens', hoewel
de bedoelingen van de Schrift juist in dit aspect het duidelijkst naar
voren komen "De als beeld Gods bepaalde aard van de mens openbaart
zich dan ook aanstonds in zijn heerschappij over alle dieren en over de
hele aarde Zoals het kind de vader representeert, 70 is de mens, door zijn
Godsgelijkenis, m dit ondermaanse de zichtbare representant van de Opperheer, hij is de koning der schepping" (H Renckens, Israels visie op
het verleden Tielt 1956, blz 83—84, cf H van den Bussche, De godsdienstige boodschap van de oergeschiedems Tielt ζ j ( 2 i959), blz 41—42).
In verband met de vnje keuzewil van de mens vergelijke men voorts nog
1 S 3 3 1 ad 2 "Imitatur autcm Deum liberum arbitnum, inquantum est
prunum prmcipium suorum operum non potens cogí" Cf hieronder nog
blz 338
12
) "Vel inquantum ipse Deus est prmcipium rerum, et sic imago mvemtur in homme et non in angelo, inquantum unus homo est prmcipium omnium hominum, sicut Deus omnium rerum" (1 S 3 3 1 ad 4)
— Men vergelijke de Luterà Magistn in 2 S 16 ' Hic attendendum est
quare non creavit simul virum et mulierem, sicut angelos, sed prius
virum, demde mulierem de viro, ideo scilicet ut unum esset humam
generis prmcipium, quatenus in hoc et superbia diaboli contunderetur, et
hommis humilitas Dei similitudine subhmaretur Diabolus quippe aliud
a Deo prmcipium esse concupierat ideoque ut ejus superbia retunderetur,
hoc homo m muñere accepit quod diabolus perverse rapere voluit, sed
obtinere non potuit, et per hoc imago Dei in homme apparuit, quia
sicut Deus omnibus rebus existit prmcipium crcationis, ita homo omnibus homimbus prmcipium generationis" (ed Mandonnet Η, ρ 441) Het
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alles wat bestaat, zo is in de mens de gelijkenis van alle dingen;
waarmee ten nauwste samenhangt dat hij ook het doel van het
universum h e e t 1 3 . — En tenslotte : zoals God geheel en al aanwezig
is in ieder deel van het universum, zo is ook de ziel geheel en al
in ieder deel van het lichaam 1 4 . Dit alles kan nu alleen gezegd
worden van de mens, die gesitueerde geschapen geest is.
Naar deze aspecten is de mens terecht imago Dei te noemen. In
het vervolg zullen alle drie imagines nauwkeuriger plaatsbepaling
krijgen. Maar intussen is al duidelijk dat de echte imago die is,
welke wortelt in 's mensen deelhebbing in de goddelijke goedheden 1 5 . Het is de imago creationis die de krachtigste grond levert
voor een oordeel over de werkelijke gelijkenis of onderscheiden
heid: hier immers wordt het oordeel geveld op grond van de we
zenseigenschappen van de zaak l e .
§ 2. Wat verstaat Thomas onder imago?
Betekent dit nu, dat al de beschouwingen van Thomas over de
imago similitudinis, welke met name in het eerste hoofdstuk ge
analyseerd zijn, van geen enkele betekenis zijn? Wat verstaat Tho
mas onder imago? Want het mag waar zijn dat spiegel en driefeitelijke monogenisme van o.a. ook Thomas en Lomhardus verbreedt
Renckens (o.e., blz. 82—83) naar aanleiding van Gen., V, 1—3 : "door het
feit zelf dat men mens is, is men beeld Gods", en hij wijst daarbij op de
opzettelijke verbinding in Genesis tussen beeld Gods, man-vrouw, en
vruchtbaarheidszegen : een thema dat Thomas in het Scriptum geen func
tie geeft in de imago-leer. (Cf. hierna, blz. 500 e.v., en blz. 591 e.V..)
ls
) Zie boven blz. 100; 123—124; 183 e.V.. "Similiter etiam si consideretur
(natura divina) secundum quod est exemplar totius creaturae. In homine
enim invenitur similitudo cum qualibet creatura, ut dictum est, non autem
in angelo" (3 S. 2.1.1.2 ad 1). Cf. 2 S. 17.3.1 ad 5: "...non omnia veniunt
in compositionem humani corporis per essentiam, sed per similitudinem
et convenientiam quamdam, ut dicit Gregorius, in Homil. Ascensionis,
quod homo intelligit cum angelis, vivit cum arboribus, et sic de aliis".
14

) "...et inquantum anima est in toto corpore tota, sicut Deus in mun
do" (1 S. 3.3.1 ad 4). "Similiter etiam si consideretur (natura divina)
inquantum gubemat universum. Sicut enim Deus totus est in qualibet
parte universi per essentiam, praesentiam et potentiam; sic et anima in
qualibet parte corporis" (3 S. 2.1.1.2 ad 1).
15
) A fortiori redenerend reeds uit 1 S. 3.3.1 sol.: "Alia autem (d.w.z.
de niet-geestelijke schepselen), quae plus et minus participant de Dei
bonitate, magis accedunt ad rationem imaginis". Men vergelijke voorts de
teksten, hierna geciteerd onder nota 47, 48 en 49.
16
) "...quia judicium similitudinis vel diversitatis quod stunitur ab
so
essentialibus rei, est multo firmius" (2 S. 16.1.3 l v in fine).
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matigheid van weinig belang zijn, nog altijd blijven beeld en grondstructuur. Een imago behoeft geen spiegelbeeld te zijn, en de grondstructuur der menselijke ziel met ternair.
Studie op dit stuk van het eigenlijke kerndossier van imago Dei,
dat is samengesteld uit drie groepen van teksten 17, die ieder onder
een eigen opzicht het imago-begrip nader pogen af te lijnen, maakt
duidelijk dat er, onder de reeds genoemde triiutarisch gekleurde
preoccupatie vanuit de leer omtrent de Godskenms, een veel diepere schuilgaat, waarm gezocht wordt naar de menszelf in zijn
verhouding tot God.
i . Imago onder het opzicht der drie-matigheid
De eerste reeks teksten behoort tot het tractaat over de Godskennis, waarin de Triniteit wordt gezocht in de schepselen 18. In functie daarvan wordt imago omschreven in tegenstelling tot vestigium,
namelijk als datgene dat het oerbeeld meer bepaald representeert
(vertegenwoordigt, tegenwoordigstelt) naar al zijn delen en de
schikkingen van die delen, en daaruit kan men ook iets te weten
komen omtrent de innerlijke structuur van het oerbeeld " ,
Twee elementen hier. Het eerste, dat in deze samenhang een
overwegende rol speelt: de delen van het beeld en hun onderlinge
schikkingen m het beeld zijn representatief voor die van het oerbeeld. Een omschrijving van imago, die al duidelijk is ingegeven
vanuit de Trmiteitstheologie. In de menselijke ziel vinden wij delen
(partes), die Thomas in het vervolg bespreekt als de delen (partes)
van de imago; het zijn de vermogens der trilogieën 20. Hoe onder17) (Ι) ι S 3.3.1
1 S 3.4.I
1 S. 3.42
1 S.3.4.3
1 S. э 4 4
1 S. 3 4.5
1 S. 3 5 1

(II) 1 S 28 2 1
1 S. 28 2 2
1 S. 28.2 3
ET.

(III) 2 S 16 1 1
2 S. l 6 1 2
2 S. 16.1 3
2 S 1614
ET.

ET.

18

) ". Imago Trmitatis ibi quaerenda est.." (1 S. 3.31 obj. 3)
" cum in natura mentis humanae quaenmus Trmitatem ." (1 S 3 4 4
obj. 2).
*·) "...imago autem repraesentat rem magis determinate secundum
omnes suas partes et disposmones partium, ex quibus etiam ahquid de
interioribus rei percipi potest" (1 S. 3.3 1 sol )
го
) "Ad intelligentiam hujus partis (ni. van dit gedeelte van de Littera
Magistri) duo quaeruntur 10 de subjecto imaginis, 20 de partibus unagims" (1 S 3 3 Prol ) — Over het onderscheid der vermogens, ι S. 3.3 1
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scheiden ook, zij bestaan in bepaalde schikkingen, waarin Thomas
de getrouwe weerspiegeling vindt van het oerbeeld dat de goddelijke Triniteit is 21 .
Daarnaast staat hem in dezelfde samenhang reeds voortdurend
een ander element voor ogen: dit geheel van delen en schikkingen
van delen moet zó zijn, dat het iets duidelijk maakt over het innerlijke van het oerbeeld, anders is er geen imago. Dit is nu enkel
het geval in die schepselen, die God meer volkomen nabootsen en
vertegenwoordigen vanwege hun adeldom; in de engel dus, en in
de mens naar het hoogste in hem 2 2 , en dat is in zijn geestelijke
zieletop.
De combinatie van deze beide elementen, van de onderscheiden
delen en him schikkingen enerzijds, en de actuele representatie in
wat het beste van de mens is anderzijds, levert het complex ontledingen van de derde distinctie uit het eerste boek van het Scriptum, en voert tot de imago simili tudinis der triaden. Voldoende
voor deze imago is een verhoudingsgelijkheid: zoals van de Vader
de Zoon, en van beiden de Geest voortkomt, zo komt van de menselijke geest het habituele kennen, en van die twee de habituele
liefde2».
De kritiek op de spiegelbeeldigheid is intussen voldoende uitgemeten. Maar in de analyses van Thomas openbaart zich bij nader
toezien nog een andere, dieperliggende preoccupatie. Het blijkt imad i : "...in libero arbitrio non potest esse perfecta similitudo, cum non
inveniatur ibi aliqua distinctio potentiarutn"; ι S. 3.3.1 ad 4: "Vel quan
tum ad dictinctionem personarum; et sic expressior est similitudo in
homine quam in angelo, quia in angelo suae potentiae sunt minus
distinctae"; 1 S. 3 E.T. : "...imago similitudinis quae consistit in distinctione potentiarum repraesentantium Trinitatem personarum". — In 1 S.
3.4.2 ad 1 is zelfs zonder meer sprake van de 'potentiae imaginis'. Cf.
2 S. 39.1.1 ad 1: "...imago similitudinis, in distinctione potentiarum
considerata...".
2I
) "...Augustinus in multis ostendit similitudinem Trinitatis esse; sed
in nullo esse perfectam similitudinem, sicut in potentiis mentis, ubi invenitur distinctio consubstantialis et aequalitas" (1 S. 3.3.1 ad 1).
г2
) "Et ideo in illis tantum creaturis dicitur imago Dei quae propter
sui nobilitatem ipsum perfectius imitantur et repraesentant; et ideo in
angelo et homine secundum id quod est in ipso nobilius" (1 S. 3.3.1
sol.).
23
) Cf. 2 S. 16.1.1 ad 4, geciteerd onder nota 10. — Het duidelijkste
is de trinitarische preoccupatie geformuleerd, waar Thomas als een sed
contra-argument geeft: "Praeterea, in anima est imago Trinitatis. Sed in
anima invenitur notitia procedere a mente, et amor ab utroque. Videtur
ergo quod sit processio etiam in divinis personis" (1 S. 13.1.1 sed с. ζ).
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mers dat de vermogens van de ziel pas voluit spiegelbeeld zijn,
waar geest en hart van de mens worden beschouwd in hun feitelijke betrokkenheid op Godzelf, of minstens in hun betrokkenheid
op zichzelf als beeld Gods 24 . Deze Godsbetrokkenheid is essentieel
voor het begrip van Thomas' imago-leer.
Deze feitelijke betrokkenheid op God houdt het reeds bekende
dubbele moment in: een meer intern, immanent moment, en een
meer extern, transcendent. Want God is in de mens door macht,
aanwezigheid en wezen. En Hij is daar creatief, oproepend uit de '
afgrond, en wel: geest scheppend. Deze creatieve presentie Gods :;>
heeft als term de mens, in wie God al aanwezig is vóór hij tot
enige geestelijke activiteit is gekomen.
Dit is de zin van Thomas' beschouwingen omtrent de "memoria" van
het eerste ternarium. Deze memoria is daarom zo belangrijk, omdat zij
eigenlijk en feitelijk de capacitas Dei is, welke enkel omwille van het
ternaire spiegelbeeld in eerste instantie werd verdicht tot een vermogen.
Onder dit opzicht is het maar de vraag, of die ternaire structuren op zich
wel werkelijk interessant zijn voor Thomas. De interne kritiek maakt
duidelijk, dat alleen het behoud van de augustijnse trilogieën het belang
dat Thomas aan de memoria hecht niet voldoende verklaart. Het gaat
om het heel eigene en uniek-menselijke, dat de dieren niet bezitten: het
reeds tevoren bij zich hebben van God in de intellectuele geest. Dat is de
kern van alle beschouwingen rond de memoria; het is typisch augustijns
en bepaald niet aristotelisch. En dit is reeds in het Scriptum duidelijk.
Memoria betekent: de menselijke geest is retentief2S. Naar immanent moment heet de menselijke geest: memoria Dei; naar transcendent moment: praesentia Dei. Alles is hier nog pure afhankelijkheid, pure onwederkerigheid. De mens is als een klein kind,
maar toch capax: want die hij bij zich heeft kán hij kennen en lief24
) "Si autem considerentur istae potentiae respectu hujus objeeti quod
est anima, sic salvatur ordo, cum ipsa anima naturaliter sit sibi praesens;
unde ex notifia procedit intelligere, et non e converso. Servatur etiam
aequalitas potentiae ad potentiam simpliciter: quia quantum se intelligit,
tantum se vult et diligit... Servatur etiam ibi actualis imitatio ipsius
Trinitatis inquantum scilicet ipsa anima est imago expresse ducens in
Deum. Si autem considerentur respectu hujus objeeti quod est Deus,
tune servatur ibi actualis imitatio... Unde dico quod imago... attenditur...
verius... respectu sui ipsius, et verissime respectu hujus objeeti, quod est
Deus" (i S. 3.4.4 sol.), "...imago enim attenditur in anima, praecipue
respectu hujus objeeti quod est anima et hujus objeeti quod est Deus"
(1 S. 3.5.1 obj. 1).
25
) "...memoria, secundum quod hic sumitur, non est communis nobis
et brutis... quia sola intellectiva anima in se retinet quod accipit, sed
sensitiva in organo corporali" (1 S. 3.4.1 ad 1).
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hebben 2 *. Als geest heeft hij immers God bij zich Daarom heet
hi] imago Dei
Dit zijn de grote thema's, die nog enigermate schuilgaan onder
de psychologische en ontologische analyses die Thomas onderneemt ten aanzien van de ziele-triaden Deze worden tot hun juiste
proporties teruggebracht in een latere distinctie, de mens is beeld
van héél de goddelijke Drieheid inzoverre hij wordt herleid tot de
Vader en de Zoon en de heilige Geest voorzover Zij éen beginsel
zijn 27 .
— Aan de oorsprong van de mens staat de Drieene God. De
vraag naar die oorsprong zal ons m het volgende deel bezighouden.
2. Imago onder het opzicht der birmengoddehjke benoeming
Ook in de Godsleer wordt de benaming "imago" gebruikt, namelijk om iets uit te zeggen over de bmnengoddelijke verhoudingen
In dit verband vraagt Thomas zich af hoe imago gedefinieerd moet
worden, en of die benaming iets zegt over Gods wezen of over
zijn personale ZIJN 2 8 .

Thomas wijdt een heel artikel aan de definitie van imago. Uitgangspunt is een definitie van Hilanus "imago est ejus rei ad
quam imagmatur species indifferens" 2e Naar aanleiding van deze
definitie zegt Thomas het wezen van de imago bestaat in nabootsing Imago komt van imitare, het is een soort samentrekking van
"imitago" 30 . Nu kan er van nabootsing geen sprake zijn ten op2e
) "Sed quod imago in potentiis secundum quaedam objecta praecipue
assignatur, non est ex eo quod actu m illa feratur, nisi forte sub quadam
confusione sed ex eo quod in illa objecta fern potest" (2 S 39 11 ad 1)
27
) " quia Spiritus sanctus refertur ad Patrcm et Filium ut ad unum
principium, unde posset esse imago eorum ut sunt unum pnncipium
ejus, sicut homo est imago totius Trmitatis" (1 S 28 2 3 sol )
28
) Dit wordt behandeld in 1 S 28 2 ' Deinde quaeritur de imagine,
et circa hoc tria quaeruntur 10 quid sit imago, 20 utrum imago in divinis dicatur essentiahter vel personaliter, 30 si dicatur personahter, utrum
convemat Filio tantum" (Prol )
2β
) ι S 28 2 ι, ontleend aan Hilanus, De Synodis 13 (PL 10, 490).
Deze definitie komt in het Scriptum r o g eenmaal voor "imaginem esse
speciem non differentem ejus rei ad quam imagmatur" (2 S 16 1 1 obj 3
en sol)
so) " ratio imaginis consistit in mutatione, unde et nomen stmutur
Dicitur enim imago quasi imitago" (1 S 28 2 1 sol ) — Deze etymologie
gaat terug op Pomponius Porphyno, Hor I 12, 4 "imago dicitur quasi
imitago", cf Julius Paulus ex Pesto, ed Muller, ρ и г "imago ab
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1

ziehte van zichzelf; Lombardus zegt dat, Thomas herhaalt d a t ' .
Ontleedt men het begrip nabootsing nader, dan vallen er volgens
Thomas twee elementen te onderscheiden: het eerste omvat de ter
men die elkaar nabootsen (subject en term, beeld en oerbeeld); het
tweede is datgene waarin zij elkaar nabootsen (fundament) 3 2 . Het
fundament van de nabootsing moet een kwaliteit zijn, waarin beeld
en oerbeeld gelijkenis vertonen, zodat er in de kwaliteit een zekere
adequaatheid is; en bovendien moet die kwaliteit zelf het uitdruk
kelijke en meest nabije teken zijn van de specifieke natuur der
termen. Dan alleen kan er sprake zijn van werkelijke representatie;
want niet iedere nabootsing veroorzaakt zonder meer imago
gelijkenis: een overeenkomst in witheid is niet voldoende bijvoor
beeld, en men kan dus ook niet zeggen dat de ene witte muur het
beeld is van de andere 3 3 .
imitatione dicta" (A latin dictionary, О 1955, s.v. imago, p. 888). Cf.
Otto, Funktion, S. 41 en 221.
Verder: "Imago enim est secundum imitationem..." (1 S. 28.2.1 obj. 1);
"...imago proprie dicitur quod est ad imitationem..." (1 S. 28.2.1 obj. 2).
Cf. 1 S. 3.3.1 sol., geciteerd onder nota 22; 1 S. 3.4.4 sol., geciteerd onder
nota 24; 2 S. 16.1.1 sol.: "...imago proprie dicitur quod ad alterius
imitationem est"; 2 S. 16.1.2 obj. 1: "Ad rationem enim imaginis... suf
ficit imperfecta imitatio"; 2 S. 16.1.4 s o l- : "Cum ergo imago importet
imitationem...".
S1
) Lombardus 1 S. 2: "Imago enim sola non est, et similitudo non
sibi est; neque diversitatem duobus admisceri, alterius ad alterum simili
tudo permittit" (en gedeelte uit een daar aangevoerde auctoritas Hilarii,
De Trinit. Ill, 23; PL 10, 92; 1 S. 2, Littera in medio, ed. Mandonnet I,
p. 53). Dezelfde Lombardus citeert nog Augustinus, De Trinit., VII, 1, 2;
PL 42, 934: "Non est Pater ipse verbum, sicut nee Filius пес imago.
Quid autem absurdius quam imaginem ad se dici?" (1 S. 27, Littera, ed.
Mandonnet I, p. 644). — Thomas: "Ut enim supra dictum est ab Augustino, nihil est absurdius quam imaginem ad se dici" (1 S. 28.2.2 obj. 1);
"...imago proprie dicitur quod est ad imittationem alterius" (1 S. 28.2.1
obj. 2). Cf. 2 S. 16.1.1 sol.: "...imago proprie dicitur quod ad alterius
imitationem est".
32
) "De ratione autem imitationis duo consideranda sunt: scilicet illud
in quo est imitatio, et ilia quae se imitantur" (1 S. 28.2.1 sol.), "...imago
potest dici dupliciter: vel id quod imitatur aliquem, vel id in quo est
imitatio" (1 S. 28.2.2 sol.).
33
) "...de ratione imaginis est aequalitas et similitudo" (1 S. 28.2.1
obj. 5). "...quamvis nomen imaginis sit impositum ab aequalitate et
similitudine..." (1 S. 28.2.3 ad 4)· Cf. 1 S. 3.4.4 sed с. ι: "...ad rationem
imaginis exigitur aequalitas"; 2 S. 16.1.1 obj. 4: "...de ratione imaginis
est aequalitas...". "Illud autem respectu cujus est imitatio, est aliqua
qualitas, vel forma per modum qualitatis significata. Unde de ratione
imaginis est similitudo. Nec hoc sufficit, sed oportet quod sit aliqua adae-
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Wat de termen van de nabootsing betreft: daartussen moet een
verhouding van gelijkheid en gelijkenis bestaan, gefundeerd in datgene waarin zij elkaar nabootsen. Bovendien dient er tussen de
termen een ordening te zijn van dien aard, dat het beeld later is
dat het oerbeeld, omdat het juist naar de gelijkenis van het oerbeeld is gemaakt. Anders gezegd: er speelt een bepaalde oorsprongsrelatie mee. Want behalve dat de witheid van twee muren niet voldoende is om te spreken van een beeldgelijkenis tussen die twee,
is ook hun muurzijn niet voldoende. Tussen oerbeeld en beeld
moet een ordening zijn van eerder en later, zodat het beeld betrokken is op het oerbeeld als op een beginsel 34.
Lezen wij nu opnieuw de definitie van Hilarius: "imago est ejus
rei ad quam imaginatur species indifferens", dan betekent "species
indifferens" hier het fundament van de nabootsing: onverschil
namelijk in een wezensaanduidende kwaliteit, en dit sluit in gelijkenis en gelijkheid in een specifieke wezenshoedanigheid.
Hilarius geeft dus een definitie per causam: imago noemt hij
hier het fundament van de nabootsingsrelatie, hoewel het fundament strikt gesproken de grond is, waarop men van het subject
quario in illa qualitate vel secundum qualitatem vel secundum proportionem; ut patet quod in imagine parva, aequalis proportio partium ad
invicem sicut in re magna cujus est imago; et ideo ponitur adaequatio
in defìnitione ejus. Exigitur etiam quod illa qualitas sit expressum et
proximum signum naturae et speciei ipsius; unde non dicimus quod qui
imitatur aliquem in albedine sit imago illius, sed qui imitatur in figura,
quae est proximum signum et expressum speciei et naturae. Videmus
enim diversarum specierum in animalibus diversas esse figuras" (i S.
28.2.1 sol.), "...non in imitatione quorumeumque exteriorum est ratio
imaginis; sed eorum quae sunt signa quodammodo speciei et naturae..."
(1 S. 28.2.1 ad 1). Cf. 2 S. 16.1.1 sol.: "...nee tarnen quaelibet imitatio
rationem imaginis perficit; ut si hoc sit album et illud album, non ex
hoc dicitur ejus imago: sed ad rationem imaginis exigitur unitario in
aliquo quod speciem exprimat et essentiam..."
S4
) "Ex parte au tern imitantium duo sunt consideranda: scilicet relatio
aequalitatis et similitudinis, quae fundatur in ilio uno in quo se imitantur; et adhuc ulterius ordo: quia illud quod est posterius ad similitudinem
alterius factum, dicitur imago; sed illud quod est prius, ad cujus similitudinem fit alteram, vocatur exemplar..." (1 S. 28.2.1 sol.), "...imago de
ratione sua, ut dictum est, importât ordinem" (1 S. 28.2.2 obj. 2). "Si
dicatur imago prout proprie accipitur id quod imitatur alterum; sic essentia divina non potest dici imago, sed exemplar, cujus imago est creatura:
quia imago praesupponit ordinem ad aliquod principium: essentia autem
divina non habet aliquod principium; sed tarnen sic aliqua persona potest
dici imago alterius, inquantum persona praesupponit sibi secundum ordinem naturae aliam personam" (1 S. 28.2.2 sol.).
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kan zeggen dat het imago is. "Ejus rei ad quam imagina tur" is een
omschrijving van het oerbeeld, dat éérder is dan het beeld S5.
Zo dekt deze definitie een andere, ook van Hilarius: "imago est
rei ad rem coaequandam indiscreta et unita similitudo" 3e. Beide
definities zeggen dat de imago wordt gevonden waar nabootsing is
in wat enigerwijs teken is van de specifieke natuur van het oerbeeld « .
Nu is er sprake van beeld Gods, maar hoe is dat mogelijk? Hoe
zou een dergelijke imago er uit moeten zien? Of anders gesteld:
een schepsel kan toch wel nooit beeld Gods zijn, omdat er immers
tussen de Schepper en het schepsel geen gelijkheid kan zijn. Dit is
een steeds terugkerend objectum 88 . Het antwoord van Thomas
grijpt terug op het goed begrip van imago, en hij wijst erop dat
gelijkheid en gelijkenis iets hebben van quantiteit, zodat er meer
en minder gelijkheid kan bestaan 39 .
si
) "...ista definitio data est per causam: non enim illud quod est
imago, est ipsa species in qua fit imitatio, proprie loqucndo; sed indifferentia speciei est causa quare dicatur imago" (i 5. 28.2.1 ad 2).
"...hoc quod dicit: 'Ejus rei ad quam imaginatur', est circumlocutio
exemplaris... Exemplar enim prius est imagine..." (t S. 28.2.1 ad 4).
"...indifferentia speciei intelligitur et similitudo et aequalitas, qualis ad
imaginem requiritur" (1 S. 28.2.1 ad 5).
39
) 1 S. 28.2.1 obj. 5. — Ook deze definitie komt meer voor in het
Scriptum: 1 S. 3.3.1 obj. 5; 2 S. 16.1.1 obj. 4 en 5; 2 S. 16.1.4 obj- 1. —
"...unde illae duae definitiones in idem redeunt" (1 S. 28.2.1 ad 5).
87
) 1 S. 28.2.1 ad 1, geciteerd onder nota 33.
38
) "...eorum quae in infinitum distant, non potest esse indifferentia.
Sed creatura est imago Dei, a quo tarnen in infinitum distal. Ergo 'indifferens' male ponitur in definitione imaginis" (1 S. 28.2.1 obj. 3). Cf.
1 S. 3.3.1 obj. 5: "Sed nulla res creata coaequat Creatorem. Ergo in nulla
creatura potest imago Creatoris inveniri". — 1 S. 3.4.4 sol.: "Servatur
etiam ibi aequalitas potentiae ad poten tiam simpliciter, sed non potentiae
ad objectum: quia Deus est altior quam sit anima". 2 S. 16.1.1 obj. 3 :
"...quaecumque conveniunt in aliquo uno, habent aliquid prius et simplicius se, sive sit convenientia analogiae, sive unionis: est enim ens
prius substantia et accidente, sicut animal prius homine et equo. Deo
autem nihil est prius et simplicius. Ergo non potest esse ejus imago in
creatura". 2 S. 16.1.1 obj. 4: "Sed nulla aequalitas potest esse creaturae
ad Deum. Ergo nee imago ejus esse potest".
39
) Men denke hierbij aan wat hij zegt over de quantitas virtutis, die
discreta kan zijn (zo kan men bijvoorbeeld méér en minder mensen beminnen), of ook continua (zo kan men iemand meer of minder liefhebben). Cf. bijvoorbeeld 1 S. 17.2.1 ad 2: "...quantitas virtutis attenditur
dupliciter: vel quantum ad numerum objectorum, et hoc est per modum
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a. Drie algemene graden
Thomas stelt nu drie algemene graden van volmaaktheid op voor
de imago:
i . De onvolmaakte imago vind ik, waar een subject het oerbeeld
nabootst in een kwaliteit welke het wezen ervan betekent en uitdrukt, zonder dat het subject het wezen-zelf van het oerbeeld bezit.
Zo noem ik een standbeeld imago: een brok steen met de figura
van een mens. Op deze onvolkomen wijze is het beeld Gods in de
schepselen.
2. Volmaakter imago is gerealiseerd, wanneer een subject niet
enkel die wezensbeduidende kwaliteit nabootst, maar ook de specifieke natuur bezit welke door de kwaliteit wordt betekend. Zo is
een zoon het beeld van de mens, die zijn vader is. Hij gelijkt zijn
vader niet enkel in gestalte, maar in het mens-zijn zelf.
3. De volmaaktste imago is een subject, dat het oerbeeld niet
enkel in specifiek dezelfde natuur nabootst, maar zelfs in numeriek dezelfde. En op die wijze is God de Zoon de volmaaktste imago
van de Vader 40.
b. De volmaaktste imago in God: ad 3.
Hier zijn wij bij het eigenlijke onderwerp van distinctio 28: de
vraag in welke zin imago wordt gebruikt in de leer over de allerheiligste Drieëenheid. God de Zoon is de volmaakte imago van de
Vader; Hij bootst de Vader na in de ene goddelijke natuur, die Hij
van de Vader ontvangt; daarin is Hij in alles wezensgelijk aan de
quantitatis discretae; vel quanttun ad intensionem actus super idem
objectum, et hoc est sicut quantitas continua; et ita excrescat virtus
charitatis".
40
) "Invenitur tarnen quidam gradus perfectionis imaginis. Dicitur
enim quandoque imago alterius, in quo invenitur aliquid simile qualitate
alterius, quae désignât et exprimit naturam ipsius; quamvis illa natura in
ea non inveniatur; sicut lapis dicitur esse imago hominis inquantum habet similem figuram, cui non subsistit natura illa cujus est signum; et
sic imago Dei est in creatura, sicut imago regis in denario, ut dicit
Augustinus, lib. De decern chord., cap. Vili (serm. IX); et sic est imperfectus modus imaginis. Sed perfectior ratio invenitur quando illi qualitati
quae désignât naturam similem subest eadem natura in specie, sicut est
imago hominis patris in filio suo: quia habet similitudinem in figura, et
in natura quam figura significat. Sed perfectissima ratio imaginis est
quando eamdem numero formam et naturam invenimus in imitante cum
eo quem imitatur; et sic est Filius perfectissima imago Patris: quia omnia
attribute divina quae sunt per modum qualitatis significata, simul cum
ipsa natura sunt in Filio, non solum secundum speciem, sed secundum
unitatem in numero" (1 S. 28.2.1 ad 3).
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Vader in wiens éne goddelijke wezen Hij deelt. Tussen de Zoon en
de Vader bestaat volmaakte eenheid en ongescheidenheid, zodat de
Zoon de volkomen repraesentatio is van de Vader 41 .
Imago, genomen in de strikte zin, wordt ten aanzien van God
personaal gebruikt: een Persoon bootst na; het wezen van God is
het fundament, datgene waarin die Persoon nabootst. Bovendien
zegt imago altijd ordening op een beginsel, en terwijl Gods wezen
geen beginsel heeft, kan een Persoon in God uiteraard een andere
Persoon vooronderstellen 42.
Het is op grond van de eigen oorsprongsrelatie van de Zoon, dat
Hij imago heet, want Hij ontvangt de goddelijke natuur juist door
zijn eigen wijze van voortkomst, namelijk een voortkomst op de
wijze der natuur, d.i. door verwekking, voortbrenging, teling. Voor
de Persoon die aldus voortkomt, is imago de karakteristieke benaming; of ook voor de Persoon die als Verbum voortkomt, omdat
het verbum de gelijkenis is van het gekende in de intellectus 4S . —
Dit alles kan niet gezegd worden van de heilige Geest, want deze
komt voort niet op de wijze der natuur, maar op de wijze der liefde.
En hoewel Hij dus door voortkomst de goddelijke natuur ontvangt,
heet Hij niet Zoon; noch ook imago, ofschoon Hij gelijkenis heeft
met de Vader 44 .
с De onvolmaakte imago in de schepselen: ad ι
Maar onze eigenlijke aandacht gaat uit naar de schepselen, en daar
van in het bijzonder naar de mens. Thomas zegt uitdrukkelijk dat
41
) "Si autem dicatur id in quo est imitatio, sic natura divina est
imago, quia in ipsa est... imitatio... personae ad personam, secundum
quod Filius in natura divina quam habet a Patre, imitatur Patrem" (i S.
28.2.2 sol.). "...Filius imitatur Patrem, per omnia consimilis sibi..." (1 S.
28.2.3 0 bj· 2). Cf. 1 S. 3.3.1 ad 5: "Filius enim Dei est perfecta imago
Patrie, perfecte repraesentans ipsum"; 2 S. 16.1.1 ad 5: "ubi est perfecta
imaginis ratio, ibi est perfecta indiscretio et unitas, ut patet in Filio ad
Patrem...".
42
) Cf. 1 S. 28.2.2 sol., geciteerd onder nota 34.
48
) Cf. 1 S. 27.2.1 sol.: "...verbum cordis, quod etiam ab aliis dicitur
verbum rei, quia est immediata similitudo ipsius rei...".
**) "...quamvis Spiritus sanctus sua processione accipiat naturam, quia
tamen sua processio non est per modum naturae, non dicitur nee est
generatio quia generatio est processio per modum naturae; et per consequens non dicitur Filius. Ita etiam dico quod Filius ex ratione processionis suae habet quod sit imago, et inquantum procedit ut Filius, quia
Filius dicitur ex hoc quod habet naturam Patris; et inquantum pro
cedit ut Verbum, quia verbum, ut dictum est, est quaedam similitudo in
intellectu ipsius rei intellectae. Sed Spiritus sanctus non habet hoc ex
ratione suae processionis, quia procedit ut amor; et ideo sicut non dicitur
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de schepselen terecht imago Dei kunnen heten, al is het dan op
onvolmaakte wijze.
Misschien zelfs méér terecht dan de Zoon Gods, namelijk onder het
bepaalde opzicht van het beeld als teken. Een teken heeft immers als
kenmerk, dat het kan worden waargenomen, dat het zichtbaar is 45. In
die zin werd van de imago similitudinis gezegd, dat wij daaruit iets
omtrent het innerlijk van het oerbeeld kunnen kennen. Ten aanzien van
ons nu is de Zoon Gods geen imago, tenzij wij Hem zouden kunnen zien.
In alle schepselen vind ik een nabootsing van God in enige hoedanigheid, die het wezen van God betekent; op onvolmaakte wijze,
zoals een standbeeld Sokrates nabootst. Het fundament van deze
nabootsing is het signum, de gelijkenis dus van Gods goedheid of
wezenheid. Deze wezensbeduidende kwaliteit dient derhalve zowel
in God als in het schepsel te zijn. In God, die zonder meer zijn
ESSE is en zichzelf genoeg; in het schepsel, dat bij deelhebbing aan
Gods absolute ZIJN is. Op die wijze worden Gods eigenschappen
manifest in de schepselen. Meer platoons gezegd: op de wijze van
deelhebbing; meer aristotelisch: op de wijze van analogie-gelijkenis.
Daarnaast worden Gods eigenschappen in de schepselen openbaar naar
evenredigheid ("proportionalitas"), en daarop berust de figuurlijke of
metaforische zegging **.
Filius, quamvis accipiat sua processione naturam Patrie; ita nee imago,
quamvis habeat similitudinem ad Patrem" (i S. 28.2.3 sol.).
4S
) "...signum, quantum est in se, importet aliquid manifestum quoad
nos, quo manuducimur in cognitionem alicujus occulti" (4 S. i.t.i.t ad
5). "...signum importât aliquod notum quoad nos, quo manuducimur in
alterius cognitionem. Ree autem primo nobis notae, sunt res cadentes
sub sensu, a quo omnis nostra cognitio ortum habet. Et ideo signum
quantum ad primam sui institutionem significat aliquam rem sensibilem,
prout per earn manuducimur in cognitionem alicujus occulti" (4 S. 1.1.1
sol. 2).
*9) "Si dicatur imago prout proprie accipitur id quod imitatur alteram ;
sic essentia divina non potest dici imago, sed exemplar, cujus imago est
creatura... Si autem dicatur imago id in quo est imitatio, sic natura
divina est imago, quia in ipsa est... imitatio... creaturae ad Creatorem,
inquantum creatura imitatur Creatorem, sed imperfecte, secundum aliquam
similitudinem bonitatis ipsius" (1 S. 28.2.2 sol.). — Cf. 2 S. 16.1.1 sol.:
"...imago proprie dicitur quod ad alterius imitationem est; nee tarnen
quaelibet imitatio rationem imaginis perfìcit; ut si hoc sit album et illud
album, non ex hoc dicitur ejus imago: sed ad rationem imaginis exigitur
imitatio in aliquo quod speciem exprimât et essentiam: propter quod ab
Hilario dicitur species indifferens. Et inde est quod in corporalibus
secundum imitationem figurae potissimum imago attenditur, quia figura
est quasi certum signum os tendens unitatem et difieren tiam speciei. Haec
autem imitatio potest esse dupliciter: aut simul quantum ad speciem et
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N u is er b i n n e n de schepselwereld opnieuw gradatie mogelijk
v a n gelijkenis en gelijkheid, nabootsing en representatie D a a r b i n n e n zoeken wij n u n a a r een gelijkenis, die o n d a n k s alle onvolkosignum speciei, et sic imago hominis est m filio suo, qui ipsum humana specie et figura imitatur, et haec est perfecta imago aut quantum ad
signum tantum, et non quantum ad ventatem speciei, sicut imago hominis est in statua lapidea, et haec est imperfecta imago Et primo modo
films est imago patris, sicut in natura communicans, secundo autem
modo imago Dei est m creaturis, et ideo creatura potest esse imago Dei,
licet non perfecta" — 2 S 16 1 1 ad 3 " convenientia potest esse duphciter aut duorum pamcipantium ahquod unum, et talis convementia
non potest esse Creatone et creaturae, ut objectum est aut secundum
quod unum per se est simpliciter, et alterum participât de similitudine
ejus quantum potest, ut si poneremus calorem esse sine materia, et ignem
convenire cum eo, ex hoc quod ahquid calons participaret et talis convementia esse potest creaturae ad Deum, quia Deus dicitur ens hoc modo
quod est ipse suum esse, creatura vero non est ipsum suum esse, sed
dicitur ens, quasi esse participans, et hoc suf fiat ad rationem imagmis"
— 1 S 34 3 1 ad 2 " similitudo est duplex quaedam enim est per participationem ejusdem formae, et talis sunilitudo non est corporalium ad
divina, ut objectio probat Est etiam quaedam sunilitudo proportionalitatis, quae consist« m eadem habitudine proportionum, ut cum dicitur
sicut se habet octo ad quatuor, ita sex ad t n a , et sicut se habet consul
ad civitatem, ita se habet gubernator ad navem, et secundum talem
simihtudmem fit transumptio ex corporalibus m divina ut si Deus dicatur ignis ex hoc quod sicut se habet ignis ad hoc quod liquefacta effluere
facit per suum calorem, ita Deus per suam bomtatem perfectiones m
omnes creaturas diffundit, vel ahquid hujusmodi" — 1 S 35 1 4 ad б
" inter Deum et creaturam non est similitudo per convementiam m
ahquo imo communi, sed per unitationem, unde creatura similis Deo
dicitur, sed non convertitur, ut dicit Dionysius m lib De div n o m ,
cap IX, 6" — 1 S 48 1 1 sol " conformitas est convementia in forma
una, et sic idem est quod sunilitudo quam causât imitas quahtatis, ut
m V Metaph, dicitur Unde hoc modo aliquid Deo conformatur quod sibi
assimila tur Contingit autem aliqua dici similia duphciter Vel ex eo quod
participant imam formam, sicut duo albi albedinem, et sic omne simile
oportet esse compositum ex eo in quo convenu cum alio simili, et ex eo
m quo differì ab ipso, cum siirulitudo non sit msi differentium, secundum Boetium Unde sic Deo nihil potest esse simile nee conveniens пес
conforme, ut frequenter a philosophie dictum invenitur Vel ex eo quod
unum quod participative habet formam, imitatur illud quod essentiahter
habet Sicut si corpus album diceretur simile albedini separatae, vel cor
pus mixtum igneitate ipsi igni Et talis simihtudo quae pomt compositionem m uno et simplicitatem in alio, potest esse creaturae ad Deum
participantis bomtatem vel sapientiam, vel aliquid hujusmodi, quorum
unumquodque in Deo est essentia ejus "
2 S 16 1 2 ad 5 " propnetates divmae ostenduntur m creaturis dupli-
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menheid welke het geschapen-zijn als zodanig aankleeft, de hoogste is, om te onderzoeken of deze gelijkenis imago genoemd mag
worden Daartoe is géén volmaakte gelijkenis nodig, maar wel nabootsing in een hoedanigheid die de specifieke natuur beduidt Er
is werkelijk grote afstand tussen het schepsel en de Schepper, maar
mzoverre het schepsel God werkelijk nabootst wordt het met gescheiden van Hem, maar is met Hem verenigd door een eenheid
van overeenkomendheid 47 .
Schepselen kunnen overeenkomen met God m hogere en in lagere kwaliteiten in het ZIJN, m leven, m geestelijkheid. De waardigheid van de schepsel-natuur die nabootst is bepalend voor het al of
met imago-zijn, want met overal waar nabootsing is, is beeldgelijkems, maar enkel waar nabootsing is in de hoogste hoedanigheid
4β
die kan gelden als teken van de specifieke n a t u u r
Leven en ZIJN
citer vel secundum simihtudinem analogue, sicutvita, sapientiaet hujusmodi, quae analogice Deo et creatuns convemunt, et sic divmae propnetates praecipue ostenduntur in rationah natura, vel secundum sumlitudinem propomonalitatis, secundum quod spiritales propnetates corporahbus metaphonce designantur, et hoc modo m igne ostenduntur propneta
tes divmae
Sed haec sinulitudo non facit rationem imagmis, unde
Dionysius vocat eam, in II cap Caelest, hierar , dissimilem smuhtudmem".
— 3 S 2 1 1 1 ad 3 " duplex est simihtudo creaturae ad Deum Una
secundum participationem ahcujus divmae bomtatis, sicut ab eo vivente
omnia vitam participant Et sic creatura rationahs m qua invemtur esse,
vivere et intelligere, maxime Deo assimilatur Aha simihtudo est secun
dum proportionalitatem, ut si dicatur simihtudo mter Deum et ignem,
quia sicut igms consuimt corpus, na Deus consumit nequitiam Et haec
simihtudo requintur m figurativis locutiombus et appropnatiombus,
quam Dionysius m ζ cap Cael hier vocat 'dissimilem simihtudinem' —
4 S 45 1 1 1 ad 2 " duplex est convementia vel simihtudo Una quae
est per participationem ejusdem quahtatis, sicut calida ad mvicem convemunt; Alia per quamdam proportionalitatem, secundum quam in
Scnpturis metaphorae corporahum ad spintuaha transferuntur, ut quod
dicitur Deus esse sol, quia est principmm vitae spintuahs, sicut sol vitae
corporahs "
47
) " creatura est imago Dei, a quo tarnen in infinitum distal" (ι S
28 2 ι ob) 3) — Cf 1 S 3 3 1 ad 5 " creatura autem, secundum quod
deficit a repraesentatione, deficit a perfecta ratione imagmis" — 2 S
16 1 1 ad 5 " creatura autem, quantum ad hoc quod Deum unitatur,
non discemitur ab eo, sed quodammodo sibi unitur unitale convementiae,
quamvis semper remaneat major differentia et sic non ex toto tolhtur
ratio imagmis, sed solum imagmis perfectae" — 2 S 1 6 1 2 obj 1 "Ad
rationem enim imagmis, quahs in creatuns esse potest, non exigitur per
fecta simihtudo "
48
) Cf 2 S 1 6 1 1 sol " . nee tarnen quaehbet imitatio rationem ima315

vormen eigenschappen die tekenend zijn voor God. Maar binnen
de schepselwereld zijn zij met voldoende; hoe volmaakter een
schepsel is, des te meer is het Godgelijkend, en de hoogste volmaaktheid binnen de schepselwereld vormen de geschapen geesten.
Alle eigenschappen, waarin de schepselen op analoge wijze overeenkomen met God, worden vooral openbaar in die geschapen
geestelijke natuur; en daar is dan ook in eigenlijke en hoofdzakelijke zin sprake van imago. Juist waar de forma van het subject
geestelijk is, is er beeld-gelijkenis, terwijl overal waar iets stoffelijks de forma van het subject is, enkel maar vestigiale gelijkenis
is gerealiseerd. Geestelijkheid, intellectualitas is nu precies in de
schepping die hoedanigheid, waardoor het wezen van subject én
van oerbeeld wordt betekend: het is de hoogste wijze van leven
en van ZIJN. En dit is het fundament van de imago-verhouding in
de schepping tot de Schepper, hierin is werkelijk, hoewel niet volmaakte indif ferentia : een gelijkenis op de wijze van participatie
en analogie 49 .
Zo komen wij tot een laatste differentiatie: naarmate er méér
ginis perficit sed ad rationem imagims exigitur imitatio in aliquo quod
speciem exprimât et essentiam ..". 2 S іб.і 2 ad 4 ". ad dignitatem
naturae, quae rationem imaginis perficit". — 2 S 16.1.2 ad 5, geciteerd
onder nota 46
4β
) Cf 1 S 2 1 1 ad 1 " . quamvis bomtates participatae in creaturie
sint différentes ratione, tarnen habent ordinem ad invicem et una includa
alteram, et una fundatur super altera; sicut in mtelligere includitur
vivere, et in vivere includitur esse, et ideo non reducuntur in diversa
principia, sed in unum Si etiam ordmem non haberent, non propter hoc
excluderetur imitas primi principi! quia quod in principio umtum est, in
effcctibus multiplica tur· semper en un m causa est ahquid nobihus quam
in causato. Unde prunum principium licet sit unum et simplex re, sunt
tarnen in eo plures rationes perfectionum, ut sapientia, vita et hujusmodi,
secundum quas diversae perfectiones re différentes in creaturis causantur". — 2 S. 161 2 sed с. 2 : ". quanto aliqua creatura est perfectior,
tanto est Deo siimlior. Sed inter alias creaturas rationalis natura altissimum gradum tenet In ipsa ergo praecipue imago Dei invemtur". — 2 S.
16 1.2 ad 5, geciteerd onder nota 46. — 2 S. 16 1 3 sol : " proprie enim
et principaliter imago intellectualem naturam consequitur..". — 3 S.
2 1.3.1 ad 2 " simihtudo attenditur secundum formam Corporis au tem
humani forma est anima rationahs, in qua imago Dei consistit. Et ideo
in corpore humano non tantum est similitudo vestigli, sed etiam sunihtudo imaginis, inquantum animam habet Non enim corpus humanuni
habet esse quoddam distinctum ab esse quod dat sibi anima, quasi ab
alia forma per quam sit in eo similitudo vestigli tantum, sicut m corponbus mammatis . ". — N b. Voor de verhoudmg vestigium en imago zie
boven, blz 93—100, 168—172
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wezensovereenkomst (indifferentia speciei) in de schepping is, meer
gelijkheid en gelijkenis in de specifieke natuur tussen God en het
schepsel, hoger en puurder intellectualitas in de creatuur, in die
mate is er méér imago. En juist voorzover er verschil en afstandelijkheid blijft tussen het schepsel en de Schepper, is er géén beeldgelijkenis. Of, anders gezegd, naarmate een geschapen geest als zodanig verhevener is, van hoger adel, méér geest, in die mate wordt
God door een uitdrukkelijker imago nagebootst. — Van de mens
nu is de geest beschemerd tot "ratio", terwijl de engel met klare,
onverduisterde intellectus kent. En zo is de engel méér imago dan
de mens 50. (Behalve misschien weer onder het signum-aspect van
de imago, "quoad nos"; maar daarvan spreekt Thomas in dit verband nooit uitdrukkelijk).
Overzien wij nu deze ontledingen, dan valt samenvattend te zeggen:
— De spiegelbeeldigheid speelt hier geen enkele rol meer.
— Imago in de volkomen zin van het woord kan een schepsel
niet zijn van de Schepper: volmaakte imago, die God in numeriek
dezelfde natuur nabootst, is de Zoon van de Vader.
— Binnen de wereld der schepping kan de naam imago alleen
toevallen aan het hoogste schepsel, de intellectuele natuur, die hoewel op inadequate wijze toch werkelijk deelt in Gods eigen geestelijkheid. De intellectualitas kan men terecht teken noemen van
Gods natuur; in die wezensbeduidende hoedanigheid deelt de geschapen geest, en representeert aldus waarlijk God, zij het als onvolmaakte imago.
— Dit onvolmaakte beeld wordt gerealiseerd in de mens, die geschapen geest is; maar het wordt op onvolmaakte wijze gerealiseerd, omdat de menselijke geest gesitueerd is in lichamelijkheid.
Ook hier resteert een vraag: de imago impliceert immers in haar
definitie een "ordo", veronderstelt geordendheid op een beginsel;
voor de mens is dat bovenal uitgedrukt in Thomas' woord, dat hij
50
) "...unumquodque quantum attingit ad rationem imaginis, tantum
attingit ad rationem indifferentiae: secundum enim quod differì, non est
imago. Invenitur tarnen quidam gradus perfectionis imaginis" (i S. 28.2.1
ad 3). — Cf. 2 S. 16.1.3 obj. 4: "Cum ergo unumquodque tanto sit melius
quanto expression imagine Deum imitatur...". — 2 S. 16.1.3 s o I- : "—proprie enim et principaliter imago intellectualem naturam consequitur; unde
oportet quod ubi intellectualis natura perfectius invenitur, etiam ibi
sit imago expressior: et sic cum natura intellectualis multo sit dignior in
angelis quam in homine, eo quod propter obumbrationem intellectualis
luminis homo rationalis dicitur, cum ratio sit quidam intellectus obumbratus; oportet quod in angelis sit expressior Dei imago quam in ani317

beeld is van heel de Drieeenheid voorzover hij wordt herleid tot
de drie goddelijke Personen als tot één beginsel 51 Hetzelfde wordt
aangeduid in het signum-aspect van de imago· beeldgelijkenis is
er op grond van gelijkheid en gelijkenis, en opdat het subject dat
oerbeeld zou betekenen, met hetwelk het krachtens herkomst gelijkenis en gelijkheid heeft Een teken veronderstelt altijd een betekenende, tot-teken-makende activiteit, en zo onderstelt imago op
enigerlei wijze een relatie van oorsprong, waardoor de gelijkenis
wordt teweeggebracht 52
De gelijkenis nu van een maaksel met die het maakt is ofwel
naar datgene wat de maker in zijn natuur heeft, en zo is het, dat
een mens een mens voortbrengt, ofwel naar datgene wat de maker
in zijn geest heeft, en zo creëert de kunstenaar zijn kunstwerk naar
gelijkenis van het concept dat hij ervan heeft Nu kan men alle
schepselen het beeld noemen van het concept dat van hen bestaat
m de geest Gods Maar alléén de geestbegaafde natuur bereikt de
uiterste en hoogste trap van nabootsing, en daarom wordt zij alleen
5Э
beeld Gods genoemd
d De volmaaktere imago ad 2
In het algemeen is dus gezegd dat het schepsel onvolmaakt beeld
Gods is, omdat m een schepsel alléén gelijkenis met God wordt
gevonden in een wezensbeduidende hoedanigheid, zonder dat het
51
) 1 S 28 2 2 obj 2 en sol, geciteerd onder nota 34 — 1 S 28 2 3
sol, geciteerd onder nota 27
B2
) " quamvis nomen imagims sit impositum ab aequalitate et similitudine, tarnen est impositum ad significandum rem cui ex modo suae
productioms competit simihtudo et aequalitas, et ideo non oportet quod
dicatur absolute similis et aequahs msi ex modo suae processionis hoc
habeat quod etiam imago proprie et absolute dicatur" (1 S 2823 ad 4).
S3
) Cf 2 S 16 1 2 ad 2 " simihtudo opens potest dici ad operantem
dupliciter aut quantum ad id quod habet m natura sua, sicut homo
general hommem, aut quantum ad id quod habet in mtellectu suo, sicut
artificiatum ab artifice m similitudinem artis suae procedi! Utroque modo
procedit creatura a Deo m similitudmem ejus Primo modo quia ab ente
sunt entia, et a vivo vivcntia Secundo modo, quia procedunt a ratiombus
ideahbus Cum ergo unaquaeque res pertingat ad perfectam unita tionem
ejus quod est in intellectu divino, quia talis est qualem eam esse disposuit, ideo quantum ad hunc modum sirmlitudinis quaelibet creatura
potest dici imago ideae m mente divma existens unde dicit Boetius, in
hb De Trini t, cap II, quod formae quae sunt m materia possimi dici
imaginem, eo quod ab his fonnis venerimi quae sme materia sunt, sed
quantum ad ahum modum sola intellectualis natura pertmgit ad ultimum

gradum imitatioms, ut dictum est, et ideo ipsa sola dicitur imago Dei".
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schepsel het wezen God bezit. Deze onvolkomen imago is door
Thomas vergeleken met een standbeeld, dat wél de figura maar niet
de natuur van een mens bezit.
Nu is eerder al gebleken, dat standbeeld (of portret) ook als
voorbeeld kan dienen van de imago similitudinis (het spiegelbeeld).
Er is daar immers een verhoudingsgelijkheid tussen de drie goddelijke personen in hun onderlinge betrekkingen, en de drie zielsvermogens in hun onderlinge schikkingen. In de gevolgde gedachtengang levert dit een werkelijk spiegelbeeld op.
Dezelfde voorbeelden (van het kunstwerk) zijn nu ook gebruikt
om het verschil aan te geven tussen enerzijds een afbeelding
(imago) van het concept (idea) dat in de geest van de maker
bestaat — en dergelijke afbeelding is meer extern; men kan alle
schepselen aldus afbeeldingen noemen van de ideae in God —, en
anderzijds een beeldgelijkenis van de natuur van de maker — meer
betrekking hebbend op wezenlijke eigenschappen; alleen geestbegaafde creatuur kan zo beeld Gods worden genoemd.
Uit dit alles kan men de gevolgtrekking maken, dat de imago
similitudinis uit zichzelf méér heeft van een "imago ideae in mente
divina existentis" en meer extern is dan een waarachtig imago Dei.
Dat het spiegelbeeld toch terecht (altijd in Thomas' gedachtengang)
ook imago Dei heet, is op grond van het feit dat de triaden, die
juist het spiege/beeld uitmaken, bestaan in de vermogens (en hebbelijkheden) van de menselijke geest, en wel primair in de intellectualitas: die hoedanigheid namelijk, welke het wezen beduidt, en
waarin de mens met God overeenkomt door analogie en participatie.
De volmaaktere imago nu, de tweede volkomenheidsgraad die
Thomas heeft genoemd, en waarvan hij als voorbeeld geeft de zoon
die beeld is van de mens die zijn vader is, omdat hij zowel in gestalte als in specifieke natuur met zijn vader overeenkomt, heeft
aldus toch iets te maken met het beeld Gods in de schepselwereld,
ook al heeft Thomas die daarbij niet uitdrukkelijk vermeld.
Het verband, dat bestaat tussen de onvolmaakte en de volmaaktere imago, is gelegen in de oorsprongsrelatie die bestaat tussen het
beeld en de Schepper. De geschapen geest is immers beeld Gods op
grond van de activiteit van de Schepper, die deelgeeft in de wezensbeduidende eigenschap der geestelijkheid welke Hijzelf voluit en bij
wezen bezit; en bovendien "ad significandum": opdat dit schepsel
aldus zou betekenen... Het voorbeeld van de zoon die imago van
zijn vader is, omdat hij in gestalte (signum speciei) en in natuur
(species) zijn vader nabootst, is op eminente wijze weliswaar ge319

realiseerd in God de Zoon 5 4 , en tussen de Schepper en de geschapen geest is ook volledige communicatie in natuur Maar anderzijds is daar méér dan enkel overeenkomst in verhoudingen· gelijkenis, deelhebbing, communicatie in die hoedanigheid die het
wezen-zelf beduidt.
Zoals gezegd de vraag die resteert is die naar de oorsprong van
de imago
3. Imago onder antropologische belichting
In het tractaat over de Schepping wijdt Thomas nogmaals m een
aantal artikelen zijn aandacht aan het beeld Gods Hier, om antwoord te geven op de vraag hoe en hoedanig de mens door God
is geschapen 55
Hij volgt hierbij Lombardus, die zijn scheppmgstractaat weliswaar inleidt met een reeks uitvoerige en levendige auctomates omtrent de bedoelingen en de doelordenmgen der schepping (over de
goedheid Gods en de "utilitas creaturae"), maar door zijn systematisering aan deze finale ordening voorbijziet wanneer hij de imago
Dei behandelt 5e Lombardus' bedoelingen met die beschouwingen
B4
) Dit wordt nog eens onderstreept in 2 S 16 11 sol, geciteerd onder
nota 46 Daar worden twee wijzen van nabootsing aangegeven, die feitebjk corresponderen aan respectievelijk de tweede en de eerste volmaaktheidsgraad van de imago, zoals die door Thomas gegeven worden in de
hier geanalyseerde tekst, 1 S 28 2 1 ad 3 (zie nota 40) Eerste nabootsmg (corresponderend aan de volmaaktere imago) ten aanzien van 'species' en 'signum speciei', voorbeeld het beeld van de mens m zijn zoon.
Tweede nabootsing (corresponderend aan de onvolmaakte imago) ten
aanzien van alleen het 'signum speciei', voorbeeld: het beeld van de
mens m het standbeeld Beide nabootsingen worden tegenover elkaar gesteld als de imago perfecta tegenover de imago imperfecta Als dan wordt
gezegd, dat in de eerste wijze de zoon beeld is van de vader, dient dit
verstaan te worden van God de Zoon, het volmaakte beeld van God de
Vader 1 S 28 2 1 ad 3 nuanceert dus de volmaaktheidsgraden van de
imago fijner dan 2 S 16 1 1 sol
55
) '"Quare creatus sit homo', id est causa fmalis hominis, et 'quahter
mstitutus', quia ex anima et corpore haec duo m prima distinctione
hujus libri dicta sunt 'et quahter et quomodo factus', hie incipit hinc
prosequi " (2 S 16 Ε Τ, ed Mandonnet II, ρ 406) Zie over deze tekst
nog hierna, m de Slotbeschouwing, blz 607—608
5') Lombardus, 2 S 1 "Et si quaentur ad quid creata sit rationalis
creatura, respondetur Ad laudandum Deum, ad serviendum ei, ad fruendum eo, in quibus proficit ipsa, non Deus Deus emm perfectus, et sum
ma bomtate plenus, nee augen potest, nee mmui Quod ergo rationalis
creatura facta est a Deo, referendum est ad creatons bonitatem et ad
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over het beeld Gods in de mens worden door Thomas nauwkeurig
weergegeven m de "Divisto Textus" In de 16e distinctio van het
tweede boek der Sentennes komt Lombardus, aldus Thomas, te
spreken over de natuur die is samengesteld uit geest en stof, over
de mens, en met name over de schepping van de mens, over het
begin van de "conditio humana". Daarbij toont hij vooreerst de
schepping van de mens aan, inzoverre deze uitgaat van zijn oor
zaak en naar de gelijkenis daarvan, zodat deze schepping duide
lijk een eenzinmge daad van God is " . De Beaurecueil merkt hier
bij op, dat de imago Dei hier enkel een zielshoedamgheid is, resul
terend uit de „aanmaak" van de mens het resultaat van Gods
scheppingswerk is een gelijkenis tussen effect en oorzaak, die wij
58
imago kunnen noemen
In het voorgaande is al gebleken dat
Thomas, hoezeer ook gebonden aan de Littera Magistn, verder gaat
dan deze vrij externe band
Thomas zelf geeft in zijn proloog op het tweede boek van het
Scriptum aan, met welk zicht de theoloog de schepselen beschouwt
namelijk als uitgaand van het eerste beginsel en geordend op het
5e
doel dat God is . En zijn preoccupatie in het Scheppmgstractaat
is, onder dit licht de ware aard van de mens te achterhalen Hoe
is de mens door God gemaakt?
De mens, beeld van God genoemd, is met-God, niet alleen-maarstof ding, met-engel In het tweede boek van het Scriptum poogt
Thomas aldus in drie achtereenvolgende artikelen van de eerste
quaestio een helder zich te krijgen op wat de mens is.
creaturae utihtatem ' (2 S 1, ed Mandennet II, ρ 7 Mandonnet tekent
bij deze passage aan, dat zij gekomen is uit het opusculum 'De diligendo
Deo', eertijds aan Augustinus toegeschreven, maar van veel jonger da
tum) — Cf De Beaurecueil, Ι, ρ 63 Ook het aan Lombardus bekende
'capax Dei' functioneert met in de unago-beschouwingen van het tweede
boek Zie boven, blz 237—241
57
) ' Determinato de natura pure spirituali, id est angelica, et de natura
pure corporali, hic tertio multipliciter prosequitur de natura composita ex
spirituali et corporali, scilicet de homme in prima déterminât de homme
quantum ad pnmam sui mstitutionem, m prima déterminât conditionis
humanae prmcipium m prima ostendit formationem hominis, secundum
quod exit a sua causa et m similitudmem ejus, ut ostendatur quodammodo esse actio univoca " (2 S 16 D Τ , ed Mandonnet II, ρ 395)
58
) De Beaurecueil Ι, ρ 64
5β
) "Creaturarum consideratie pertinet ad theologos et ad philosophos,
sed diversimode Philosophi emm creaturas considérant, secundum quod
in propria natura consistimi, unde proprias causas et passiones rerum
inquirunt, sed theologus considérât creaturas, secundum quod a pruno
principio exierunt, et m finem ultimum ordinantur qui Deus est" (2 S.
Prol, ed Mandonnet II, ρ ι )
З21

a De mens is met-God
T h o m a s begint n a a r het wezen v a n de m e n s te peilen, vooreerst
door h e m te beschrijven als schepsel Vanuit de voorgaande o n t 
ledingen k o m t hij, bij wijze v a n stelling, tot een eerste antwoord
h e t schepsel dat de mens is, k a n imago Dei zijn, m a a r op onvol
k o m e n wijze De mens bootst God m e t n a n a a r "species", m a a r
enkel n a a r h e t " s i g n u m speciei" Hoewel hij d u s m e t Gods wezen
bezit, heeft hij toch iets waardoor hij dat goddelijke wezen werke
60
lijk n a b o o t s t
De mens is imago, m a a r op onvolkomen wijze D a a r o p heeft
Lombardus al gewezen m e n moet m e t denken, dat deze i m a g o
geheel en al de Drievuldigheid gelijkt, m a a r m e n bedenke liever
dat in die gelijkenis hoe dan ook mede een groot met-gelijken ligt
el
besloten
W a n t zoals gezegd er blijft een grondig verschil ledere gelij
kenis, T h o m a s beklemtoont dat meermalen met Boetius, sluit al een
verschil in zich tussen de t e r m e n , anders w a r e er geen gelijkenis,
m a a r identiteit Tussen God en de mens echter ligt de grondige
ongelijkheid v a n de afhankelijkheid, welke het schepsel-zijn v a n de
m e n s bepaalt O n v o l m a a k t e nabootsing dus, opvolmaakte representie, onvolkomen imago e !
eo

) 2 S 16 ι ι sol, geciteerd onder nota 46
) Lombardus, 1 8 3
"Verumtamen caveat ne hanc imaginem ab
eadem Trmitate factam ita ei comparet ut omnmo existimet similem, sed
potius m qualicumque ista similitudine magnam quoque dissimihtudmem
cernât" (1 S 3, ed Mandonnet Ι, ρ 85)
β2) " ubi est perfecta imaginis ratio, ibi est perfecta indiscretio et
vmitas, ut patet in Filio ad Patrem, creatura autem, quantum ad hoc quod
Deum imitatur, non discermtur ab eo, sed quodammodo sibi unitur mu
tate convenientiae, quamvis semper remaneat major differentia, et eie
non ex toto tolhtur ratio imagmis, sed solum imagmis prefectae" (2 S
16 1 1 ad 5) — Cf 1 S 28 2 1 obj 3, geciteerd onder nota 38 — 4 S
49 2 1 ad 7 " (duplex est smulitudo et distantia Una secundum) convenientiam in natura, et sic magis distai Deus ab intellectu creato quam
intelligibile creatura a sensu" — Cf ι S 2 Ε Τ ' Sumhtudo enim sig
nificar relationem causatam ex unitale qualitatis, quae relatio requint
distincta supposita, est enim simihtudo rerum differentium eadem qualitas" (ed Mandonnet Ι, ρ 78) — ι S 7 2 2 1 ad 2 " ubicumque est
simihtudo, oportet quod ibi sit aliqua distinctio quia, secundum Boetium,
lib HI m Porphyr, 'De Specie', simihtudo est rerum differentium eadem
qualitas, alias non esset simili tudo, sed identitas — 1 S 19 E Τ
" m
qualibet similitudine mvenitur major dissimilitudo " (ed Mandonnet I,
Ρ 477) — ι S 34 3 1 obj 2
secundum Boetium, lib III in Porphyr,
cap De specie', similitude est rerum differentium eadem quahtas ' Cf
2 S 1 6 1 1 ad 2 " imago secundum perfectam rationem indicai proel
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Maar niettemin: imago, representatie, nabootsing. Want hoewel
God door een schepsel niet volmaakt is na te bootsen, toch imi
teren de schepselen Hem. Wat immers in God naar wezen en
eigenheid absoluut is: wijsheid en goedheid en dergelijke eigen
schappen, bezitten zij bij deelhebbing. Zij gelijken God en bootsen
Hem na in goedheid en wijsheid En voor zover zij Hem nabootsen,
zijn de schepselen niet van God gescheiden, maar op een of andere
wijze met Hem verbonden door eenheid en overeenkomen. Zo kan
men zeggen dat de mens van Gods geslacht is, niet als van dezelf
es
de essentie, maar als deelhebbend in de mtellectuahteit . Om deze
werkelijke, maar onvolmaakte beeldgelijkenis wordt de mens door
Augustinus dan ook genoemd: "imago et ad imaginem". In de
geestbegaafde natuur bootst hij immers God na, maar hij haalt de
volkomen nabootsing, die God de Zoon is, met, ofschoon hij deze
naar vermogen nastreeft. En met dit laatste wordt een duidelijke
verbinding gelegd met de imago-dynamiek van de mens **.
pnetatem Fihi, et sic creaturae non convemt, sed secundum imperfectam
sigmficationem . "
·') 2 S 16 1 1 ad 5, geciteerd onder nota 62 — 2 S 16 1.1 ad 3, ge
citeerd onder nota 46. Cf 1 S 2.1.3 s e d с 2· ".. Dionysius, IX, cap De
div. nom, dicit, creaturae dicuntur Deo similes, inquantum imitantur
Deum, qui perfecte imitabihs non est a creatura Ista autem imitatio est
secundum participationem attributorum. Ergo creaturae sunt Deo similes,
secundum sapientiam, bomtatem et hujusmodi Sed hoc non posset esse,
nisi praedicta essent m Deo secundum proprias rationes. Ergo ratio sapientiae et bonitatis proprie in Deo est " — 1 S 35 1 4 ad 6. ".. inter
Deum et creaturam non est similitude per convementiam in ahquo uno
communi, sed per imitationem, unde creatura similis Deo dicitur, sed non
convertitur, ut dicit Dionysius in lib De div. nom, cap. IX". — 2 S.
17 1 1 ad 2 ". dicimur nos esse genus Dei quantum ad animam, non ita
quod anima sit de divma essentia, sed quia participât naturam intellectualem quae etiam in Deo est, secundum quod etiam dicitur ad imaginem
Dei".
M
) '"Quocirca homo et imago est, et ad imaginem'. Ratio hujus est,
quia haec praepositio 'ad' notât distantiam: quia, ut dicit Augustinus,
Filius est imago Patris nulla ex parte ei dissmulis. ideo ita dicitur imago
quod non ad imaginem, homo autem, quia ipse Deum imitatur in natura
intellectual! et a perfecta imitatione F1I11 distat, in quam tarnen tendit ut
potest, ideo imago dicitur et ad imaginem" (2 S 16 E Τ, ed Mandonnet
II, ρ 4o6). — Men vergelijke dit "in quam tarnen tendit ut potest" met:
"et m ipsammet tenderei, si esset possibilis haben ut perfectio essentiahs" van 2 S 1 2 2 sol, zoals dat boven is besproken op blz 276 e ν .
Cf. 1 S 3.3.1 ad 5. "Filius enim Dei est perfecta imago Patns, perfecte
repraesentans ipsum creatura autem, secundum quod deficit a repraesentatione, deficit a perfecta ratione imagmis. Unde etiam dicitur imago et
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Rest voor dit artikel opnieuw n o g een verwijzing n a a r de oorsprong v a n de imago-gelijkenis e 5 .
b . De mens is niet puur
stof-ding
De m e n s behoort t o t de wereld der geestelijke schepping. Alles
w a t niet-geest is, bootst God niet n a in eigen specifieke n a t u u r .
D a t is pas daar gerealiseerd, w a a r het laatste en meest eigene binn e n de schepping de soort bepaalt, en niet i n h e t eerste en meest
algemene. Niet d u s in h e t ZIJN, niet in het leven, noch ook in h e t
zintuiglijke leven. Dit alles is te algemeen, te zeer vooraf, d a n dat
n a b o o t s i n g d a a r i n (hoewel die reëel aanwezig is) die g r a a d v a n
volkomenheid k a n bereiken, w a a r d o o r wij k u n n e n spreken v a n
imago. M a a r het ultieme en meest God-nabije in de schepping is
de deelhebbing in de geestelijke waardigheid. Alle andere eigenschappen g a a n d a a r a a n vooraf en w o r d e n hierin besloten. Z o is
de Godsgelijkenis in de menselijke n a t u u r uitdrukkelijker gerealiseerd d a n in de niet-geestelijke creatuur. Deze d r a a g t slechts de
vestigiale gelijkenis, m a a r de m e n s is n a a r Gods beeld g e m a a k t
ββ
o m d a t hij geest is, begaafd m e t intellectus . Aldus gelijkt hij God
in w a t Hij i n zijn n a t u u r bezit. H e t schepsel, d a t de intellectuele
n a t u u r bezit, bereikt daarin de uiterste g r a a d v a n God-nabootsen.
Meer d y n a m i s c h u i t g e d r u k t : inzoverre de m e n s de (volmaakte)
nabootsing v a n de goddelijke geestelijkheid benadert, is h e t beeld
Gods in h e m . Of v a n u i t h e t n o g nader te onderzoeken aspect v a n
ad imaginem: quod de Filio non dicitur". — ι S. 31.1.2 ad 1: "...haec
praepositio 'ad', quae venit ad composidonem vocabuli, notât accessum,
cum quadam distantia; unde, secundum Augustinus, lib. I Retract., с.
XXVI, homo, qui ita imitatur Deum quod semper invenitur distantia
dissimilitudinis, dicitur imago et ad imaginem; Filius autem qui imitatur
Fatrem sine aliqua dissimilitudme, dicitur imago et non ad imaginem".
β5
) "...ad perfectionem operis exigitur ut perducatur in similitudinem
agentis. Sed Dei perfecta sunt opera, Deuter., XXXII, 4. Ergo oportet esse
aliquod operum ejus in quo ipsius imago repraesentetur" (2 S. 16.1.1
sed с. 2).
ββ
) "...quanto aliqua creatura est perfectior, tanto est Deo similior. Sed
inter alias creaturas rationalis natura altissimum gradum tenet. In ipsa
ergo praecipue imago Dei invenitur" (2 S. 16.1.2 sed с. г). — "Sed esse
ad imaginem Dei consequitur intellectualem naturam" (2 S. 16.1.3 0 bj· 1)·
— Cf. 1 S. 3.4.1 obj. 2: "...ad intellectivam partem in qua est imago...".
— 1 S. 3.4.1 obj. 1: "...cum imago non sit in sensualitate...". — 3 S. 2.1.1
sol.: " I n humana enim natura invenitur expressior similitudo divina
quam in aliqua creatura irrationali: quia homo secundum quod habet
mentem, ad imaginem Dei factus dicitur; cum in creaturis irrationalibus
non nisi similitudo vestigii inveniatur".
З24

de oorsprong: Gods goedheid reikt in de schepping het verst en
het diepst, waar zij deelhebbing schenkt in geestelijkheid, en daar
is zij ook hoogst gelijkenis-scheppend e7 . Zoeken wij nu Thomas
bedoelingen nog wat dieper te verstaan, dan moet de aandacht val
len op een drietal teksten die eikaars interpretatie behoeven.
— In 2 S. 16.1.2 ad 2 heet het uitdrukkelijk, dat zoals reeds is ge
zegd alleen de intellectualis natura imago Dei wordt genoemd. Want
zoals al wat is, afkomstig is van de Zijnde, en van de Levende al
wat leeft, zo komt geschapen geest van de Ongeschapen Geest:
naar diens gelijkenis. Deze gelijkenis van de creatuur met de Schep
per bestaat ten aanzien van wat de Schepper in zijn natuur heeft.
Op dergelijke wijze brengt de mens een mens voort β 8 . Met andere
woorden: God is de oorsprong van de geschapen geest, die in zijn
natuur iets heeft waarin hij op Gods natuur gelijkt — hoewel hij
Gods eigen essentie niet bezit * e .
— In 1 S. 34.3.1 voert Thomas, naar aanleiding van de vraag of
men iets in overdrachtelijke zin van God kan zeggen, als objectum
aan, dat kennis en wetenschap tot stand komen door assimilatie
van het geestelijke kenvermogen aan het gekende. Omdat ons gees
telijke kenvermogen onstoffelijk is, zou men zeggen, heeft het
groter gelijkenis met het goddelijke dan met het lichamelijke; en
daarom is de intellectus meer gericht op kennis van het goddelijke
dan op die van de lichamelijke dingen. — In zijn antwoord wijst
Thomas erop, dat men twee wijzen van assimilatie moet onder
scheiden. Er kan een assimilatie zijn naar overeenkomst in natuur:
en op die wijze is er grotere assimilatie van de menselijke geest
aan de goddelijke dingen, dan aan de zintuiglijk kenbare. Maar
deze assimilatie is voor kennen en weten niet nodig. Daarnaast is
er echter een assimilatie die noodzakelijk is voor ons kennen,
namelijk door bevorming, door informatio. Op die wijze wordt het
gezichtsvermogen geassimileerd aan de kleur, die door haar kenbeeld de pupil van het oog informeert. De menselijke intellectus
β7

) 2 S. 16.1.2 ad 2, geciteerd onder nota 53. Cf. 1 S. 3 E.T. : "...triplex
est imago Dei in homine: scilicet creationis, quae est ratio, inquantum
appropinquai ad imitationem divinae intellectualitatis..." (Ed. Manden
net I, p. 125).
•β) "...similitudo operis potest dici ad operantem duplidter: aut quan
tum ad id quod habet in natura sua, sicut homo general hominem...
(Utroque modo) procedit creatura a Deo in similitudinem ejus ...quia ab
ente sunt ernia, et a vivo viventia ...sola intellectualis natura pertingit
ad ultimum gradum imitationis, ut dictum est; et ideo ipsa sola dicitur
imago Dei" (2 S. 16.1.2 ad 2).
ββ
) Zie boven, blz. 311, sub a/i.
З25

nu kan van nature alleen tot kennen komen, doordat hij wordt
ge-informeerd door een kenbeeld dat wordt geabstraheerd van het
zintuig. En op die wijze kan het geestelijke kenvermogen meer
geassimileerd raken aan de zintuiglijk waarneembare dingen die
het bevormen, dan aan de goddelijke 70. Met andere woorden ons
geestelijke kenvermogen is onstoffelijk en komt daarin overeen
met God: een assimilatie aan de goddelijke dingen op de wijze
van overeenkomst in natuur — hoewel de mens Gods eigen essentie
niet bezit. Intussen is ook gesteld, dat voor de functionering van
het geestelijke kenvermogen geen gelijkenis of assimilatio behoeft
te bestaan tussen kenner en voorwerp, of tussen de verschillende
voorwerpen van de kennis onderling, wat hun natuur betreft.
Overeenkomst in natuur doet voor weten en kennen niet terzake,
maar wel de mogelijkheid tot informatio. Deze bevorming geschiedt voor de mens op de wijze van abstractie van het zintuiglijke: hierin precies bestaat géén gelijkenis met God.
— Tenslotte gaat 4 S. 49.2.1 ad 7 van een ander standpunt uit,
en begint met vast te stellen dat God en de creatuur wat natuur
betreft ver van elkaar af staan. De geschapen geest wordt met het
geschapen intelligibile en het sensibile samengevat en als creatuur
gesteld tegenover God, wiens natuur ook de mens niet bezit.
Maar Thomas wijst dan vervolgens op een bepaalde geëvenredigdheid, een proportionalitas, welke de geschapen geest toch méér
aan Gods kant plaatst, dan aan de kant van de zintuiglijke wereld.
Dit is een geëvenredigdheid, waarin de mens overeenkomt met God,
en die onderscheiden moet worden van de meer externe geëvenredigdheid, welke een rol speelt in de uiteenzettingen over de imago
similitudinis en de triaden, en die "aequalitas proportionum" wordt
genoemd 71. Hier wordt daarentegen gedoeld op de eigen aard van
70
) 1 S. 34.3.1 obj. 4: "Praeterea, secundum philosophos, ex I De
anima, scientia fit per assimilitationem intellectus ad rem scitam. Intellectus autem noster cum sit incorporeus et immaterialis, majorem similitudinem habet cum rebus divinis quam cum rebus corporalibus, quae
materiales sunt. Ergo magis se habet ad cognoscendum divina quam
hujusmodi corporalia..." — 1 S. 34.3.1 ad 4: "Ad quartum dicendum,
quod est quaedam assimilatio secundum convenientiam in natura; et sic
major assimilatio intellectus nostri ad divina quam ad sensibilia; sed haec
non est ilia quae requiritur ad scientiam. Est edam quaedam assimilatio
per informationem, quae requiritur ad cognitionem: sicut visus assimilatur colori, cujus specie informatur pupilla. Haec autem informatio non
potest fieri in intellectu nostro secundum viam naturae, nisi per species
abstractas a sensu..."
71
) 2 S. 16.1.1 ad 4, geciteerd onder nota 9. — Ook moet men deze
proportionalitas onderscheiden van die, welke ten grondslag ligt aan de
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de intellectualiteit, waardoor de mens geëvenredigd is aan de kennis van alle onstoffelijks, en welke in tegenstelling staat tot de
zintuiglijke kenvermogendheid. Ongeacht de oneindige afstand in
essentie tussen de geschapen geest en God, bezit de geschapen
geest als geest een gevoeligheid voor het onstoffelijke, zoals het
oog gevoelig is voor kleur. En de geest bezit die gevoeligheid voor
het onstoffelijke-in-alle-dingen; onder dit aspect zijn alle dingen
principieel voorwerp van het geestelijke kenvermogen, of zij nu
met dat geestelijke kenvermogen overeenkomen in natuur of niet.
En precies in dit afgestemd-zijn op het geestelijke, op het nietstoffelijke, komt de mens overeen met God 72.
Omdat de eigenschap van gevoeligheid voor het niet-stoffelijke
"signum speciei" is voor de mens, en ook het wezen van God betekent; omdat zij bovendien een deelhebbing-in-afhankelijkheid is
in Gods eigen geestelijkheid (lees: natuur), daarom kan Thomas
in de voorgaande samenhangen spreken over een overeenkomst
in natuur; omdat het echter een deelhebbing op de wijze van geschapenheid is, kan hij hier spreken over een niet-overeenkomen
in natuur en over een wél-overeenkomen in proportionaliteit. Staat
de mens wat zijn wijze van kennen betreft, dat is de wijze van
abstractie, gericht naar en in assimilatie aan de stofdingen; wat
het eigenlijke voorwerp betreft, dat is het onstoffelijke-hoe-danook, staat hij in overeenkomst met God.
Hoe dat ook zij, déze overeenkomst die nu reeds van vele zijden
belicht is, is de diepste karakteristiek van de mens als geschapen
geest, de eigenlijke grond van zijn imago-zijn.
Hierin ook ligt die principiële openheid en verruimbaarheid besloten, die de diepste metafysieke drijfveer naar het absolute, zoals deze in alle schepsel is, in de mens de ruimte biedt naar God
toe. En omdat de menselijke geest nu ontvankelijk is voor God
(want hij is deelachtig aan Gods geest-zijn), en Hem (door de gemetaforische zegging. Cf. 2 S. 16.1.2 ad 5, geciteerd onder nota 46.
78
) 4 S. 49.2.1 ad 7: "...duplex est similitudo et distantia. Una secundum convenientiam in natura; et sic magis distat Deus ab intellectu creato quam intelligibile creatum a sensu. Alia secundum proportionalitatem;
et sic est e converso, quia sensus non est proportionatus ad cognoscendum aliquod immateriale; sed intellectus est proportionatus ad cognoscendum quodcumque immateriale; et haec similitudo requiritur ad
cognitionem, non autem prima; quia constat quod intellectus intelligens
lapidem non est similis ei in naturali esse; sicut etiam visus apprehendit
mei rubeum, et fel rubeum, quamvis non appréhendât mei dulce; mellis
enim rubedo magis convenit cum felle inquantum est visibile, quam dulcedo mellis cum felle".
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nade op heel andere wijze) deelachtig kan zijn, daarom is hij
beeld Gods 73. Nu wordt ook vanzelfsprekend, dat de eindvolmaaktheid van de mens, zijn ultieme geluk, moet worden gezien in de
volmaakte werking van zijn geest-zijn: de intellectuele schouwing.
Deze volkomenheid is de perfectie van dezelfde werking waarin
ook Gods eigen geluk is gelegen, en de voltooiing van de mens bestaat in een deelhebbing in dat God-eigen geluk. Ook dit kunnendelen in de goddelijke gelukzaligheid wordt door Thomas de grond
genoemd waarop de mens terecht imago Dei heet. Want de participatie in Gods gelukzaligheid is werkelijke en volle uitbloei van
's mensen geest-zijn 74. Voor de schepselen, die enkel maar afbeelding zijn van de goddelijke ideeën, of voor het universum, of voor
de schepselen wier eigenschappen enkel maar metaforisch over
God kunnen worden uitgezegd; kortom voor alles wat niet-geest
is, ligt deze deelhebbing in de goddelijke gelukzaligheid buiten bereik en realiseerbaarheid 75.
Daarentegen is deze Godsgelijkenis voorgegeven aan de geestelijke vrijheid van de mens, zodat hij (niet zonder de genade) kan
73
) "...ex hoc anima dicitur imago Dei quia ejus сэрах est, ut Augus
tinus, lib. XIV De Trinit., cap. VIH, dicit. Sed sola creatura rationalis est
capax Dei. Ergo ipsa sola est ad imaginem Dei" (2 S. 16.1.2 sed с. ι ) .
Cf. 1 S. э E.T., voorzover geciteerd onder hoofdstuk IV, nota 117. Zie ook
blz. 276 e.V..
74
) "...et ideo intellectualis natura attingit ad imitationem divinam, in
qua quoddammodo consistit species naturae ejus; et inde est quod in
eadem operatione ponimus uitimam felicitatem intellectualis creaturae,
in qua est felicitas Dei, scilicet in contemplatione intellective; et ideo
sola intellectualis creatura rationabiliter ad imaginem Dei dicitur esse"
(2 S. 16.1.2 sol.). — Cf. 3 S. 2.1.1 sol. 1: "Beatitudo vero, quae in actu
mentis consistit, creatura irrationalis particeps esse non potest". — 3 S.
2.1.1 ad 2: "...ad congruitatem assumptibilitatis requiritur similitudo
imaginis, quia per hanc creatura rationalis particeps est divinae beatitudinis". — 4 S. 49.4.5 sol. 2 : "...secundum hoc homo est beatitudinis parti
ceps quod ad imaginem Dei consistit. Imago autem Dei primo et principaliter in mente consistit...".
75
) 2 S. 16.1.2 ad 2, geciteerd onder nota 53. — 2 S. 16.1.2 ad 3 :
"...similitudo divinae bonitatis, quantum ad nobilissimas participationes
ipsius, non résultat in universo nisi ratione nobilissimarum partium
ejus, quae sunt intellectuales naturae: nee per se de toto potest dici, et
primo, quod non convenit sibi ratione omnium partium, ut in VI Physic,
dicitur frequenter: et ideo universum non potest dici imago Dei, sed intellectualis natura". — 2 S. 16.1.2 ad 4: "...similitudo radii Solaris ad
divinam bonitatem tota attenditur quantum ad causalitatem, et non
quantum ad dignitatem naturae, quae rationem imaginis perficit". — 2 S.
16.1.2 ad 5, geciteerd onder nota 46.
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toenemen in die Godsgelijkenis. Dat geschiedt in de liefde, waarin
hij God gelijkt en Gods liefde steeds meer en meer kan benaderen,
zonder ooit daarin de gelijke van God te worden.
Opnieuw dringt zich hier de gedachte op aan de ternaire struc
turen. Daarin zijn het respectievelijk de voluntas en de amor die
het beeld Gods afronden; niet enkel naar de geconstrueerde spie
gelbeeldigheid, maar vooral ook naar de diepe beeldgelijkenis. Eer
der is al gewezen op de geleding van het menselijke geestesleven
in een drietal momenten, die tegelijk als diepte-niveaus en als
historische fasen beschouwd kunnen worden. Maar altijd is het de
voluntas (als vermogen, naar habitus, of in actualiteit) die het ul
tieme moment betekent, de laatste perfectie.
Een goede beschrijving van die ultieme volmaaktheid van het
voluntas-niveau geeft Thomas naar aanleiding van Lombardus'
woorden over de wijze waarop wij God (moeten) beminnen. Daar
bij dient steeds voor ogen te worden gehouden wat is gezegd over
de natuurlijke onmacht van de mens en over de genade, waardoor
de mens alleen tot actuele Godsintimiteit kan komen. Thomas zegt
dan: men moet weten dat er voor de liefde tot God drie dingen
nodig zijn. Eerstens het willen, want dat draagt de liefde. Maar
vervolgens ook wat de liefde voorafgaat: de heugenis en het in
zien. En tenslotte wat op de liefde volgt: heel de hartstochtelijk
heid en de lichamelijkheid, die onder bevel van de liefde staan. De
volmaakte actuele liefde immers sluit de volkomenheid van dit alles
in, zodat er nergens meer iets is dat de liefde in de weg staat in
dit leven, of voor na dit leven onderschept. Gezien tegen de ach
tergrond van Thomas' uiteenzettingen over de imago creationis,
opent dit attenderen op de alomvattendheid der liefde het per
spectief op de uiteindelijke voltooiing in de opperste "ge-rustgestelde" dynamiek van alles wat God de mens heeft ingeschapen
aan God-beeldendheid. In die laatste volkomenheid is alles voluit
tot gelding gekomen 7 β .
7β

) Cf. ï S. 17.2.4 sol.: "Id autem ad quod movetur anima in augmento charitatis, eat similitudo divinae charitatis, cui assimilatur; ad quam,
cum infinita sit, in infinitum potest accedi plus et plus, et nunquam
adaequabitur perfecte. Ex parte autem ejus quod movetur est quod ipsa
anima, quantum plus recipit de bonitate divina et lumine gratiae ipsius,
tanto capacior efficitur ad recipiendum...". Voor de ternaire geledingen
van de geestelijke ziel van de mens vergelijke men boven, biz. 44 e.V..
Cf. ι S. 3.4.1 sol.: "Item, quia id quod intelligitur accipitur ut conve
niens intelligenti, ideo consequitur voluntas, quae tendit in ipsum con
veniens: nee potest ultra procedere; quia voluntas est respectu finis, cum
ejus objectum sit bonum, et rei perfectio non extendatur ultra finem". —
З29

с. De mens is niet-engel
De m e n s behoort tot de wereld der geschapen geestelijkheid, en is
niet enkel-maar-stofding. Toch is zijn geestelijkheid niet de vol
m a a k t s t denkbare b i n n e n de schepping, w a n t zij is gesitueerd in
lichamelijkheid.
Er is al meermalen gewezen op de volmaaktere imago, waardoor God
uitdrukkelijker wordt gerepresenteerd dan door de mens: de engel. Tho
77
mas spreekt, in tegenstelling tot Augustinus, uitgebreid over de engelen .
Alleen al in het Scheppingstractaat van het Scriptum wijdt hij er binnen
78
het bestek van negen "distinctiones" 58 artikelen a a n .
De engelenleer van Thomas valt als zodanig buiten het onderwerp
van deze studie. Ik moge volstaan met erop te wijzen, dat voor Thomas
zoals voor heel de Scholastiek de angelologie het concrete terrein is ge
worden, waarop de wijsgerige idee van een eindig, niet-stoffelijk geestelijk zijnde metafysisch doordacht wordt, in het voetspoor ook van de
70
arabische filosofie, die spreekt van de "substan tiae separatae" . En voorts
ook, dat veel wat Thomas zegt over de engelen, duidelijk vanuit de
antropologie is overgedragen.
Zo vinden wij in de engelenleer de kemmomenten van de imago Deileer terug, maar als het ware vergroot.
In heel het angelologisch tractaat van het Scriptum komt het beeld
Gods niet ter sprake, maar in het antropologische tractaat waarmee wij
ons hier bezighouden, is wel sprake van de engel als uitdrukkelijker,
Lombardus, 3 S. 27, geciteerd onder hoofdstuk IV, nota 103. — Thomas:
3 S. 27 E.T. : "Sciendum quod ad caritatem aliquid exigitur tripliciter:
uno modo sicut subjectum caritatis quod est ipsa voluntas; alio modo
sicut praecedens ad caritatem, sicut memoria et intelligentie; tertio modo
sicut consequens ad caritatem, quemadmodum irascibilis et concupiscibilis et etiam membra corporalia quae imperium caritatis exequuntur. Quia
ergo actum caritatis oportet esse perfectum, sicut actum cujuslibet virtutis; ideo praeceptum de actu caritatis includit perfectionem omnium praedictorum secundum diversas expositiones, ut scilicet ñeque in volúntate
ñeque in omnibus praecedentibus aut sequentibus aliquid sit quod cantati
obsistat quantum ad perfectionem vitae, vel quod actum caritatis intercipere possit quantum ad perfectionem patriae" (ed. Moos III/2, p. 900).
77
) Cf. 2 S. 6.1.1 sol.: "Respondeo dicendum, quod hanc quaestionem
Augustinus movet, XI Super Gen. ad litteram, cap. XVII, et indeterminatam relinquit, eo quod de his quae pertinent ad angelos, pauca voluit
asserendo tradere". (De kwestie waarover het gaat wordt in de korte
proloog op deze 'quaestio' aldus geformuleerd: "...de quo ordine fuit
supremus angelus inter peccantes qui Lucifer dicitur...").
78
] En de Tabula Aurea van Petrus van Bergomo, Ρ i88o, geeft voor
'angelus' 639 referenties; ter vergelijking: voor 'Deus': 454; 'anima': 364;
'Christus': 231; 'homo': 44; 'imago': 43.
7e
) Cf. K. Rahner, Angelologie. In: LThK I (1957) 534—535. Zie boven,
blz. 214.
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volmaakter beeld Gods dan de mens
Is eenmaal het bestaan van bovenwezens, van onlichamelijke geschapen geesten geaccepteerd, en meta
fysisch zowel als "heilshistorisch" doordacht, dan kunnen zij fungeren
als het tegenlicht voor nadere opname van de mens, wiens contour aldus
scherper uit kan komen Tegen de engel kan de "condition humaine"
scherper worden afgelijnd — Omgekeerd wordt in het angelologische
tractaat de natuur en de "historie" der engelen omschreven tegen de
el
achtergrond van de menselijke , al gebeurt dat ook tegen de achter80

) " cum natura intellectualis multo sit dignior m angelis quam m
homme oportet quod m angehs sit expressior Dei imago quam in ani
m a " (2 S 1 6 1 3 sol ) — " ea quae consequuntur naturam aequaliter
mveniuntur m omnibus habentibus naturam illam aequaliter Natura
autem intellectualis non aequaliter invemtur in angehs et m homimbus,
sed m angehs multo nobilior" (2 S 16 1 3 ad 1) — "Considerans autem
naturalibus angeli et hominis magis est capax divinae cognmonis angelus
quam homo " (2 S 16 1 3 ad 2)
Cf 1 S 3 3 1 ad 4 " imago Trmitatis potest attendi tnphciter Vel
quantum ad expressam repraesentationem divinonim atttnbutonim, et
sic, cum divinae bonitates copiosius effulgeant m angelo quam m hoimne, angelus est expressior imago Dei quam homo, unde etiam signaculum
dicitur Ezech, XXVIII, secundum expositionem Gregoni, lib XXXII Moralium, cap ХХШ" — 3 S 2 1 1 2 ad 1 " cum objicitur quod angelica
natura est Deo simihor quam humana, diccndum quod verum est, si
natura divina in se absolute consideretur " — 4 S 17 1 2 sol 2 " res
corruptibiles discuntur magis a pruno distare quam incorruptibiles m Π
De Gener, et propter hoc debilius esse recipiunt, et similiter spiritualia
propinquiora esse Deo quam corporaha Et propter hoc angeli, secundum
Dionysium m cap IV Gael hier, abundantius de divina bonitate recipiunt"
81
) Bij wijze van voorbeeld 2 S 7 1 1 ad 1, waarm de vrijheid van de
engelen wordt onderzocht " rationahs potestas dicitur esse oppositorum,
quae sub electione cadunt, quorum proprie est liberum arbitnum Electio
autem non est de fine, sed de his quae sunt ad finem et haec non eligunter nisi secundum regulam fmis quae est in aestimatione, et ideo de
fine non potest voluntas contrarie se habere Voluntas enim non potest
esse de miseria ncque de malo mquantum hujusmodi, sed semper est de
bono et de beatitudine ad quam tarnen consequendam possunt hommes
diversas vías eligere, scilicet secundum quod m ilhs melius existimant
se posse fehcitatem consequi, unde potest esse error m electione eorum
quae sunt ad finem ipsum, et ideo apud illos quorum est indeficienter
recta aestimatio finis, sicut apud angelos, qui ipso fine perficiuntur, impossible est esse voluntatem alicujus eorum quae in fme deordmant,
cujusmodi est voluntas peccati Sed tarnen posse velie hoc vel dlud, quorum neutrum a fine deordinat, et sic salvatur propnetas rationahs potestatis, mquantum possunt hoc faceré vel non faceré, quamvis non
possint in haec opposita, bonum et malum"
Daarnaast 2 S 7 1 2 , waann op soortgelijke wijze de zondeval der engeЗЗІ

grond van het goddelijke M Met andere woorden m de angelologie
wordt van hetzelfde procédé dat wij hier in de antropologie ontleden
gebruik gemaakt, de werkwijze van de tegenstellingen De geestelijkheid
van de engelen staat tussen die van God en de mens 8 Э
len verhelderd wordt "Et ideo oportet aliter dicere, ut mveniatur eadem
ratione obstmationis in hominibus damnatis et m angehs peccantibus
quia, secundum Damascenum, lib II Fid orth, cap IV, quod est m
angelis casus, hoc est in hommibus mors Dicendum est ergo, quod sicut
impossibile est a volúntate indeclinabihter adhaerente recto fini procedere
opus peccati ita e contrario impossibile est a volúntate adhaerente mconvertibiliter perverso fmi aliquod rectum opus provenire Peccatum
autem voluntatis contingit duphciter circa fin cm, vel ex passione deducente rationem ab actuah consideratione recti finis, et talis peccator
poemtens est passione cessante, vel ex mahtia, quae, secundum Philosophum in VII Ethic, cap VIII, est corruptiva fmis Dicitur enim ex malina peccare qui ex electione pravi finis peccai, eo quod qualis est secundum habitum, talis finis vidctur ei, ut qui habet habitum luxunae, delectationem veneream sibi pomt finem Et cum error circa finem in operabilibus sit sicut error circa prima principia in speculativis, arca quae
erran tem non contingit ex alus magis notis dirigi, oportet quod sic peccans sit impoenitens, ut dicit Philosophus ibidem Ergo de peccato nullus
potest poenitere, nisi vel passione cessante, vel habí tu remoto, quo
malum fmem eligebat Removen autem habitum non est possibile msi
in eo qui est in statu viae et mutabihtatis Unde quandocumque ahquis
devenit ad tennmum viae, non potest deflecti ab eo fme cui adhaesit,
sive sit bonus sive malus Finis autem viae hominis est mors sua, fmis
autem angeli est terminus electionis suae, qua bono adhaesit vel malo
Unde sicut hommes post mortem m bono confirmantur vel m malo, ita
et angeli post conversionem vel aversioncm Datur autem homini longior
via quam angelo, quia erat magis a Deo distans, et oportebat quod m
ejus cognitionem inquirendo perveniret, angelus autem statim deiformi
mtellectu sine inquisitione m divina pervenire potuit"
82
) Bijvoorbeeld m 4 S 49 2 б ad 4 " mtellectus creatus non unpeditur ad hoc quod naturali ter possit Deum per essentiam videre ex defectu divinae essentiae, quod de se non sit mtelligibilis in actu, sed ex
parte ipsius mtellectus creati Primo propter defectum ipsius mtellectivae
virtutis creatae, cujus naturalis facultas est determmata ad ens crea tum
Hic tarnen defectus aliter est m angelo et m homme, secundum sua naturaha considerando eos In mtellectu enim angeli non invenitur aliquis
defectus secundum rationem sui generis, sed secundum comparationem ad
intellectum qui est extra genus suum, scilicet divinum, habet enim о т 
п е т perfectionem quae debetur genen mtellectus, in quo non contmetur
nisi mtellectus creatus, mtellectus enim increatus est extra genus Sed
mtellectus humanus patitur defectum etiam secundum rationem sui gene
ris, quia m eo est lux intelligibihs obumbrata, unde dicitur Isaac, quod
ratio oritur in umbra mtelhgentiae"
83

) " inter mentem nos tram et Deum nihil est medium quasi objecЗЗ2

Terug naar de mens, die niet-engel is. Hij is immers geschapen
geest m de situatie der lichamelijkheid. Uit deze gesitueerdheid
vallen een aantal gevolgtrekkingen te maken, die de imago Dei
in de mens nader verduidelijken.
— Het is, eerstens, door de gesitueerdheid van de menselijke
geest, dat de imago Dei in hem is ingebed in heel de vestigiale
Godsgelijkenis van de creatuur, zoals wij boven hebben beschre
84
ven .
— Vervolgens is het licht van de menselijke intellectus door de
gesitueerdheid beschaduwd, en de mens heet dan ook, wanneer het
aankomt op precieze onderscheiding, "rationahs", omdat een ver
8S
duisterde intellectus " r a t i o " h e e t . Maar hoe beschemerd ook, de
mens is waarachtig geschapen geest, en die geestelijkheid is het
hoogste in de mens; daarin is de imago Dei, en dit "acumen men
ββ
tis" wordt benoemd als Godsontvankehjkheid .
— M e t die verduisterdheid der menselijke intellectus h a n g t t e n
n a u w s t e samen, d a t h e t actuele kennen e n willen v a n de mense
lijke geest voortgaanderwijs verloopt, intermitterend is, en tijd n o 
e7
dig h e e f t . D a a r e n t e g e n is de imago Dei uiteraard blijvend; daartum beatitudinis, sed immediate in Deum nostra mens tendit, a quo etiam
immediate per gratiam vivifica tur, et tarnen est aliquid medium quantum
ad gradum naturae, scilicet angelica natura, ut patet ex Dionysio, VI
cap. Caclest. Hier. " (2 S 16.13 ad 3). — C. 2 S 3 3.1 sol.: "...intellec
tus angelicus est médius inter intellectum divinum et humanuni, et virtute et modo cognoscendi".
84
) Zie boven, biz 93 e ν
βΙ
) "...cum natura mtellectualis multo sit dignior in angelis quam in
homme, eo quod propter obumbrationem mtellectualis luminis homo
rationalis dictur, cum ratio su quidam intellectus obumbratus .." (2 S.
1 6 1 3 s o l ) . — Cf 1 S 3 4 1 ad 4 ". .sicut dicit Dionysius, Vili cap.
De drv. nom., natura inferior secundum supremum sui attmgit infimum
naturae superions, et ideo natura anunae m sui supremo attmgit infi
mum naturae angelicae, et ideo aliquo modo participât mtellectuahtatem
in sui summo Et quia secundum optimum sui assignatur imago m anima,
ideo potius assignatur secundum mtelhgentiam, quam secundum rationem, ratio enun nihil aliud est nisi natura intellectualis obumbrata...".
— 4 S 49 2 6 ad 4, geciteerd onder nota 82 Zie nog boven, biz. 42 e ν ,
136-139
86) Cf. 3 S· 101.1 sol.- "..quantum ad causam formalem dicimus
quod homo, secundum quod habet animam rationalem, est ad imaginem
Dei " .
87
) Cf. 1 S. 3.4 1 ad 4 " ratio emm mhil aliud est msi natura intel
lectualis obumbrata, unde mqmrendo cognoscit et sub contmuo tempo
re "
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op is reeds eerder gewezen . Over die "permanentia imaginis"
schakelen zich hier als vanzelf een vijftal notities in:
I. Die blijvendheid is allereerst een postulaat van Thomas' imago
begrip. Er is geen sprake van enige willekeurige teken-afspraak,
waarbij God met de mens iets volslagen toevalligs als signaal zou
zijn overeengekomen. Integendeel: imago is juist wat vanuit zijn
diepste, ontvangen eigenheid terugverwijst naar zijn beginsel (en
dat is tegelijk zijn doel).
Deze eigenheid is dan ook steeds omschreven naar het "signum
speciei" als de geestelijkheid van de mens. Het wezen van de mens
is dus gemoeid met het imago-zijn; het wezen dat, als essentia
opgevat, de onveranderlijke metafysieke kern van de mens is, en,
beschouwd als natura, van origine het vaste dieptepunt van alle
gelding, verwerkelijking en activiteit.
II. Wil deze geest God werkelijk betekenen en verbeelden, dan
moet dat niet gezocht worden in wat fluctuerend is en intermittent,
maar in het vaste en blijvende. De imago Dei is dus gesitueerd
in het voor-historische. — Historie kan ongetwijfeld verwijzend
zijn, kan in vele momenten en samenhangen broksgewijze heenduiden naar het bovenhistorische, maar daar is niet die grondige
beeldgelijkenis te vinden, vanwaaruit wij iets kunnen achterhalen
omtrent Gods innerlijke wezen. Het permanente moment in het
menselijke bestaan is daar gelegen, waar Thomas en Augustinus
het memoria-niveau hebben gesitueerd: in de geestelijke vermogendheid. In alle actus en hebbelijkheid is intermittentie, daar is
verlies mogelijk en corruptie. Maar niet in de blijvende onderstroom
der vermogendheid. De natuur is, in alle contingentie der gescha
penheid, onverliesbaar; zo de natuurstreving β β , de capacitas Dei e o ,
de habilitas voor de genade-vervulling e l . Omdat de imago nu
88

) "Sed contra, scintilla rationis extinguí non potest, lumine intellectus remanente. Sed lumen intellcctus nunquam per peccatum tollitur, quia
lumen illud ad imaginem pertinet, ut patet ex eo quod dicitur in ps. IV,
6: Signatum est super nos lumen vultus tui. Domine; ubi Glossa ord.
exponit de consignatione imaginis. Ergo scintilla rationis per peccatum
non extinguitur" (2 S. 39.3.1 sed с. ι ) .
89
) Zie boven, biz. 172.
90
) Voor Augustinus' gedachte hierover, zie boven, blz. 231—232.
Cf. 4 S. 17.1.2 sol. 2: "Sed proportio ad Deum per naturae similitudinem
non est in potestate voluntatis; similiter nee proportio capacitatis gratiae,
quia haec ei praeexistunt a creatione".
el
) Cf. 2 S. 34.1.5 ad 5: "...illud bonum naturae quod per peccatum
diminuitur, est medium inter animam, quae est subjectum culpae, et
gratiam, quae est oppositium culpae, scilicet ipsa habilitas; quae quidem
radicatur in anima, et perficitur per gratiam; et ideo ex parte illa qua
334
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juist die intellectuele natuur volgt, is zij evenzeer blijvend .
III. Hoezeer nu ook vaststaat dat de imago creationis (en dit
is voor Thomas duidelijk de eigenlijke imago) gezocht moet wor
den in het blijvende, voor-historische memoria-niveau, dat neemt
niet weg dat wij dat vermogende geheel enkel maar kunnen ken
nen vanuit de sfeer van habitualiteit en actualiteit. Het actuele
kennen en liefhebben doet mij pas de vermogendheid daartoe her
kennen. Ik heb die historische dimensie nodig om de grondstruc
tuur te achterhalen.
De historie echter is de gang door de tijd van de menselijke vrije
zelfbepaling. En enerzijds ligt daar het domein van de duidelijker,
want steeds meer tot gelding komende imago; anderzijds dat van
de gebrokenheid, corruptie en zonde. Evenals toen het erom ging
de capacitas Dei nader te vatten, speelt de zonde ook een grote rol
bij het groeiend inzicht omtrent de imago Dei. De mens kan —
niet in de memoria-fase, maar wel in de historie die hij maakt —
willen en niet-willen, goed willen en kwaad. Dit alles tast de imago
creationis niet aan in haar metafysieke kern. Deze is even perma
nent en incorruptibel als de mens-zelf e 3 .
accedit ad gratiam, opponitur culpae, ratione cujus per culpam diminuitur,
ut semper elongatior a gratia fiat; sed ex parte illa qua in substantia
animae radicatur non opponitur culpae, sed est subjectum ejus; et ideo
semper manet in anima, quamdiu manet natura".
β2
) "...imago invenitur in homine et in angelo quantum ad naturalia
sua, non quantum ad habitum gratiae vel gloriae. Consideratis autem
natmalibus angeli et hominis, magis est capax divinac cognitionis angelus
quam homo..." (2 S. 16.1.3 a d 2). — "Cum ergo imago semper maneat..."
(2 S. 16.1.4 0 bj· э)· — "...imago autem attenditur secundum ea quae
proprie intellectualem naturam consequuntur" (2 S. 16.1.4 sol.). Cf.
2 S. 35.1.5 ad 1: "...perfectiones naturales possunt consideran dupliciter:
vel quantum ad esse primum, et sic per peccatum non corrumpuntur:
manet enim et intellectus, et voluntas, et omnia hujusmodi; vel quantum
ad ordinem quo in finem ordinantur, et sic per peccatum corrumpuntur,
ut dictum est". — 2 S. 39.1.1 ad 1: "...voluntas actus non est pars imaginis, quae est imago similitudinis, in dinstinctione potentiarum consi
derata: quia nullius voluntatis actus semper manet, cum tarnen imago
semper pennaneat".
»3) Cf. 1 S. 3.1.3 ad 8: "...de visione Dei per essentiam, quae erit in
patria, ad quam nullus malus poterit pervenire. Similiter etiam ad cognitionem fidei nullus venit nisi fidelis. Sed cognitio naturalis de Deo
communis est bonis et maus, fidelibus et infidelibus". — 1 S. 3 E.T. :
"...triplex est imago Dei in homine: scilicet creationis, quae est ratio...
Item alia est imago similitudinis quae consistit in distinctione poten
tiarum ...Item est imago recreationis, quae consistit in habitibus gratuitis
...et sic dieta imago non remanet post peccata, sed alus duobus modis".
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Maar de historie-makende actualiteit betekent tegelijk al of niet
groeiende volmaaktheid De zonde nu heeft belemmerende werking
ten aanzien van de vervolmaking, de vervulling van de imago Dei,
zodat deze metafysiek gesproken blijvend kan zijn — maar dat zegt
binnen de zondesituatie dan ook alleen geest is geest, of er is veel
mogelijk, alleen er komt niets tot gelding Het bestaan-zelf van de
mens als imago Dei is daar problematisch, absurd geworden iets
bijna alleen maar radicaals, iets bijna alleen maar oorspronkelijke
Dat het bijna is, en nooit geheel, vloeit met voort uit de eigen
aard van de zonde, maar precies uit de gesitueerdheid van de mens,
die ledere actualiteit intermittent maakt, zodat ook de zonde, han
gende de gesitueerdheid, met uiteraard blijvend is Er is dus reva
lidatie, recreatie mogelijk
IV. Vervolgens de zonde doet het beeld Gods vervagen in die
zin, dat ik moeilijker de gave grondstructuur van de mens kan
onderkennen, als ik moet steunen op gecorrumpeerde actualiteit,
ook al blijft die grondstructuur (en dus de imago creatioms) altijd,
9i
in goeden en kwaden, gelovigen en ongelovigen
V Hiermee hangt ten nauwste het volgende samen Binnen de
sfeer van de blijvende vermogendheid bestaan er grondgencht— ι S 48 1 1 sol " conformitas voluntatis potest mtelligi vel de ipsa
potcntia voluntatis quae hommi est data ad exemplar voluntatis divmae,
quae pertmet ad similitudinem, m qua consistit ratio imagmis, et est
communis bonis et mahs Vel potest mtelligi de actu voluntatis, qui
etiam voluntas dicitur, et de hac conformitate hic quaerunus quia in
ista conformitate consista mentum vel etiam dementum, eo quod ho
mo est causa actus voluntatis, sed non potentiae, unde ista conformitas
est tantum bonorum" — Cf 2 S 34 1 5 ad 5, geciteerd onder nota 91
Cf ook 2 S 39 3 1 sed с ι
84
) Cf 1 S 3 4 1 ad 7 "Potentiam autem diligendi nommât habitus
gratuitos, quibus Deum meritorie ddigimus, et ideo dicitur quod homo
per peccatum amittens Dei similitudinem abut m regionem dissimilituticipatam, et quanto perfectio est nobihor, tanto secundum earn attendmis, sed non amisit imaginem" — 2 S 37 1 2 ad 4 " m creatis contingit esse simihtudmem Dei secundum quamcumque perfectionem parditur sunilitudo expressior Contmgit autem ut aliquid similitudinem Dei
amittat quantum ad ultenorem perfectionem, quod quantum ad primam
perfectionem similtudinem retinet, unde m istis dicitur esse participatio
divmae bonitatis secundum obscuram resonantiam, sicut patet in peccato quia m actu peccati est aliquid similitudinem divmam retinens,
puta согрогаііэ delectatio, vel ahquid hujusmodi a summo bono exemplatum, quamvis non sit ibi similitudo sunum boni quae est per gratiam,
et ideo secundum hoc quod simihtudmem Dei retment taha entia a Deo
sunt, secundum vero quod a Dei similitudine recedimi, nee entia sunt,
пес a Deo sunt, cum omne ens, inquantum est ens, primo enti similetur"
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heden van de menselijke geest op de dingen, op de ziel-zelf, op
God. In die gerichtheid op God is de imago Dei naar haar verwij
zende aspect het volledigst gerealiseerd, en naar haar werkelijkββ
heidsaspect als niet meer nog dan vermogendheid .
De vervulling van deze gerichtheid, haar actuering die de mens
dus tot werkelijk kennen en liefhebben van God brengt, ligt buiten
zijn eigen bereik. Dat wil zeggen dat de mens zichzelf niet uit
zichzelf tot vervulling kan brengen, maar uit genade. Omdat de
mens vrij is, kan hij de genade Gods weigeren, afwijzen, frustre
ren. Dus : in de genade géén permanentie. Maar dit wil ook zeggen,
dat alle actuering der geestelijkheid, die de mens wél uit zichzelf
volbrengt, gekarakteriseerd blijft door de imago-als-vermogendheid,
gekenmerkt door de grondige Godsontvankelijkheid. 's Mensen
geestzijn is van nature geordend op de Godskennis en de Godsliefde, maar deze Godsintimiteit wordt niet door en vanuit zijn
natuur teweeggebracht. Er kunnen alle mogelijke actueringen zijn
in het ken- en liefdesleven; het kan zelfs zijn dat de mens oorspronkelijk is geschapen in een zekere actuering: echte Godskennis en -liefde in volle en werkelijke actuering zijn genade · · .
Naar het verwijzende aspect van de imago behoort de actuering
der vermogens in en door de genade niet tot de imago creationis;
deze is verliesbaar, niet blijvend. Naar werkelijkheidsgehalte krijgt
de imago Dei pas binnen de genade-verwerkelijking de vulling
van een waarachtig actuele nabootsing van God e7 .
De gesitueerdheid van de menselijke geest heeft ons gebracht
e5

) Cf. ι S. 3.3.1 ad 3: "...imago ...in ilia parte quae aetema secundum
se contemplatur". — 1 S. 3.5.1 obj. 1: "...imago enim attenditur in anima,
praecipue respectu hujus objecti quod est anima et hujus objecti quod
est Deus". — 2 S. 24.2.2 ad 3: "Imago enim potissime dístinguitur secundum hoc quod mens tendit in objectum quod Deus est...".
ββ
) 2 S. 16.1.3 a d 2, geciteerd onder nota 92. — '"Quae in mente rationali naturaliter sunt'. Hoc potest intelligi etiam de habitibus gratuitis,
ad quos anima naturaliter est ordinata, non quod per principia naturae
causentur" (2 S. 16 E.T., ed. Mandonnet II, p. 406). — Thomas laat de
mogelijkheid open van genade-actuering vanaf het 'scheppingsmoment';
natuurlijke actuering staat voor hem zelfs vast: "...etiantsi ponatur homo
non creatus in habitibus gratuitis, constat tarnen eum esse creatum in
habitibus naturalibus integris et perfectis" (2 S. 16.1.4 ad 2). — Cf. 4 S.
17.1.2 sol. 2, geciteerd onder nota 90.
•7) 2 S. 16.1.3 ad 2, geciteerd onder nota 92; en daar ook 2 S.
35.1.5 ad 1. — 1 S. 3 E.T.: "Item est imago recreationis, quae consistit in
habitibus gratuitis, et actu imitatur Deum" (ed. Mandonnet I, p. 125). —
2 5. 39.1.1 ad 1: "Sed verum est quod imago recreationis, quae non sem
per manet, potest quanttun ad actus et habitus considerali".
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op de vraag naar de blijvendheid van de imago. Het is tenslotte
vanuit deze zelfde gesitueerdheid dat de mens in secundaire opzichten méér imago Dei kan heten dan de engelen. Boven is dit
al besproken als het externe en situationele aspect van het beeld
ββ
Gods in de mens : hier stellen wij uitdrukkelijk de grond daarvan
vast in de gesitueerdheid van de menselijke geest. Want omdat hij,
staande binnen de lichamelijke wereld der vestigialiteit, niettemin
geest is, hoogste schepsel, heeft hij de heerschappij gekregen over
de lagere creatuur. Omdat hij belichaamde geest is, is zijn ziel, de
forma van zijn wezen, geheel present in alle delen van zijn lichaam;
en zo is God present, geheel en al, in alle delen der schepping en
heerst oppermachtig over het werk van zijn handen.
d. Een technische kwestie
In de traditie komt men nogal eens een onderscheid tegen tussen
βί
imago en similitudo. Zo bij Lombardus, bij Augustinus . Thomas
stelt nu, dat imago altijd gelijkenis in zich sluit, maar dat niet
iedere gelijkenis imago is. Wil men dus imago en similitudo onder
scheiden en naast elkaar stellen, dan is dat alléén mogelijk door de
benaming "similitudo" te reserveren voor die gelijkenis, welke niet
typerend is voor imago. Imago betekent nabootsingsgelijkenis in
e8
) Zie blz. 302—303.
»») "Videtur quod inconvenienter imago et similitudo in Littera distinguantur. Illud en im quod ponitur in definitione alicujus ut genus, non
distinguitur ab ipso, sicut animal ab homine. Sed secundum Hilarium,
lib. De synod, advere. Arian., 13: 'Imago est rei ad rem coaequandam
imaginata et indiscreta similitudo'. Ergo imago et similitudo distingui
non debent" (2 S. 16.1.4 obj. 1). — "Praeterea, secundum quorumdam
opinionem in gratuitis creatus non est. Sed innocentia et justitia ad
gratiam pertinent. Ergo inconvenienter similitudo, in qua homo factus
est, per justitiam et innocentiam exponitur in Littera" (2 S. 16.1.4 0^>ì2). — "Praeterea, voluntas ad cognitionem non pertinet, et tarnen pars
imaginis ab Augustine ponitur, XI De Trinit., cap. Ill et IV, et lib.
XIV, cap. VII!. Ergo videtur quod inconvenienter dicatur imago ad
cognitionem veritatis pertinere" (2 S. 16.1.4 0 Μ· 5)· — Cf. 1 S. 3.4.1 obj.
7: "Item, Augustinus, De spirit, et anima, cap. X: Imago est in potentia
cognoscendi, similitudo in potentia diligendi. Sed voluntas non est poten
tia cognoscendì, sed magis diligendi. Ergo non pertinet ad imaginem,
sed ad similitudinem". — 1 S. 3.4.1 ad 7: "...Augustinus vocat large
potentiam cognoscendi, sive quae ordinatur ad cognitionem, sicut memoria, sive quae cognoscit, sicut intelligentia, sive quae cognitionem consequitur, sicut voluntas. Potentia autem diligendi nominai habitus gratuitos, quibus Dco meritorie diligimus; et ideo dicitur quod homo per peccatum amittens Dei similitudinem abiit in regionem dissimilitudinis, sed
non amisit imaginem".
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wat de specifieke natuur van het oerbeeld aanduidt. Imago is dus
de voorbehouden benaming voor de specifieke natuur van al wat
geestelijk is. Dan kan men "similitudo" gebruiken om overeenkomst aan te geven in alles wat vóór die specifieke natuur ligt.
Dus bijvoorbeeld voor gelijkenis in alle eigenschappen van een
essentia precies als essentia (onvergankelijkheid, ondeelbaarheid,
enz.); of voor een overeenkomst in ZIJN, leven, enz. ("similitudo
vestigli" 100 ). Men kan ook zeggen: imago is datgene wat in de
eerste plaats de intellectuele natuur betekent, en dat is de geesteш
lijke kennis , of ook de zielsvermogens. "Similitudo" kan in dat
geval de overeenkomst betekenen in wat daarop volgt: de liefde
tot de deugd; of ook de hebbelijkheden die op de vermogens
l0i
volgen .
1,)0

) Cf. 3 S. 2.1.3.1 ad 2: "...similitudo attenditur secundum formam.
Corporis autem humani forma est anima rationalis, in qua imago Dei
consistit. Et ideo in corpore humano non tantum est similitudo vestigli,
sed etiam similitudo imaginis, inquantum animam habet. Non enim corpus human um habet esse quoddam dis tine tum ab esse quod dat sibi ani
ma, quasi ab alia forma per quam sit in eo similitudo vestigli tantum,
sicut in corporibus inanimatis...".
101
) Cf. 4 S. 4.1.3 sol. 3: "...imago principaliter consistit in potentia
cognitiva, quia ex memoria et intelligentia oritur voluntas. Unde tota
imago est in inteUectiva parte sicut in radice. Et ideo omne quod attribuitur homini ratione imaginis, principaliter respicit intellectivam et ex
consequent! affectivam; quia etiam ex inteUectiva parte habet homo quod
sit homo, sed ex affective quod sit bonus vel malus".
MS) "...in ratione imaginis includitur similitudo, et non e converso,
unde, si similitudo contra imaginem distinguatur, oportet specialiter sumi
similitudinem quae deficit a ratione imaginis: ...Cum ergo imago importet imitationem in his quae pertinent ad speciem demonstrandam, oportet
quod similitudo accipiatur in eo quod deficit a demonstratione specialis
naturae. Hoc autem contingit dupliciter: aut quia est prius et communius
quam sit natura speciei, sicut proprìetates conséquentes naturam generis;
aut quia est posterius his quae speciem demonstrant, ut accidentia consequentia principia individui. Si ergo accipiatur defectus primo modo, sic
est ultima distmctio quae in Littera assignatur: secundum hoc enim
dicitur similitudo secundum convenientiam in illis quae consequuntur
essentiam, inquantum est essentia, et non inquantum est intellectualis, ut
incorruptibile et indivisibile, et hujusmodi; imago autem attenditur secundum ea quae proprie intellectualem naturam consequuntur. Si autem
attendatur defectus ex hoc quod est posterius, hoc est dupliciter: quia
aut hoc est secundum ordinem potentiae naturalis ad potentiam, et sic
primum demonstrans naturam intellectualem est potentia cognoscitiva
et actus ejus, et posterius erit voluntas et actus ejus, quae consequitur
apprehensionem cognoscitivae virtutis: et sic erit secunda distmctio, quia
imago pertinebit ad cognitionem veritatis, quae est primum demonstrans
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Aldus heeft Thomas in het Scheppingstractaat de imago onder
antropologische belichting nader ontleed. Slechts éénmaal is in
deze samenhang nog een toespeling te vinden op ternaire structuur en spiegelbeeldigheid l o s , maar wat in het tractaat over de
Godskennis volop de aandacht heeft, functioneert hier al niet meer,
waar de mens centraal staat in zijn afhankelijkheid, in zijn geestzijn als gevoeligheid voor het onstoffelijke, in zijn lichamelijkheid.
In de gesitueerdheid van de menselijke geest heeft Thomas de onderscheiden vermogens onderkend, en, onder provocatie van de
gangbare theologie van die dagen, daarin een triade (imago similitudinis); de geestelijkheid van de aldus gesitueerde mens qualificeert de mens tot dominerende figuur in de wereld der schepping
(situationele imago); en geestelijkheid betekent principiële openheid naar alle niet-stoffelijks; daarin komt de mens overeen met
God (imago creationis).
§ 3. Samenvattende

beschouwing

1. Terminologie
Er is in de traditie betreffende de imago Dei, zoals deze door
Thomas wordt aangetroffen, geen heldere en vaste terminologie.
Woorden en begrippen lopen nogal dooreen 1M . Thomas is geen
naturam intellectualem, similitudo autem ad amorem virtutis; aut secundum ordinem potentiae ad habitum, et sic erit prima distinctio, secundum
quod imago pertmet ad potentías, scilicet memoriam, intelligentiam et
voluntatem; similitudo vero ad habitus conséquentes, scilicet irmocentiam
et justitiam" (2 S. 16.1.4 so I0103

) "...ad rationem imaginis ...exigitur aequalitas proportionis, ut
scilicet eadem sit proportio partium ad invicem in imagine quae est in
imaginato: et talis aequalitas invenitur in anima respectu Dei: quia sicut
ex Patre Filius, et ex utroque Spiritus sanctus, ita ex mente notitia, et ex
utraque amor procedit" (2 S. 16.1.1 ad 4).
104) Bijvoorbeeld 1 S. 3.3.1 obj. 1: "Augustinus
enim ostendit, lib. II
De Trin., cap. II, imaginem Trinitatis in visu corporali...". — 1 S. 3.3.1
ad 1: "...Augustinus
in multis ostendit similitudinem Trinitatis esse; sed
in nullo esse perfectam similitudinem, sicut in potentiis mentis...". — 1 S.
3.3.1 ad 2: "Sed Damascenus assignat ibi imaginem, large vocans imaginem quamcumque similitudinem". — 1 S. 28.2.3 obj. 1: "Primo per
Damascenum, qui dicit, lib. I Fidei orth., cap. XIII, quod Spiritus sanctus
est imago Filii". — 1 S. 28.2.3 а^ l : "—Damascenus large accipit imagi
nem pro quacumque similitudine". — 1 S. 28.2.1 sol.: "...quia illud quod
est posterius ad similitudinem alterius factum, dicitur imago; sed illud
quod est prius, ad cujus similitudinem fit altenun, vocatux exemplar.
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rigoureus man, die definities voorschrijft; hij eerbiedigt waar dat
mogelijk is zijn auctoritates. Dat neemt niet weg dat hij de begrippen uitzuivert. Beeld en oerbeeld zijn helder omschreven; gelijkenis is opgenomen in de definitie van imago en tegelijk voor ander
gebruik afgegrensd tegenover de beeldgelijkenis. Soortgelijke zuiveringen zijn toegepast bij de terminologie van de menselijke
psychologie, bij voorbeeld waar intellectus en ratio goed omschreven zijn in hun onderscheidenheid en onderling verband. Het lijkt
niet nodig, wat in het voorgaande al waar dat te pas kwam werd
uiteengezet, hier te herhalen of te detailleren. Voldoende zij, dat
erop gewezen wordt dat Thomas de terminologie heeft gezuiverd,
en nochtans niet star eraan vasthoudt. Zoals zo dikwijls het geval
is, kan alleen de samenhang de nauwkeurige betekenis van deze
woorden duidelijk maken.
2. Balans
In de hoofdstukken III en IV heb ik gepoogd, op basis van de gevonden statische structuren in de geestelijke mensenziel, Thomas'
gedachten van de dynamiek die daarin is meegegeven nader te
onderzoeken. Feitelijk is het een uitgebreide analyse geworden van
wat in de eerste hoofdstukken is gevonden als het derde element
der ternaire structuren: het wilsvermogen en de liefde. Daarin
ligt de doelspanning al geheel opgesloten 105 .
In het tweede hoofdstuk is de conclusie gegroeid, dat de imago
Dei de menselijke modus is van de vestigiale Godsgelijkenis, die
alom in de schepping te bespeuren valt. Zij is tegelijk de hoogste
modus daarvan, te vinden in het hoogste schepsel. Dikwijls heeft
Thomas vastgesteld: hoe volmaakter het schepsel, des te perfecter
gelijkenis. In de gradatie der schepselen van zijn universumleer
leverde dat als hoogste geschapen imago de engelennatuur. Maar
intussen is gebleken dat hetzelfde beginsel ook van de mens als
beeld Gods geldt: hoe volmaakter de mens, des te volkomener de
quamvis abusive unum pro alio ponatur. Et ideo Hilarìus, ad significandum ordinem et relationem se imitantium, dixit: 'Imago est ejus rei ad
quam imagmatur'; ad designandum vero id in quo est imitatio, dixit:
'species indifferens'". — ι S. 28.2.1 ad 2: "...ista definitio data est per
causam: non enim illud quod est imago, est ipsa species in qua fit imita
tio, proprie loquendo; sed indifferentia speciei est causa quare dicatur
imago. Vel dicitur quod utrumque potest dici imago; et illud quod imitatur, et id in quo est imitatio, quamvis non ita proprie; et sic définit
Hilarius".
105
) Zie boven, blz. 120.
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imago. Hierbij moet de theoloog attent blijven op de menselijke
gesitueerdheid. Vanaf het meest primitieve moment is de imago
creationis geheel en al volmaakt met de "perfectio prima" van het
oorsprongsgegeven. Het is de volmaaktheid van het zojuist geboren
kind: "Het is compleet, alles zit eraan!" l o e .
Toch is er toename van volmaaktheid mogelijk, en wel in de
mate waarin die eerste volkomenheid tot gelding komt. Die groei
is evenwel niet enkel mogelijk, maar noodzakelijk, omdat de mens
in zijn eerste volkomenheid een innerlijke dynamiek, een meta
fysieke "lift" heeft, die hem opwaarts stuwt naar bewustwording,
naar activiteit, naar verwerkelijking 1 0 7 . Daarin werkt zijn natuur
uit noodzaak heel zijn vermogendheid heen naar het goede dat haar
vervolmaakt. Het typische en onderscheidende imago-moment is nu
juist, dat de mens niet enkel natuur is, maar vrije persoon: hijzelf
is het die zich in zijn natuurlijke verlangen bewust wordt van die
diepe, vestigiale dynamiek die overal is, maar enkel in hem wordt
gewekt tot verlangen. Daarop steunt zijn persoonlijke positie
bepaling, die echter zolang zijn gesitueerdheid in het lichaam duurt,
nooit feitelijk definitief is, maar zich moet realiseren van moment
tot moment; die geriskeerd moet worden. Onder deze impuls van
het wilsverlangen komt de mens dan tot activiteit die zijn ver
mogendheid actueert. Daarin weeft hij aan dat befaamde kleed van
zijn leven; het patroon laat zich maar broksgewijs zien aan de bin
nenkant. Pas in het einde zal duidelijk worden of het in volle
glans en kleur 1 0 8 de imago Dei toont. Terwijl de mens weeft, is
er partialiteit, broksgewijze concentratie, intermittentie, risico,
corruptie. Maar als dat leven gereed is staat de imago Dei de ge
lukzalige voluit gerealiseerd en vervuld voor ogen.
De mens moet dus van binnenuit werken, actueren. Het ethische
aspect van dat moeten zal hierna ter sprake komen. In die actuering
geraakt de vermogendheid in de macht van de menselijke persoon,
zodat hij ten goede en ten kwade kan werken. Maar wat hij niet
kan is, die vermogendheid zelve, zijn eigen ziel, de imago creatio
nis, of ook: de perfectio prima, de capacitas Dei vernietigen l o e .
In het tweede hoofdstuk is er ook op gewezen, dat Thomas in
eerste instantie oog had voor het spiegelbeeld-aspect van de imaίοβ) Zie blz. 184.
107
) Zie blz. 172—173; 277 e.v..
ios) "item est imago recreationis, quae consistit in habitibus gratuitis,
et actu imitatur Deum; et haec assimilatur imagini in corporalibus quan
tum ad colores, et alia quae imaginem décorant..." (1 S. 3 E.T., ed. Mandonnet I, p. 125).
ιοβ) zie blz. 152.
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go n o . De verhoudingen binnen de menselijke geest komen overeen
met die van de Drieëne God. Er is daar wel een verband tussen God
en mens, maar een van weerspiegeling; van gelijkenis als tussen
twee horizontale lagen of niveaus, waarvan God de bovenste is,
die weerspiegeld wordt in de onderste, dat is de menselijke geest,
als in een rimpelloze watervlakte. De theoloog behoeft dan maar
in dat water te zien om God te herkennen.
Maar de werkelijkheid bleek minder ongecompliceerd. De eigen
dynamische structuur van de mens zet leven in gang, beweging,
zelf-beweging; en dat onder een eigen tijdsverloop dat wij historie
noemen. Stelt men de vraag, in hoeverre er nu werkelijk iets verwijzends is in de mens, dan moet het antwoord wel luiden: juist
in het actuele en geactueerde van de historie. Alleen van daaruit
kan ik door reflectie de rimpelloze vermogendheid, de diepteniveaus in de mens-zelf, achterhalen. Dat is wat Thomas als goed
theoloog heeft gedaan: in het fluctuerende en contingente zoeken
naar de diepste constanten, in de geriskeerde actualiteit naar het
blijvende. En het blijvende komt dus in zicht op de wijze van
verbrokkeldheid. Dat wil zeggen: de imago Dei treedt in verbrokkeldheid aan het licht. En daarmee wordt weer gezegd dat Godzelf
weliswaar gekend wordt vanuit de schepselen (want wie het beeld
ziet, ziet onmiddellijk het verbeelde 1 U ) , maar in de gebrokenheid
der geactueerde menselijke vermogendheid. De historisch zich realiserende mens is verwijzend naar God.
Maar daar blijkt ook, dat er van weerspiegeling als in een rimpelloze watervlakte geen sprake is. In die actualiteit neem ik geen
drieheid waar. Wat ik wel leer kennen is de actuering van een
geestelijke vermogendheid "links en rechts", een gedreven worden
buiten zichzelf naar het goede in de dingen, een zich laten aandoen door dat goede dat zich laat kennen, openbaart, uitlevert,
wanneer de mens zich in de juiste houding plaatst , 1 2 . In die conno) Zie blz. 106.
ul
) "...in speciem vel in imaginem contingit fieri conversionem duplicité:: vel secundum quod est species talis rei, et tunc est eadem conversio
in rem et speciem rei; vel in speciem secundum quod est res quaedam;
et sic non oportet quod eadem conversione convertatur quis per intellectum in speciem rei et in rem; sicut quando aliquis considerai imaginem
inquantum est corpus lapideum, et inquantum est similitudo Socratis vel
Piatonis" (1 S. 27.2.3 sol.). — "...imago potest dupliciter considerari: vel
secundum quod est res quaedam... vel secundum quod est imago. Et quia
idem motus est in imaginem inquantum est imago, et in imaginatum..."
(3 S. 9.1.2 sol. 2).
42) Zie blz. 148-151.
343

stellane wordt wat er aan vermogendheid in de menselijke geest
is gegeven geactueerd: in historie en horizontaliteit. De mens wint
daar aan perfectie. Maar hij wordt steeds verder gestuwd, zijn
capaciteit verruimt zich, de horizon wijkt steeds verder terug. In
beginsel is heel het veld der horizontaliteit bereikbaar, maar klaarblijkelijk nooit vervullend voor het formaat der mensenziel. — In
heel dit voortgaande geestesleven van kennen en streven ligt inderdaad voor de toeschouwende gelovige een verwijzing besloten;
maar niet zoals de lucht zich weerspiegelt in het water, doch veel
meer zoals een ontwerp waarin het eigenlijke bouwwerk al gepreconcipieerd ligt. Alle verwerkelijking van de vermogendheid in
de horizontaliteit (de geest in confrontatie met zichzelf, de mensen, de dingen) levert het concept van een verhouding die verticaal gedacht kan worden, waarbinnen de vermogendheid zich pas
voluit als beeld Gods zou gaan realiseren. De imago, opgevat als
een ternair spiegelbeeld, dus als een weerspiegelingsgelijkenis tussen twee horizontale niveaus die evenwijdig boven elkaar liggen,
wijst Thomas, zij het aarzelend, af. Hier schakelen zich dan de
beschouwingen aan van de volgende hoofdstukken: de gehele horizontaliteit van het menselijke geestesleven, heel zijn historie, heeft
een verticale dimensie, een conjunctie met God. De aanknopingspunten daarvoor zijn nu aangegeven: in kennen en streven is het
menselijk bereik korter gebleken dan zijn aanleg en ontvankelijkheid. De vermogendheid staat in de eerste, originale volkomenheid reeds in confrontatie met Godzelf ni; en zijn eindperfectie is
hem als doel voorgegeven: de volmaakte binding met God, die van
de aanvang af in hem is. Imago zegt niet alleen: verwijzing, teken,
verbeelding, maar ook en vooral oorsprong en bedoeling. Voor de
mens is dan de weg van oorsprong naar eindvervulling al ontworpen als weg van geleidelijke zelf-vervulling, waarin de primitieve
gekeerdheid naar God, die Thomas memoria heeft genoemd en
capacitas Dei, tot gelding wordt gebracht. De mens-zelf moet zijn
Godsbinding kiezen, maken, realiseren, hetgeen hij echter uit zichzelf en zijn natuurlijke krachten niet vermag. God moet zich aan
hem te kennen geven, en zich als zijn einddoel openbaren; en heel
de verwerkelijking kan de mens enkel voltrekken in de nieuwe
afhankelijkheid van die genadigheid Gods. Alles wat in de mens
geactueerd raakt binnen de horizontaliteit, is uit zich onmachtig
God te bereiken, maar wordt in de genade geactueerd en verruimd
naar Hem toe. Van dit proces ligt het ontwerp naar ruwe schets
gegeven in de wijze waarop de horizontale zelfverwerkelijking van
i") Zie blz. 65.
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de mens tot stand komt. Openheid, gehoorzaamheid, actieve passiviteit aan de kant van het subject, en aan de andere zijde: openbaring, zelfgave, mededeling. Aldus zal de imago creationis zichzelf overleven in een door de mens tot gelding gebrachte menselijke
vermogendheid: en dit zich realiserende bestaan moet aanvaard
worden en gekozen als principiële en onmachtige vraag naar de
vervulling van elders, die het eigen bereik te buiten gaat; vraag
naar en om de binding met de Oorsprong. Beeld Gods is de mens:
van God gemaakt, naar God geordend; door God begenadigd tot
Hem komend, zal hij in zijn ultieme volmaaktheid pas voluit mens
zijn, en dan daarin ook weerspiegelen, manifesteren, openbaren
Hem die hij nu slechts doet vermoeden, raden, en in gebrokenheid
herkennen.
3. De positie van de theoloog (111)
Voortdurend is in deze hoofdstukken gepoogd de theoloog die
Thomas was aan het woord te laten. Als theoloog beschouwt hij
de schepselen 114. Dat betekent geenszins dat hij niet de schepselen, niet de mens beschouwt. Alles wat hij daaromtrent denkt en
zegt, kleedt zich welhaast vanzelf ook mede in bepaalde wijsgerige
en wijsgerig-psychologische opvattingen. Want juist de theoloog in
hem heeft als grote zorg, ieder soort godgeleerd "idealisme" uit te
bannen. Vanuit het geloof poogt hij in en aan de aardse werkelijkheid het geloof te verhelderen; vanuit het geloof tracht hij mede
ook die aardse werkelijkheid te interpreteren. Het geloof doet hem
die realiteit serieus nemen, omdat zij van God is, naar God terugmoet, en naar God verwijst.
Dit alles geldt temeer voor de mens, van wie Thomas gelooft dat
hij is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. God is in de mens,
die door Hem geschapen is; en vanuit de mens kan ik dus iets
leren omtrent Hemzelf. Maar wie dat wil: van de imago iets leren
omtrent het oerbeeld, moet tevoren al in staat zijn God te kennen.
Wil het beeld Gods als zodanig herkend worden, aanslaan in de
geest van wie het beschouwt, dan moet deze schouwer capax Dei
zijn. God kunnen bereiken. Het beeld Gods is enkel herkenbaar
voor wie zelf de beeldgelijkenis bezit 115 . Heel de imago-dynamiek
is hier, bij de positie van de theoloog, verdubbeld.
Want op welke wijze is de mens capax Dei? Op de wijze der
114

) 2 S. Prol., ed. Mandennet II, p. 1., geciteerd onder nota 59,
) "Ad hoc autem quod aliquis ex creaturis in Deum deveniat, duo
requiruntur: scilicet quod ipsum Deum possit aliquo modo capere..."
(1 S. 3.1.3 sol.).
115
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genade, der Godsintimiteit 1 1 β . Wie God kent, kan Hem herkennen
in zijn imago. Wie Hem niet kent, kan wel de imago kennen, maar
enkel als geestelijkheid en vermogendheid, niet als heenwijzing
naar God; zo kan ik een standbeeld kennen in zijn materiële
samenstellingen, in zijn verhoudingen, terwijl ik het niettemin niet
ken als beeld van iemand ш . Wat steeds opnieuw wordt gezegd,
wanneer Thomas spreekt over 's mensen capaciteit tot Godskennis,
is hier nu te herhalen en toe te passen op de imago Dei. Hoewel
de mens in staat is, vanuit de creatuur iets omtrent God te achter
halen, raakt hij uit zijn natuurkracht nooit Godzelf in Zijn eigen
heid; vanuit zijn vermogendheid kan hij de ware kermis van God
niet bereiken. Zelfs de beschouwing van het beeld Gods in de mens
kan daartoe niet dienen. Alleen de genade, Gods vrije en liefde
volle zelfopenbaring kan hem de ogen openen.
Het is dan ook enkel vanuit de Godsverbondenheid van het ge
loof, dat Thomas kan spreken over Gods aanwezigheid in de mens.
God als laatste doel van de mens en de Godsschouwing als zijn
ultieme perfectie, de mens als capax Dei. Daarbij is hij erop be
dacht, voor zover mogelijk nauwkeurig vast te stellen en te om
schrijven wie en wat de mens is, van wie deze grote dingen worden
gezegd. De mens is zó, dat zij terecht van hem gezegd kunnen
worden.

ιιβ) "Sed creatura rationalis per gratiam attingit ad ipsum Deum,
secundum quod ipsum amat et cognoscit..." (i S. 37 E.T., ed. Mandonnet
I, p. 867).
UT) Cf. 1 S. 27.2.3 sol., geciteerd onder nota 111.
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