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lijn zou voeren in de richting van Thomas' deugdenleer, waann waarheid als een vorm 
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INLEIDING 

1. De verlegenheid met betrekking tot de waarheidsvraag 

Op het eerste gezicht schijnt de vraag 'Wat is waarheid?' een simpele vraag. Niet alleen 
lijkt de strekking of bedoeling ervan voor weinig misverstanden vatbaar, maar bovendien 
blijkt uit het doorgaans onproblematische gebruik van de termen 'waar' en 'waarheid' 
in het dagelijks leven, dat men over het algemeen wel weet wat waarheid is. Vragen naar 
waarheid lijkt vragen naar de bekende weg. 

Probeert men echter de vraag nauwkeurig en afdoende te beantwoorden, dan stuit 
men op een aantal onverwachte en verwarrende moeilijkheden. Zoals de vraag naar het 
wezen van de tijd Augustinus tot de verzuchting bracht dat hij het wist, zolang niemand 
hem er naar vroeg, maar dat hij het niet wist, zodra hij het aan iemand moest uitleggen,1 

zo is de vraag wat waarheid is een ogenschijnlijk overbodige vraag, die bij enig aanhou
den echter verwondering en zelfs verlegenheid te weeg brengt. Wie in het dagelijks leven 
wil weten hoe laat het is, hoe groot iets is, of wat waar is, mag toch verondersteld 
worden te weten wat hij vraagt, - en dus te weten wat tijd, wat hoegrootheid of wat 
waarheid is; maar wie uitdrukkelijk wil weten wat tijd, wat hoegrootheid of wat waarheid 
is, blijkt een moeilijk begaanbare weg ingeslagen te zijn. De vraag wat waarheid is, is 
een typisch filosofische vraag, die een typisch filosofische verlegenheid teweeg brengt. 

Gaat men vervolgens te rade bij de hedendaagse literatuur over de waarheidsvraag, 
dan wordt de verlegenheid vermoedelijk nog groter. Want in plaats van een helder, 
ondubbelzinnig en eensluidend antwoord te krijgen op de vraag wat waarheid 15, wordt 
men overstelpt met uiteenlopende theorieën over waarheid (zoals de correspondentietheo-
rie, de coherentictheorie, de semantische theorie, de consensustheorie, de redundantiethe-
one en de pragmatische theorie, om slechts enkele van de meest gangbare te noemen), 
waarvan elk weer verscheidene varianten kent.2 Blijkt de vraag wat waarheid is bij nader 
toezien niet een hopeloze vraag te zijn? 

Dat zou echter een enigszins voorbarige conclusie zijn. Zeker, indien er iets is 
waarover filosofen het eens kunnen zijn, dan is het wel hun gebrek aan eensgezindheid. 
Descartes merkt op dat er in de filosofie geen enkele zaak is waarover men niet van 
mening verschilt; en Kant vergelijkt de metafysica met een strijdperk, waarop nog nooit 
iemand ook maar het kleinste plaatsje heeft kunnen veroveren en in bezit houden.3 Geen 

1 "Quid est ergo tempus? Si nemo ex me quaerat, scio, si quaerenti explicare velim, nescio." [Con/ 
XI/XIV, 17] 

2 Cf. L.B. Puntel, Wahrheitstheorien in der neueren Philosophie, Darmstadt 1983. Zie ook CA. 
Schoonbrood, 'Waarheid en waarheidstheorieén', in: Tijdschrift voor Filosofie 27 (1965) 211-232. 

1 "Ie ne diray nen de la Philosophie, sinon que, voyant qu'elle a esté cultiuée par les plus excellens 
esprits qui ayent vescu depuis plusieurs siècles, & que néanmoins il ne s'y trouue encore aucune chose dont 
on ne dispute, & par consequent qui ne soit douteuse, ie n'auois point assés de présomption pour esperei 
d'y rencontrer mieux que les autres". [Descartes, Discours de la méthode I, AT VI, 8]. "... was die 
Einhelligkeit ihrer Anhanger in Behauptungen betrifft, so ist sie noch so weit davon entfernt, daß sie 
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van beiden heeft daarin echter een grond gezien filosofie en metafysica zonder nader 
onderzoek tot hopeloze ondernemingen te verklaren. Het zou ook volkomen in strijd zijn 
met de inzet van de filosofie blind te varen op de resultaten van andermans onderzoekin
gen of zich door de diversiteit van de uitkomsten te laten ontmoedigen, zonder zelf een 
ernstige poging gewaagd te hebben de waarheid omtrent de zaak in kwestie te ontdekken; 
want, zoals Thomas zegt, 

... studium philosophiae non est ad hoc quod 
sciatur quid homines senserint, sed qualiter se 
habeat ventas rerum. [!n I De cae!, lect. 22, nr. 
8] 

... in de studie van de wijsbegeerte gaat het er 
niet om te weten te komen wat de mensen ge
dacht hebben, maar hoe het staat met de waar
heid der dingen. 

Hieruit volgt natuurlijk niet dat men achteloos voorbij kan gaan aan de meningen van 
anderen, maar wel dat het onderzoek naar die meningen zijn zin uiteindelijk ontleent aan 
het ontdekken van de waarheid der dingen (ventas rerum), waaraan ze in laatste instantie 
getoetst moeten worden en waarnaar ieder die wil oordelen zich dient te richten. De 
oriëntatie op waarheid sluit zo niet alleen de weg van machtswillekcur en vrijblijvendheid 
af, maar voorkomt tevens een op onzakelijke gronden gebaseerde partijdigheid: 

. . quando nos posuerimus opiniones aliorum, et 
induxenmus eorum rationes, et solvenmus eas, 
et posuerimus rationes in contranum, minus 
inent nobis quod videamur condemnare dicta 
aliorum gratis, idest sine debita ratione, sicut qui 
reprobant dicta aliorum ex solo odio, quod non 
convenu philosophis, qui profitentur se ìnquisito-
res esse ventatis Oportet enim eos qui volunt 
sufficienter ìudicare de ventate, quod non exhi-
beant seipsos sicut mímicos eorum de quorum 
dictis est ìudicandum; sed sicut arbitros, et 
disquisitores pro utraque parte. [In I De cae!, 
lect 22, nr. 5] 

Wanneer we de meningen van anderen naar 
voren hebben gebracht, hun argumenten hebben 
aangehaald en opgelost en er argumenten tegen
over hebben gesteld, dienen we niet de schijn te 
wekken dat we de woorden van de anderen om 
niet, d.w z. zonder een verschuldigd argument, 
veroordelen, zoals degenen die de woorden van 
anderen enkel uit haat verwerpen Dat past niet 
de filosofen, die van zichzelf zeggen dat ze de 
zoekers van de waarheid zijn. Want wie genoeg
zaam over de waarheid willen oordelen, moeten 
zich geen vijanden betonen van hen, wier woor
den beoordeeld moeten worden, maar scheids
rechters en onderzoekers voor beide partijen. 

Als zoeker van waarheid (inquisitor ventatis) kan een filosoof het zich dus niet permitte
ren partijganger te zijn, maar moet hij de zaak van de waarheid dienen, - en dat is 
tenslotte de zaak van alle partijen. En niet alleen dat: hij dient zich ook dankbaar te 
betonen, niet alleen jegens degenen die geholpen hebben de waarheid te vinden, maar 
zelfs jegens hen die misschien te oppervlakkig hebben geoordeeld en daardoor op 
dwaalsporen terecht zijn gekomen; want ook zij zijn voorbeelden van een daadwerkelijk 
onderzoek naar de waarheid.1 

vielmehr ein Kampfplatz ist auf dem noch niemals irgend ein Fechter sich auch den kleinsten Platz hat 
erkämpfen und auf seinen Sieg einen dauerhaften Besitz gründen können." [Kant, Kritik der remen 
Vernunft В XV] 

' "Et ideo dicit [Philosophus], quod 'lustum est gratiam habere', non solum his, quos quis existimat 
ventatem invenisse, quorum opimonibus aliquis communicat sequendo eas; sed etiam lilis, qui superfi-
cialiter locuti sunt ad ventatem investigandam, licet eorum opiniones non sequamur; quia isti etiam aliquid 
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Het probleem is evenwel dat de zaak, waaromtrent hier de waarheid gezocht wordt, 
niet willekeurig welke zaak is, maar de waarheid zélf: de gezochte ventas rei is in dit 
geval de 'ventas veritatis'; en het is duidelijk dat de waarheid niet zo maar een zaak 
temidden van andere zaken is. Uitgerekend bij de fundamentele kwestie van de aard van 
de waarheid en de uiteenlopende oplossingen en antwoorden doen zich dan ook bepaalde 
eigenaardigheden of complicaties voor, die bij andere vragen afwezig schijnen te zijn en 
waardoor deze vraag complexer en verraderlijker lijkt dan andere vragen. Twee van die 
eigenaardigheden verdienen in het bijzonder de aandacht, omdat ze beide de vraag 'Wat 
is waarheid?' bij voorbaat als een zinloze vraag lijken te ontmaskeren. 

2. De zin van de waarheidsvraag (1): argumenten contra 

De eerste eigenaardigheid hangt samen met het eerder vermelde gebrek aan eenstem
migheid onder filosofen. Hoewel ook in andere disciplines lang niet altijd eenstemmig
heid bestaat ten aanzien van de methode en de resultaten van het onderzoek, lijken de 
tegenstellingen in de filosofie ingrijpender, verstrekkender, hardnekkiger en onverzoen
lijker te zijn dan elders in de wetenschap. Dit komt nergens zo duidelijk aan het licht als 
bij de beantwoording van de vraag 'Wat is waarheid?'. Want zelfs wanneer alle filosofen 
zouden toegeven dat één van de belangrijkste doelstellingen van de filosofie bestaat in 
het zoeken en vinden van waarheden en uiteindelijk van de waarheid, zodat er althans 
in dat opzicht eensgezindheid zou heersen, dan nog zou die eensgezindheid op pijnlijke 
wijze ondergraven worden door de uiteenlopende antwoorden die zij geven op de vraag 
wat waarheid - formeel genomen - is. Zelfs met betrekking tot de inzet en het doel van 
de filosofie schijnt er dus hoogstens een nominale, niet een reële eenheid onder de 
filosofen te bestaan.' 

Nu is dit niet alleen een enigszins pijnlijke, maar eigenlijk ook een onbegrijpelijke 
situatie. Want bij enig nadenken blijkt het onmogelijk daadwerkelijk van mening te ver
schillen over de aard van de waarheid. Een verschil van mening is immers alleen maar 
mogelijk en zinvol op grond van een minimale overeenstemming met betrekking tot de 
identiteit van de beoordeelde zaak (de verschillende meningen moeten immers betrekking 
hebben op één en hetzelfde iets); en zo'n overeenstemming is op haar beurt alleen maar 
mogelijk binnen één en dezelfde waarheidsopvatting. Maar bij een werkelijk meningsver-

conferunt nobis Praestiterunt enim nobis quoddam exercitium circa inquisitionem veritatis " [In II Met, 
lect. 1, nr. 288] 

' Cf.. "Die heutige Situation auf dem Gebiet der Wahrheitstheonehat das Besondere, daß gerade auch 
bezüglich eines formalen Begriffs der Wahrheit das Einverständnis fehlt Bei den Denkern der Tradition 
bestand überwiegend Einmütigkeit darüber, daß die Frage, was Wahrheit ist, zunächst einmal zu beant
worten sei mit der formalen Bestimmung, die in der durch Thomas von Aquin klassisch gewordenen 
Formulierung lautet· 'Wahrheit ist Angleichung von Sache und Verstand' Und das Problem lag dann, wie 
die so begriffene Wahrheit naherhin zu verstehen sei und wie sie überhaupt möglich sei. Diese Fragen 
hielten die Problemgeschichte in der Tradition in Gang Heute, wie gesagt, ist auch jene formale Bestim
mung der Wahrheit umstritten." [M. Fleischer, Wahrheit und Wahrheitsgrund Zum Wahrheitsprohlem und 
zu seiner Geschichte, Berlin/New York 1984, blz. 1] 
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schil over de aard van waarheid is uiteraard niet aan de tweede en bijgevolg ook niet aan 
de eerste voorwaarde voldaan. Daaruit volgt dat de diverse waarheidsopvattingen ófwel 
geen werkelijke meningsverschillen zijn, maar veeleer spraakverwarringen; ófwel werke
lijke meningsverschillen, die dan echter niet de aard van de waarheid zélf, maar iets 
anders betreffen. In het laatste geval zouden de meningsverschillen in feite gedragen 
worden door dezelfde waarheidsopvatting, die door sommige of alle partijen misschien 
wel expliciet ontkend, maar niettemin impliciet gedeeld wordt. Want ook al is niets zó 
waar, dat het niet uitwendig of met woorden ontkend kan worden, toch zijn sommige 
zaken zó waar, dat ze niet inwendig of metterdaad ontkend kunnen worden. ' Wanneer 
dus twee partijen per impossibde van mening verschillen over wat waarheid is, kan aan 
minstens één van beide een soort reflexieve inconsistentie en misschien zelfs onwaarach
tigheid verweten worden, omdat haar woorden niet in overeenstemming zijn met haar 
daden: het expliciet beweerde is in strijd met het door het beweren impliciet veronder
stelde. Maar als het onmogelijk is dat twee partijen metterdaad van mening verschillen 
over wat waarheid is, wat is dan de zin van de vraag? 

De tweede eigenaardigheid met betrekking tot de vraag 'Wat is waarheid?' is de 
volgende. Aangezien iedere zinvolle vraag mikt op een waar antwoord, is het doel van 
de vraag 'Wat is waarheid?' kennelijk dit: naar waarheid te oordelen wat waarheid is. 
Een voor de hand liggende tegenwerping is dan natuurlijk dat men, zolang men niet weet 
wat waarheid is, ook niet kan weten of men naar waarheid oordeelt; en dat men, als men 
al weet wat waarheid is, een overbodige vraag stelt of zich schuldig maakt aan cirkulari-
teit. Instructief in dit verband is een brief van Descartes, waarin hij zijn mening geeft 
over het boek De ventate van Lord Herbert van Cherbury: 

Il examine ce que c'est que la Venté, & pour 
moy, ie n'en ay ïamais douté, me semblant que 
c'est vne notion si transcendentalement claire, 
qu'il est impossible de l'ignorer en effect, on a 
bien des moyens pour examiner vne balance 
auant que de s'en seruir, mais on n'en aurait 
point pour apprendre ce que c'est que la venté, 
si on ne la connoissoit de nature Car quelle 
raison aurions nous de consentir a ce qui nous 
l'apprendroit, si nous ne sçauions qu'il fust vray, 
c'est a dire, si nous ne connoissions la venté? 
(...) L'autheur prend pour regle de ses ventez le 
consentement vniuersel; pour moy, ie n'ay pour 
regle des mienes que la lumiere naturelle, ce qui 
conuient bien en quelque chose car tous les 
hommes ayant vne mesme lumiere naturelle, ils 
semblent deuoir tous auoir les mesmes notions: 

Hij onderzoekt wat waarheid is. Wat mij betreft, 
ik heb daarover nooit twijfels gehad; want het 
schijnt me een begnp dat zo transcendentaal 
helder is, dat het onmogelijk is het niet te ken
nen Immers, er zijn wel allerlei manieren om 
een weegschaal te onderzoeken alvorens er ge
bruik van te maken, maar er zijn geen manieren 
om Ie leren wat waarheid is, als men deze niet 
van nature zou kennen. Want welke reden zou
den we hebben in te stemmen met datgene wat 
ons de waarheid zou doen leren kennen, als we 
niet zouden weten dat het waar is, d.w.z. als we 
de waarheid niet zouden kennen' ( .) De schrij
ver neemt als criterium voor zijn waarheden de 
universele consensus, ik voor mij heb voor mijn 
waarheden als entenum slechts het natuurlijke 
licht. Weliswaar komt dit er tot op zekere hoogte 

' "... extenon ratione potest instan, vel vere vel apparenter; intenon autem ratione non est possibile 
semper instan. Et hoc ideo, quia nihil est adeo verum quin voce possit negali. Nam et hoc pnncipium 
notissimum, quod non contingat idem esse et non esse, quidem ore negavere. Quaedam vero adeo vera 
sunt, quod eorum opposita intellecru capi non possunt; et ideo in intenon ratione eis obvian non potest, 
sed solum extenon, quae est per vocem. Et huiusmodi sunt communes animi conceptiones." [In I Anal., 
lect. 19] 
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mais il est tres different, en ce qu'il n'y a pres
que personne qui se serue bien de cete lumiere, 
d'où vient que plusieurs (par exemple tous ceux 
que nous connoissons) peuuent consentir a une 
mesme erreur, & il y a quantité de choses qui 
peuuent estre connues par la lumiere naturelle, 
ausquelles ïamais personne n'a encore fait de 
reflexion [Descartes à Mersenne, 16 octobre 
1639, AT II, 596-598] 

mee overeen: want aangezien alle mensen bet
zelfde natuurlijke licht hebben, schijnen ze ook 
allemaal dezelfde begrippen te moeten hebben. 
Toch is het zeer verschillend, want omdat bijna 
niemand dit licht goed gebruikt, is het mogelijk 
dat veel mensen (bijvoorbeeld alle mensen die 
we kennen) instemmen met een zelfde fout. 
Bovendien zijn er tal van zaken die door middel 
van het natuurlijke licht gekend kunnen worden, 
waarover nog geen mens ooit heeft nagedacht. 

Laat ik om te beginnen zeggen dat Descartes m.i. terecht bezwaar maakt tegen de 
opvatting, dat algemene consensus als criterium van waarheid zou kunnen gelden. De 
voor de hand liggende overweging dat consensus tot stand komt door - en derhalve steunt 
op - de instemming van velen (en niet omgekeerd) en dat die instemming daarom in 
eerste instantie op een ander criterium moet berusten dan op consensus ('Car quelle 
raison aurions nous de consentir ... ' etc.), getuigt van realiteitszin. Er volgt de para
doxale slotsom uit dat diegenen, die op grond van een heersende consensus instemmen 
met deze of gene overtuiging, hun instemming op een andere grond verlenen dan 
degenen, door wier overtuiging die consensus oorspronkelijk überhaupt tot stand kon ko
men; en dat de eerstgenoemden dus eigenlijk niet echt (of halfslachtig of louter verbaal) 
participeren aan die consensus. Welbeschouwd leidt hun instemming eerder tot een 
v-Tzwakking dan tot een versterking van de consensus. Bovendien dienen zij toch 
allereerst in te stemmen met de vaststelling dat de bewuste consensus daadwerkelijk 
bestaat; en voor deze instemming kunnen zij zich bezwaarlijk op die consensus zelf 
beroepen, maar zouden zij zich weer op een andere consensus moeten baseren. Daar 
komt nog bij dat consensus met betrekking tot een oordeel inderdaad geen enkele garan
tie, en dus geen betrouwbaar criterium, voor de waarheid van dat oordeel is. 

Maar de eigenlijke reden waarom ik de brief van Descartes geciteerd heb, is een 
andere. Ik doel op zijn nauwelijks weerlegbare argument dat men van meet af aan al 
moet weten wat waarheid is, om zakelijk gefundeerd met deze of gene opvatting daarom
trent in te kunnen stemmen. Men moet immers het oordeel vellen dat de desbetreffende 
opvatting waar is; en dat is alleen maar mogelijk indien men al weet wat waarheid is. 
De vraag 'Wat is waarheid?' is dus - zoals Kant later zal zeggen - een ongerijmde vraag, 
die verleidt tot ongerijmde antwoorden.1 

Het voorbeeld dat Descartes geeft, is bepaald illustratief en kan als volgt worden uit
gewerkt: men moet van meet af aan al weten wat waarheid is, om naar waarheid te 
kunnen vaststellen wat waarheid is (zodat men deze notie kan gebruiken); men moet ook 
van meet af aan al weten wat waarheid is, om naar waarheid te kunnen vaststellen wat 
een weegschaal is (zodat men de weegschaal kan gebruiken); maar men behoeft niet van 
meet af aan al te weten wat een weegschaal is, om naar waarheid te kunnen vaststellen 
wat een weegschaal is en nog veel minder om naar waarheid te kunnen vaststellen wat 

1 "Denn, wenn die Frage [sc Was ist Wahrheit7] an sich ungereimt ist, und unnötige Antworten 
verlangt, so hat sie, außer der Beschämung dessen, der sie aufwirft, bisweilen noch den Nachteil, den 
unbehutsamen Anhórer derselben zu ungereimten Antworten zu verleiten". [KrV В 82] 
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waarheid is. Waarheid doet zich voor als een notie die primitief en simpel en dus - zoals 
al dergelijke noties - van nature helder is. Descartes noemt deze notie zelfs transcen
dentaal helder, vermoedelijk omdat de kennis ervan niet slechts in sommige, maar in alle 
mogelijke vragen en oordelen voorondersteld is.' Elke poging tot verheldering van 
dergelijke primitieve en simpele noties moet wel ijdel zijn en onvermijdelijk uitlopen op 
verduistering; want verheldering is niets anders dan de herleiding van een complexe idee 
tot een aantal simpele noties. Wie dit laatste heeft volbracht, heeft zich alle mogelijke 
helderheid omtrent de zaak in kwestie verworven. Wie vervolgens nog probeert de 
simpele noties te verhelderen, schept enkel duisternis. Een geliefd voorbeeld van Descar
tes is de befaamde Aristotelische bepaling van 'beweging' of 'verandering' als 'de act 
van een zijnde-in-potentie voorzover het in potentie is' (actus entis in potentia prout in 
potentia), die hij zegt niet te kunnen begrijpen.2 De vraag 'Wat is waarheid?' lijkt dan 
ook alleen maar zin te hebben, voorzover ze mikt op een louter nominale bepaling: 

Ainsy on peut bien expliquer quid nommis a 
ceux qui n'entendent pas la langue .. ; mais on 
ne peut donner aucune definition de Logique qui 
ayde a connoistre sa nature. Et ie croy le mesme 
de plusieurs autres choses, qui sont fort simples 
& se connoissent naturellement, comme sont la 
figure, la grandeur, le mouuement, le heu, le 
tems &c, en sorte que, lors qu'on veut definir 
ces choses, on les obscurcist & on s'embarasse. 
[A Mersenne, 16 octobre 1639, AT II, 597] 

Zo is het wel mogelijk de betekenis van het 
woord te verklaren aan degenen die de taal niet 
kennen ...; maar men kan geen logische definitie 
geven die helpt de natuur van de waarheid te 
leren kennen. Dezelfde overtuiging heb ik met 
betrekking tot verscheidene andere zaken, die 
zeer eenvoudig zijn en van nature gekend wor
den, zoals bijvoorbeeld vorm, grootte, beweging, 
plaats, tijd, enz., zodat men, zodra men deze 
zaken wil definiëren, ze verduistert en in verwar
ring raakt. 

Ook op andere plaatsen maakt Descartes bezwaar tegen de pogingen tot verheldering van 
simpele en primitieve noties, die men naar zijn mening juist duisterder maakt wanneer 
men ze wil definiëren (cum definire volumus, obscuriora reddimus) en die door zichzelf 
gekend worden (per se cognoscuntur)? Hij ziet trouwens in het algemeen weinig heil 
in de manier waarop in de School gedefinieerd wordt, ook wanneer het gaat om com
plexe noties." 

3. De zin van de waarheidsvraag (2): argumenten pro 

Descartes' verwijzing naar de Aristotelische definitie van beweging - bedoeld als 
afschrikwekkend voorbeeld - zou de indruk kunnen wekken, dat ook zijn bezwaar tegen 

1 De betekenis waarin Descartes de term 'transcendentaal' hier gebruikt, vertoont trekken zowel van 
de Scholastieke als van de Kantiaanse bepaling. 

2 Zie bijv. Le Monde, Ch. VII, AT IX, 39. 
5 Recherche de la vérité, AT X, 523 en 524. Cf. Principia Philosophme I, 10 en 48-50, AT VIII, 8 

en 22-24. 

* Recherche de la vénlé, AT X, 515-516. 



een poging tot definiëring van de waarheidsnotie in strijd is met de Aristotelische traditie. 
Maar niets is minder waar. De gedachte dat het onmogelijk is van waarheid een logische 
definitie te geven, is noch nieuw, noch opzienbarend en werd mutatis mutandis ook in 
de Aristotelische traditie gehuldigd. Daaruit werd echter niet geconcludeerd (en daaruit 
kan ook niet geconcludeerd worden) dat dan ook elke mogelijkheid tot verheldering van 
de waarheidsnotie is uitgesloten. Niet alleen heeft Descartes kennelijk weinig oog voor 
andere definities dan de logische en de nominale, maar ook gaat hij wel erg gemakkelijk 
voorbij aan de zin en de innerlijke dynamiek van het filosofisch onderzoek. Het enkel
voudige en het samengestelde, het eerdere en het latere, het principe en het geprin-
cipieerde, het algemene en het bijzondere, het abstracte en het concrete, het absolute en 
het relatieve, het oneindige en het eindige: nooit komt het licht maar van één kant; altijd 
gaat de verheldering van het één hand in hand met de verheldering van het ander. Steeds 
is de verheldering een wederzijdse aangelegenheid. 

Daarmee is niet ontkend dat in de zijnsorde telkens aan één van beide het primaat 
toekomt en dat het licht in beginsel dus toch maar van één kant komt. Dit argument 
speelt o.a. in Descartes' godsbewijs in de derde meditatie een centrale rol: het eindige 
of onvolmaakte is als zodanig enkel kenbaar of intelligibel in het licht van de idee van 
het oneindige of volmaakte. Maar de kwestie van een eventueel ontologisch primaat is 
hier niet direct aan de orde. Het gaat om een noëtisch primaat binnen de menselijke 
kenorde, - en zo'η primaat kan niet dan met de nodige nuanceringen geponeerd worden; 
want binnen de menselijke kenorde is er nooit sprake van zuiver eenrichtingsverkeer.1 

Descartes' bedenkingen zijn dan ook enigszins misleidend, omdat ze berusten op een 
valse onderscheiding. Ik bedoel niet de onderscheiding zonder meer tussen de vraag naar 
de aard van waarheid enerzijds en de vragen naar de aard van andere zaken anderzijds 
(die is plausibel genoeg), maar deze onderscheiding voorzover ze zou berusten op het al 
dan niet noodzakelijk reeds bekend-zijn van de zaak waarnaar gevraagd wordt: in het 
geval van de waarheid zou die kennis er bij voorbaat al moeten zijn en in andere geval
len niet. 

Maar, op de eerste plaats, niet alleen de vraag wat waarheid is, maar elke vraag wat 
iets is, veronderstelt dat datgene, waarnaar gevraagd wordt, al enigermate gekend wordt. 
Iets kan immers uitsluitend nagestreefd worden voorzover het bekend is.2 En, op de 
tweede plaats, dat datgene, waarnaar gevraagd wordt, bekend moet zijn, betekent aller
minst dat het volkomen bekend moet zijn. Men zou immers niet vragen wat iets is, als 

' Men zou kunnen tegenwerpen dat ook Descartes zelf binnen de menselijke kenorde twee wegen 
onderscheidt, n.l de via wveniendi (analyse of resolutie) en de νια docendi (synthese oí compositie), en 
dat ook die een wederzijdse verheldering impliceren. Maar deze tegenwerping, hoewel terecht vanuit 
zakelijk oogpunt, vindt weinig steun in de uitlatingen van Descartes Want ook al is het waar dat de 
toepassing van zijn methode een wederzijdse verheldering impliceert, het is met minder waar dat Descartes 
daarvoor toch maar weinig oog heeft Zie Responsio ad secundas objectiones [AT VII, 155-158], en 
Entretien avec Burman, AT V, 153. 

2 "... appetibili non accidit esse apprehensum per sensum vel ïntellectum, sed per se ei convemt: nam 
appetibile non movet appetitum msi inquantum est apprehensum."[S Th I, 80, 2 ad i ] . "... actus voluntatis 
nihil aliud est quam ìnclinatio quaedam consequens formam intellectam" [S Th I, 87, 4] 
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het volstrekt bekend zou zijn1; maar men zou niet kunnen vragen wat iets is, als het vol
strekt onbekend was. Vragen is alleen maar zinvol - en het is ook alleen maar mogelijk -
wanneer dat, waarnaar gevraagd wordt, noch volkomen bekend, noch volkomen onbe
kend is: 

Per appetitum enim sciendi aliquid movetur 
ahquis ad considerationem ahcuius, cuius Cogni
tionen! considerando accipit; sed tarnen hune 
actum voluntatis praecedit cognitio indetermina
ta, qua res scitur in universali, et per Ulam 
cognitionem imperfeetam tendit appetitus in 
perfectionem ipsius; si enim esset omnino lgno-
tum, non quaereretur. [In I Sent, 6, exp., cf. In 
VII Met, lect. 17] 

Door de wil iets te weten wordt iemand immers 
bewogen tot de beschouwing van iets, waarvan 
hij de kennis door te beschouwen verkrijgt; maar 
toch gaat aan deze wilsdaad een onbepaalde 
kennis vooraf, waardoor de zaak in het algemeen 
gekend wordt; en door die onvolmaakte kennis 
streeft de wil naar de vervolmaking ervan; als de 
zaak immers geheel en al onbekend zou zijn, zou 
er niet naar gevraagd worden. 

De spanning tussen wat al wel en wat nog niet geweten wordt, doet zich dus niet alleen 
voor bij de vraag wat matenaliter de waarheid is, maar ook bij de vraag wat formaliter 
de waarheid is. Het confuse en nog ongearticuleerde weten wat waarheid is, dat in iedere 
vraag - dus ook in de vraag wat waarheid is - voorondersteld is, wordt in de vraag 'Wat 
is waarheid?' uitdrukkelijk tot object van reflectie gemaakt. 

Dat neemt niet weg dat er met de waarheidsnotie - evenals met een aantal andere 
fundamentele noties - iets bijzonders aan de hand is. Want als de waarheidsnotie inder
daad in een bepaalde zin transcendentaal helder is, maar niettemin blijkens de diversiteit 
van opvattingen voor verheldering in aanmerking komt, dan zouden de onzekerheid en 
obscuriteit, die deze notie voor de mens heeft, wel eens het gevolg kunnen zijn van een 
soort verblindende werking; want 

.. nihil prohibet ïllud quod est certius secundum 
naturam, esse quoad nos minus certum, propter 
debilitatem intellectus nostn, qui se habet ad 
manifestissima naturae sicut oculus noctuae ad 
lumen sohs, sicut dicitur in II Metaphys [5 Th 
I, 1, 5 ad 1] 

. niets verhindert dat wat van nature zekerder 
is, voor ons minder zeker is, wegens de zwak
heid van ons verstand, dat zich tot de evidentste 
zaken in de werkelijkheid verhoudt als het oog 
van de nachtuil tot het zonlicht, zoals gezegd 
wordt in het tweede boek van de Metaphysica 

Met andere woorden (en enigszins op de zaken vooruitlopend), wat Descartes nogal 
gemakkelijk de transcendentale helderheid van een notie noemt, zou wel eens de tamelijk 
ongemakkelijke helderheid van een transcendentale notie kunnen blijken. 

Al met al lijkt wel vast te staan dat het in een bepaald opzicht gemakkelijk en in een 
ander opzicht moeilijk is te weten wat waarheid is. Wat dit betreft, bevindt defórmele 
bepaling van de waarheid zich trouwens in dezelfde situatie als de materiële bepaling van 
de waarheid; m.a.w. wat dit betren, bevindt de beantwoording van de vraag wat waar
heid is zich in het kielzog van de beantwoording van de vraag wat waar is. Want, zoals 
Aristoteles in het tweede boek van zijn Metaphysica uiteenzet, ook voor de menselijke 

' "In omni enim quaestione oportet aliquid esse notum, et aliquid quaen quod ignoramus " [In VII 
Met, lect. 17, nr. 1669] Cf In II Anal, lect 1. 



kennis van de waarheid in de laatstgenoemde zin geldt, dat ze in zekere zin onproblema
tisch is, maar dat ze in een andere zin problematisch is.' Het loont de moeite een korte 
blik te werpen op de argumenten zoals die door Thomas in zijn commentaar zijn uit
gewerkt, teneinde te zien in hoeverre ze relevant zijn voor de vraag wat waarheid is en 
in hoeverre ze verschillen van de opvatting van Descartes. 

Dat kennis van de waarheid in bepaalde opzichten onproblematisch is, blijkt uit 
verschillende aanwijzingen, waarvan er twee ook relevant zijn voor de kennis van wat 
waarheid is. De eerste daarvan wordt door Thomas als volgt geformuleerd: 

... heet nullus homo ventatis perfectam cogniti- Ook al kan geen mens van de waarheid een 
onem adipisci possit, tarnen nullus homo est ita volmaakte kennis verwerven, toch staat geen 
expers ventatis, quin aliquid de ventate cog- enkel mens zo buiten de waarheid, dat hij niet 
noscat. Quod ex hoc apparet, quod unusquisque enige kennis van de waarheid heeft. Dat blijkt 
potest enuntiare de ventate et natura rerum, quod hieruit, dat iedereen in staat is zich uit te spreken 
est signum consideration» intenoris. [In II Met, over de waarheid en de aard van de dingen, wat 
lect 1, nr. 275] een teken is van inwendige beschouwing. 

Deze aanwijzing is uiteraard niet zonder betekenis voor de vraag wat waarheid is. Want 
het is onmogelijk deze of gene waarheid te kennen, zonder óók enigszins te weten wat 
waarheid is. Ook deze kennis is dus in een bepaald opzicht gemakkelijk of onproblema
tisch. Op dit punt is er weinig verschil met Descartes. 

De tweede aanwijzing bestaat in de volgende vergelijking. Hoewel het niet gemakke
lijk is van buiten af de binnenkant van een huis te kennen en men zich daarin licht 
vergist, heeft niemand moeite de deur te vinden en het huis binnen te gaan. Op verge
lijkbare wijze is het ook moeilijk de waarheid volledig te doorgronden, ofschoon iedereen 
de toegang tot de waarheid kent. Want datgene, door middel waarvan we toegang 
verkrijgen tot andere waarheden, is aan iedereen bekend en niemand vergist zich daarin: 
het zijn de eerste beginselen, die door iedereen van nature gekend worden.2 Ook deze 
overweging is van toepassing op de vraag wat waarheid is. Want zoals de kennis van de 
eerste beginselen in alle overige kennis verondersteld is, zo is kennis van de aard van 
waarheid verondersteld in alle overige kennis. Niemand kan iets weten, willen weten of 
te weten komen, zonder al enigszins te weten wat waarheid is. In die zin kan óók kennis 
van wat waarheid is als van nature aanwezig beschouwd worden en is het verschil met 
Descartes te verwaarlozen. 

Maar in andere opzichten is kennis van de waarheid moeilijk of problematisch; en 
omdat de kennis van de waarheid (zoals in het derde en het vierde hoofdstuk uitvoerig 
zal worden toegelicht) een relatie is, moet de oorzaak van het problematische karakter 
van deze kennis in de termen van de relatie gezocht worden: hetzij in de te kennen 

' "... consideratio vel speculatio de ventate quodammodo est facihs, et quodammodo difficihs." [In II 
Met, lect. 1, nr. 274] 

2 "... sicut circa ipsum introitum domus qui omnibus patet et primo occumt, nullus decipitur, ita etiam 
est in consideratone ventatis: nam ea, per quae intratur in cogmtionem aliorum, nota sunt omnibus, et 
nullus circa ea decipitur: huiusmodi autemsunt prima principia na turali ter nota, ut non esse simul affirmare 
et negare, et quod omne totum est maius sua parte, et similia." [In II Met, lect. 1, nr. 277] 
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dingen zelf, hetzij in het menselijk kenvermogen, hetzij in beide.' De oorzaak kan 
gelegen zijn in de dingen zelf, voorzover de dingen namelijk een lage graad van zijn of 
van volmaaktheid en dus een lage graad van kenbaarheid of van intelligibiliteit hebben.2 

Dat is - om redenen die hier buiten beschouwing kunnen blijven - met name het geval 
bij de stoffelijke dingen. Maar dit is zeker niet de enige of de belangrijkste oorzaak. 
Want als dit de enige of de belangrijkste oorzaak zou zijn van de moeilijkheid bij het 
kennen van de waarheid, dan zouden juist die dingen, die het meest volmaakt en dus van 
nature het meest kenbaar of intelligibel zijn, door de mens ook het best gekend worden. 
Dat is echter zeker niet het geval. De moeilijkheid moet dus tevens geweten worden aan 
de gebrekkigheid van het menselijk verstand.3 Vandaar dan ook de eerder vermelde 
vergelijking van het verstand met het oog van de nachtuil: het menselijke intellect 
verhoudt zich tot de onstoffelijke dingen, die onder alle dingen van nature het meest 
kenbaar zijn, als de ogen van de nachtuil tot het daglicht, dat ze door de zwakheid van 
hun gezichtsvermogen niet kunnen zien, ook al zien ze wél de duistere dingen.4 

Zijn ook deze overwegingen relevant met betrekking tot de kennis van wat waarheid 
is? Dat lijkt me ontegenzeglijk het geval. Want de kennis van wat-waarheid-is, kan 
onmogelijk losstaan van de kennis van wat-allemaal-waar-is. In de mate waarin deze 
laatste kennis onvolledig en moeilijk bereikbaar is, moet ook de eerste onvolledig en 
moeilijk bereikbaar zijn. Elke nieuwe ontdekking, elk nieuw inzicht, elke groei van 
kennis vergroot niet alleen de omvang van de kennis van de waarheid, maar verdiept ook 
het inzicht in wat waarheid eigenlijk is. 

Het is dus eigenaardig gesteld met de eerder vermelde wederzijdsheid van de verhel
dering. Want ook al is het misschien waar dat alle licht uiteindelijk maar uit één bron 
en in die zin maar van één kant komt, dat sluit toch niet uit dat de verheldering voor het 
'tussenwezen', dat de mens is, van twee kanten kan komen. Voorzover de duisternis het 
gevolg is van een tekort aan licht, kan verheldering alleen maar bewerkstelligd worden 
door een vermeerdering van het licht. Maar voorzover de duisternis het gevolg is van 
verblinding en dus van een teveel aan licht, kan verheldering alleen maar bewerkstelligd 

' "... potest contingere quod ventas sit difficilis ad cognoscendum, vel propter defectum qui est in ípsis 
rebus, vel propter defectum qui est in intellectu nostro." [In II Met, lect. 1, nr. 279] 

3 "Cum enim unumquodque sit cognoscibile inquantum est ens actu,..., ilia quae habent esse deficiens 
et imperfectum, sunt secundum seipsa param cognoscibiha, ut materia, motus et tempus propter esse eorum 
imperfectionem". [In II Met, lect 1, nr 280] 

1 ".. quamvis difficultas cognoscendae ventatis forsan possit secundum aliqua diversa esse duphciter, 
videlicet ex parte nostra, et ex parte rerum; non tarnen principalis causa difficultatis est ex parte rerum, 
sed ex parte nostra. (...) Quia, si difficultas esset pnncipaliter ex parte rerum, sequeretur, quod ilia magis 
cognosceremus, quae sunt magis cognoscibiha secundum suam naturam sunt autem maxime cognoscibilia 
secundum naturam suam, quae sunt maxime in actu, scilicet entia immaterialia et immobilia, quae tarnen 
sunt maxime nobis ignota Unde manifestum est, quod difficultas accidit in cogmtione ventatis, maxime 
propter defectum intellectus nostri." [In II Met, lect. 1, nrs. 281-282] 

4 "Ex quo contingit, quod intellectus animae nostrae hoc modo se habet ad entia ìmmatenalia, quae 
inter omnia sunt maxime manifesta secundum suam naturam, sicut se habent oculi nycticoracum ad lucem 
diei, quam videre non possunt, quamvis videant obscura. Et hoc est propter debihtatem visus eorum." [In 
II Met, lect. 1, nr. 282] 
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worden door een vermindering van licht. Wie verblind is door het licht kan zich, zoals 
Augustinus zegt, terugtrekken in de schaduw van een auctoritas en zich door haar naar 
het licht laten voeren.1 

4. De leidraad bij het onderzoek: Thomas als 'auctoritas ' 

De vergelijking van het menselijk kenvermogen met het oog van de nachtuil - een 
treffend beeld van de condition humaine - bevat dus een waardevolle aanwijzing met 
betrekking tot de te volgen weg bij de vraag 'Wat is waarheid?': het raadplegen van een 
auctoritas. Dit betekent uiteraard niet dat de raadpleging van deze of gene autoriteit in 
de plaats zou kunnen komen van het eigen onderzoek, want het eigen oordeel en het 
eigen inzicht kunnen onmogelijk vervangen worden door het gezag van een ander. 
Bovendien moet voor iemand, die niet zijn eigen verstand gebruikt, ook elk gezag 
onverstaanbaar zijn. De rol van de auctoritas bij het zoeken naar waarheid is echter 
principieel een voorlopige: ze dient niet te leiden tot volgzaamheid, maar behoort juist 
de zelfstandigheid in het gebruik van het eigen oordeelsvermogen en daarmee de zin voor 
kritiek te bevorderen.2 Daarom zegt Augustinus dat weliswaar volgens de tijd de autori
teit voorafgaat aan de rede, maar dat volgens de zaak de rede voorafgaat aan het gezag.3 

Want niet alleen is de rede het hoogste in rangorde, zodat op het gebruik daarvan al het 
andere gericht moet zijn, maar ook dient de aanvankelijke keuze van de auctoritas zelf 
op redelijke gronden en overwegingen te berusten.4 

Het is tegen deze achtergrond - en alléén tegen deze achtergrond - dat mijn keuze 
voor Thomas van Aquino begrepen dient te worden. Het besluit de waarheidsvraag te 
onderzoeken in het licht van het denken van Thomas berust niet op een overwegend 
historische belangstelling of pretentie en heeft ook geen restauratieve of apologetische 
strekking, maar komt voornamelijk voort uit de behoefte aan een zo rijk mogelijke 'vind
plaats' bij een systematische poging tot beantwoording van de waarheidsvraag. Het 
onderzoek richt zich dan ook niet op de geschiedkundige en maatschappelijke context 
waarin Thomas geleefd en gewerkt heeft, noch op de externe bronnen waaruit hij heeft 

' "Unde ïgitur exordiar? ab auctontate, an a ratione'7 Naturae quidem ordo ita se habet, ut cum aliquid 
discimus, rationem praecedatauctontas (..) Sed quia cahgentes hominum mentes consuetudine tenebrarum, 
quibus m nocte peccatorum vitionimque velantur, perspicuitati sincentatique rationis adspectum idoneum 
intendere nequeunt; saluberrime comparatum est, ut in lucem ventatis aciem titubantem veluti ramis 
humamtatis opacata inducat auctoritas." [De monbus Catholicae Ecclesiae, I/Il, 3] 

2 Vergelijk bijvoorbeeld de volgende tekst van Augustinus met de befaamde beginregels van Immanuel 
Kants Beantwortung der Frage Was ist Aufklärung7: "Noli nimis ex auctontate pendere, praesertim mea 
quae nulla est, et quod ait Horatius, 'Sapere aude ': ne non te ratio subjuget pnusquam metus " [De 
quantitate animae, XXIII/41 ] 

1 "Ad discendimi item necessario duphciter ducimur, auctontate atque ratione. Tempore auctontas, re 
autem ratio prior est." [De ordine, II/IX, 26] 

4 "Quanquamnequeauctontatemratiopemtusdesent,cumconsideraturcuisit credendum...". [De vera 
religione, XXIV/45] 
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geput of op de interne ontwikkelingen en accentverschuivingen die in zijn denken hebben 
plaats gehad Evenmin mikt het op een kritische confrontatie van de waarheidsopvattin
gen van moderne en hedendaagse filosofen met de waarheidsopvatting van Thomas, en 
waar die confrontatie toch wordt aangegaan, is het doel primair systematisch Nog veel 
minder wordt het gedachtengoed van Thomas hier tentoongesteld als een museumstuk 
dat - zorgvuldig gerestaureerd en angstvallig bewaard - weliswaar tegen beschadigingen 
beveiligd, maar tegelijkertijd ontzield en aan alle levende gebruik onttrokken is Integen
deel, er wordt mee omgegaan als met een stimulerende en uitdagende bijdrage in een 
perenniale filosofie en er wordt naar geluisterd als naar de stem van een actuele ge
sprekspartner in een levende dialoog en een zich steeds vernieuwende filosofische 
traditie Voor wie in deze traditie wil staan, kan het verschil tussen de systematische en 
de historische beoefening van de wijsbegeerte trouwens nooit méér zijn dan een verschil 
in accent 

Er zijn dne redenen waarom ik juist voor een oriëntatie op het werk van Thomas 
gekozen heb Op de eerste plaats bevatten Thomas' waarheidstractaten' niet alleen een 
weldoordachte en hecht doortimmerde synthese van de antieke en middeleeuwse erfenis, 
maar ook vormt de door hem klassiek geworden formule ventas est adaequatio intellec-
tus et rei het bijna onvermijdelijk uitgangs- en referentiepunt van zo goed als alle 
moderne waarheidsopvattingen elke alternatieve waarheidsopvatting refereert meer of 
minder uitdrukkelijk aan de correspondentie-opvatting2 Deze laatste is immers niet 
alleen eén van de bekendste en oudste, maar ook de in verleden en heden meest versprei
de waarheidsopvatting ze doordringt niet alleen het alledaagse leven en taalgebruik, maar 
ook (hetzij integraal, hetzij partieel) alle andere waarheidstheoneen, zelfs die, die de 
correspondentie-theorie uitdrukkelijk verwerpen5 

Op de tweede plaats is Thomas' waarheidsopvatting - ondanks de schijn van het 
tegendeel die wellicht gewekt wordt door de adaequatio-fomiuie zelf en door de latere 
vernauwing en verschraling ervan tot het menselijk oordeel - verre van eenzijdig In feite 
is het werk van Thomas als vindplaats juist op het punt van de waarhei ds vraag buiten
gewoon njk alle gestalten van waarheid (zoals dingwaarheid, zijnswaarheid of intelligi
bilité^, oordeelswaarheid, waarachtigheid, menselijke versus goddelijke waarheid) en alle 
structuurmomenten van waarheid (zoals het zijnde, het menselijke en het goddelijke 
intellect, de met deze intellecten corresponderende met-wederkerige relaties van overeen-

1 De meest complete waarheidstractaten van Thomas vindt men ш In I Sent 19, 5, De ver 1,1 en 
S Th I, 16 Andere belangrijke teksten in verband met de vraag naar waarheid bevinden zich voornamelijk 
in de commentaren op de logica en de metafysica van Aristoteles 

2 "Um einen fundierten Ansatz zu einer nicht resignierenden Bestimmung des Wahrheitsbegnffs 
herauszuarbeiten,geht man am besten von folgender aufschlußreichenFestslellung aus Alle Versuche einer 
Bestimmung des Wahrheitsbegnffs haben, m einer positiven oder negativen Hinsicht, die in ihrer differen
ziertesten Ausprägung bei Thomas von Aquin zu findende klassische adaequatio-Yoimt\ der Wahrheit 
ventas est adaequatio rei et mtellectus zum Ausgangs- und Bezugspunkt " [L В Puntel, 'Wahrheit', in 
Handbuch philosophischer Grundbegriffe, herausgegebenvon Hermarm Knngs, Hans Michael Baumgartner 
und Christoph Wild, 6 dl, München 1973-1974, dl 6, blz 1650-1651] 

3 Cf L В Puntel, Wahrheitstheonen in der neueren Philosophie Eine kntisch-systematischeDarstel
lung, Darmstadt 1983, blz 26-27 
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stemming, het wezenlijke onderscheid tussen het menselijk kennen en het goddelijk 
kennen, de maatverhouding, de menselijke vnjheid en verantwoordelijkheid) zijn er in 
aanwezig ' 

Op de derde en laatste plaats maakt Thomas' waarheidsopvatting zelf weer deel uit 
van een buitengewoon omvattende en vaak tot m details uitgewerkte visie op de gehele 
werkelijkheid en de plaats van de mens daann, waardoor de vraag naar het wezen van 
de waarheid in zekere zin beschermd wordt tegen iedere abstractive eenzijdigheid en 
tegen elk academisch isolement 

5 Het nabije doel van het onderzoek de verkenning van de 'virtus quaestioms ' 

Ofschoon de keuze voor Thomas een zeker »nentati e-punt voor de beantwoording van 
de waarheidsvraag met zich meebrengt, namelijk de formule ventas est adaequatio 
intellectus et rei, is deze formule - zoals Puntel opmerkt - toch zo vaag, dat ze enerzijds 
weliswaar nauwelijks weerlegbaar, maai anderzijds ook nauwelijks bevredigend is 2 In 
feite is er weinig in deze formule dat geen opheldering behoeft en dat met op verschil
lende manieren geïnterpreteerd kan worden3 Vandaar dat dit onderzoek gericht is op een 
zo volledig mogelijke verheldering en een zo evenwichtig mogelijke interpretatie van de 
adaequatio-fotrmïle 

Daarmee is echter slechts het verwijderde doel van het onderzoek vastgesteld Om 
mogelijk voorbarige en eenzijdige interpretaties te voorkomen, heb ik gekozen voor een 
omzichtige, stapsgewijze benadering, die haar vertrekpunt niet heeft in een exegese van 
Thomas' antwoord op de vraag 'Wat is waarheid9', maar in een ontwikkeling van deze 
vraag zelf Het nabije doel van het onderzoek is dus een geleidelijke en zo volledig 

1 Cf "Bei Thomas finden sich alle Stnikturmomente der Wahrheit, wenngleich er nicht allen die 
gleiche Aufmerksamkeit schenkt Sein Hauptaugenmerk gilt der conditio sine qua non der Wahrheit der 
Übereinstimmung des Gesagten mit der Sache Die geschichtliche Entwicklung zeigt, daß die Nichtbeach
tung der adacquano so oder so zur Auflösung der Wahrheit führt " [G Poltncr, 'Ventas est adaequatio 
intellectus et rei Der Gesprachsbeilrag des Thomas von Aquin 7um Problem der Übereinstimmung', in 
Zeitschrift fur Philosophische Forschung 37 (1983) blz 563] 

2 "Es kann gezeigt werden, daßjedc Wahrheitstlieoneemen korrigierten, angemessen interpretierten 
adaequatio-Begnff voraussetzt und einschließt Die adaequalio-Fonnel erweist sich somit als eine 
Standardformel Dies ist nicht zufallig, wenn man die geschichtliche Entwicklung des Wahrheitsproblems 
im abendlandischen Denken berücksichtigt In dieser Geschichte spielt namheh die adaequatio die Rolle 
einer Formel, in die die Entwicklung des Wahrheitsbegnffs einmundet, und zwar so, daß diese Formel 
wegen ihrer Vagheit einerseits kaum widerlegbar, andererseits aber kaum befriedigend ist " [L В Puntel, 
'Wahrheit', in Handbuch philosophischer Grundbegriffe, herausgegeben von Hennann Krings, Hans 
Michael Baumgartner und Christoph Wild, 6 dl, München 1973-1974, dl 6, blz 1651] 

3 Zie С A Schoonbrood, 'Waarheid en waarheidstheoneén', m Tijdschrift voor Filosofìe 27 (1965) 
blz 219 Cf "Es genügt nicht, sich auf die Übereinstimmung als condiüo sine qua non der Wahrheil zu 
berufen, ohne zu sagen, worm sie genau besteht und ohne sie auf den sie ermöglichenden Grund zurück
zuführen Ohne Zweifel ist die Adaquationsformcl 'vorbelastet' " [G Póltncr, 'Ventas est adaequatio 
intellectus et rei Der Gesprachsbeitrag des Thomas von Aqum zum Problem der Übereinstimmung', in 
Zeitschrift für Philosophische Forschung 37 (1983) blz 563] 
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mogelijke ontwikkeling of ontplooiing van de vraag zélf, en dit houdt in: een zorgvuldige 
verkenning van de virtus quaestionis, d.i. van de strekking of de draagwijdte van die 
vraag.' Daarmee bedoel ik niet alleen een onderzoek naar de omvang van het gebied, 
waarop de termen 'waar' en 'waarheid' zinvol kunnen worden toegepast, maar ook en 
vooral een explicitering van talrijke andere, door de waarheidsvraag geïmpliceerde 
vragen, waarvan de beantwoording onontbeerlijk is voor een goed begrip van de adae-
quatio-fom\u\e. 

Het misschien wat verwarrende gevolg van deze werkwijze is, dat het grootste deel 
van het onderzoek in beslag wordt genomen door de behandeling van andere vragen dan 
de vraag 'Wat is waarheid?'. En hoewel elk van de vier hoofdstukken, waarin verslag 
wordt gedaan van de voortgang van het onderzoek, de term 'waarheid' in de titel voert, 
is het toch telkens pas in het laatste deel van elk hoofdstuk dat de waarheidsvraag op de 
meest uitdrukkelijke wijze aan de orde wérdt gesteld en dat het in de titel vermelde 
aspect (waarheid als analoge term, als transcendentale notie, als rationele relatie en als 
maatverhouding) tenslotte tot zijn recht komt, - steeds in het licht van de eerder behaalde 
onderzoeksresultaten. Om die reden heb ik elk hoofdstuk voorzien van een inleiding en 
een besluit, waarin herinnerd wordt aan de zin en de onderlinge samenhang van de vele 
behandelde vragen in het licht van de waarheidsvraag. 

6. De gang van het onderzoek: van het uitwendige naar het inwendige 

De vergelijking van het menselijk kenvermogen met het oog van de nachtuil en de 
metafoor van het voortschrijden uit de schaduw naar het licht zijn niet alleen beeldende 
verduidelijkingen van de zin van de auctontas, maar bevatten ook een buitengewoon 
waardevolle aanwijzing met betrekking tot het meest voor de hand liggende of het meest 
natuurlijke vertrekpunt van het onderzoek: 

Naturalis mentis humanae intuitus pondere De natuurlijke blik van de menselijke geest, 
corruptibilis corporis aggravatus in prima venta- verzwaard door het gewicht van het verganke-
tis luce, ex qua omnia sunt facile cognoscibilia, lijke lichaam, kan zich niet verankeren in het 
defigi non potest. Unde oportet ut secundum licht van de eerste waarheid, van waaruit alles 
naturalis cogrutionis progressum ratio a posteno- gemakkelijk kenbaar is. Daarom moet de rede 
ribus m pnora devemat et a creaturis in deum volgens de voortgang van de natuurlijke kennis 
[In Boeth de Trin , Prol.] van het latere tot het eerdere komen, en van de 

schepselen tot God. 

In het inzicht dat de voor de mens natuurlijke weg naar kennis loopt van het van nature 
latere (maar voor de menselijke kennis eerdere) naar het van nature eerdere (maar voor 
de menselijke kennis latere), ligt de verklaring en voorlopige verantwoording van de 
route die ik in de eerste twee hoofdstukken van het onderzoek zal volgen. Wat is bij de 
vraag 'Wat is waarheid?' het van nature latere? Niets anders dan de zintuiglijk waar-

' De uitdrukking 'virtus quaestionis ' ontleen ik aan In I De gen. et cor , lect. 5, nr. 34: "Ostenso enim 
breviter in quo virtus quaestionis consistât, facilius apparebit, ubi debeat adhiben resolutio " 
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neembare, uitwendige termen Wat is het van nature eerdere9 Datgene waaraan deze 
termen uitdrukking geven 

Daarom gaat in het eerste hoofdstuk de aandacht voornamelijk uit naar de 'buiten
kant', met name naar de uitwendige termen 'waar' en 'waarheid', in de verwachting dat 
het gedrag van deze termen iets zal verraden van hun 'binnenkant' Dit hoofdstuk 
verschaft een eerste zicht op de veelheid en de onderlinge samenhang van de toepassin
gen en betekenissen en termineert in de vaststelling van het analoge karakter van de 
termen 'waar' en 'waarheid' 

Het tweede hoofdstuk neemt dan de 'binnenkant' -1 с het begrip - als uitgangspunt 
De behandeling van de klassieke vraag naar de begnpsdefïnitie (de definitie van het 
logische wezen) laat zien dat en waarom een puur logisch-abstractieve benadering van 
de vraag naar het 'wat' of het 'wezen' inadaequaat is en uiteindelijk noopt tot een 
metafysische zienswijze Dit hoofdstuk termineert in de vaststelling van het transcen-
dent(al)e karakter van de waarheid 

De eerste twee hoofdstukken vormen eigenlijk een soort 'prolegomena' op de twee 
daarop volgende hoofdstukken, die het meest substantiële deel van het onderzoek uitma
ken Deze laatste hoofdstukken draaien beide om de vraag naar het relationele karakter 
van de waarheid, meer in het bijzonder naar de verhouding tussen zijnswaarheid en 
kenniswaarheid 

Zo wordt in het derde hoofdstuk de waarheidsvraag onderzocht vanuit de additiepro-
blematiek, d w z vanuit de vraag naar de verhouding van de noties 'een', 'waar' en 
'goed' tot de notie 'zijnde' Daaruit zal onder andere duidelijk worden, in welke zin 
waarheid een zijnseigenschap is en waarom waarheid als zijnseigenschap slechts een 
rationele relatie kan zijn 

In het vierde hoofdstuk wordt deze bevinding tenslotte uitgewerkt in verband met de 
verschillende mogelijke kenverhoudingen Dan zal blijken dat en waarom waarheid een 
niet-wederkenge relatie - ι с een maatverhouding - is en welke rol daarbij gespeeld 
wordt door de menselijke vrijheid Daarmee verkeert de virtus quaestioms tenslotte in 
een quaestio de virtute en zal de draagwijdte van de vraag 'Wat is waarheid9' min of 
meer adaequaat in beeld gebracht zijn 
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1. WAARHEID ALS ANALOGE TERM 
Verkenning vanuit de uitwendige termen 

Inleiding 

In de algemene inleiding is in uiterst summiere bewoordingen het eerste deel geschetst 
van de weg, die bij het onderzoek naar de draagwijdte van de vraag 'Wat is waarheid?' 
moet worden afgelegd: uitgaande van de uitwendige termen zou via de inwendige termen 
doorgedrongen moeten worden tot de zaken. 

In 1 1. zal de zin van deze werkwijze worden toegelicht door middel van een 
grondig onderzoek naar de verwijzingssamenhang van de uitwendige termen, de inwendi
ge termen en de zaken. Daaruit zal duidelijk worden dat de uitwendige termen onmiddel
lijk verwijzen naar inwendige termen en middellijk - nl. door middel van de inwendige 
termen - naar de zaken. Vervolgens zal aandacht worden besteed aan een tegen de 
achtergrond van deze verwijzingssamenhang gemakkelijk te begrijpen en ook gemakke
lijk te ontwarren complicatie de term 'waar' blijkt dubbelzinnig te zijn en dus niet op 
zichzelf, maar slechts vanuit de betekenissamenhang met de term 'waarheid' richting te 
kunnen geven aan het vervolg van het onderzoek. 

In 1.2 zal deze betekenissamenhang aan een uitvoerig onderzoek onderworpen 
worden, waardoor niet alleen inzicht ontstaat in de mogehjkheidsvoorwaarden van de 
eenzinnigheid, dubbelzinnigheid resp veelzinnigheid van uitwendige termen, maar 
waardoor tevens een aantal elementen van het met deze betekenissamenhang verbonden 
probleemcomplex, die bij de verdere verkenning van de virtus quaestwnis onontbeerlijk 
zullen blijken, zullen worden geïntroduceerd. De termen 'waar' en 'waarheid' blijken 
zich te verhouden als formeel concrete resp. formeel abstracte namen, die eigenlijk niet 
verschillen in betekenis (significano), maar in de wijze van betekenen (modus significan
do. Want het is één en dezelfde vorm, die door de term 'waar' als m een subject en dus 
op de wijze van een concreet geheel wordt betekend, maar die door de term 'waarheid' 
los van enig subject en dus op de wijze van een abstract deel wordt betekend. Vandaar 
de algemene regel, dat formeel abstracte namen niet van concrete zaken geprediceerd 
kunnen worden, dat formeel concrete namen niet van abstracte zaken geprediceerd 
kunnen worden en dat vormen niet naar zichzelf gedenommeerd worden. 

De naam 'waar' blijkt evenwel (samen met enkele andere namen) een significante 
uitzondering te vormen op het laatste deel van deze regel· de waarheid wordt immers zélf 
'waar' genoemd. Deze uitzonderingspositie kan verklaard worden vanuit een funda
menteel en vérstrekkend verschil tussen algemene en bijzondere vormen anders dan het 
bereik van bijzondere vormen is het bereik van algemene vormen niet beperkt tot een 
bepaalde groep van zijnden. Deze vormen overschrijden de grenzen van elke ontologische 
kategorie, aangezien ze onlosmakelijk met het zijn verbonden zijn. Bijgevolg hebben de 
aan deze vormen ontleende namen dezelfde universele extensie, hetzelfde ongelimiteerde 
toepassingsdomein als de naam 'zijnde': ze kunnen van alles geprediceerd worden, dus 
ook van de vorm waaraan ze ontleend zijn. Zo ontstaat een eerste, voorlopige kijk op het 
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transcendent(al)e karakter van de waarheid en daarmee op de onbeperkte draagwijdte van 
de vraag 'Wat is waarheid?'. 

In 1.3 zal met behulp van het onderscheid tussen concrete en abstracte namen en 
tegen de achtergrond van het onbeperkte toepassingsdomein van de nomina transcenden
tie! de analogie van veelzinnige termen in het algemeen en die van de termen 'waar' en 
'waarheid' in het bijzonder aan de orde worden gesteld. Vandaaruit is een oriëntatie 
mogelijk in het rijke, analoge betekeniscomplex van de termen' waar' en 'waarheid', 
waarmee dit eerste hoofdstuk zal worden afgesloten. 

/. 1 Van het uitwendige naar het inwendige 

1.1.1 Inwendige en uitwendige termen 

Het is alleen maar zinvol uitwendige termen als vertrekpunt van het onderzoek te nemen, 
indien er een min of meer begrijpelijke samenhang is tussen deze termen en de zaken, 
waaromtrent verheldering gezocht wordt. Zouden de uitwendige termen niet in staat zijn 
ons op het spoor van iets anders dan zichzelf te zetten, dan zou het zichtbare of hoorbare 
'Wat is waarheid?' volkomen steriel zijn. Voorzover het werkelijk uitwendige termen 
zijn, moeten ze op de een of andere manier verwijzen naar iets anders, dat ze zelf niet 
zijn, maar waarmee ze toch in een werkelijk, zinvol en naspeurbaar verband staan. En 
voorzover het werkelijk uitwendige termen zijn, moeten ze direct of indirect verwijzen 
naar zaken, die op een of andere manier inwendig zijn, - want een buitenkant zonder 
binnenkant is onmogelijk. Uitwendige termen zouden dus evenzovele toegangswegen naar 
inwendige zaken moeten zijn. Laten we derhalve beginnen met een onderzoek naar de 
verhouding tussen uitwendige en inwendige termen. 

Wat het eerste punt betren, de termen zijn letterlijk termini, dat wil zeggen de 
uitersten of de grenzen van iets dat ze zelf niet zijn, maar waartoe ze toch juist als grens 
behoren. Dat iets kan bijvoorbeeld een statische grootheid zijn, zoals een lichaam dat be
grensd wordt door een oppervlak of een lijn die termineert in een punt.' Het kan ook 
een dynamische grootheid zijn, zoals een beweging (motus), een voortgang of een voort-
komst (processio), een handeling (actio) of een werking (operano). In zulke gevallen 
wordt met 'terminus' bij voorkeur het eindpunt aangeduid, waarin de beweging, het 
proces of de handeling termineert, - hoewel ook het beginpunt 'terminus' genoemd kan 
worden.2 In het verlengde hiervan kan ook iets dat geïntendeerd wordt, d.w.z. iets dat 

1 ".. [Aristoteles] pomt quatuor modos, quibus dicitur terminus, quorum pnmus est secundum quod 
in qualibet specie magmtudims, finis magnitudine, vel habentis magnitudinem, dicitur terminus, sicut 
punctus dicitur terminus lineae, et superficies corporis, vel etiam lapidis habentis quantitatem " [In V Met, 
lect. 19, nr. 1045] 

2 "Secundus modus est similis primo, secundum quod unum extremum motus vel actionis dicitur 
terminus, hoc scilicet ad quod est motus, et non a quo sicut terminus generatioms est esse, non autem non 
esse, quamvis quandoque ambo extrema motus dicantur terminus largo modo, scilicet a quo, et m quod; 
prout dicimus, quod omnis motus est inter duos términos " [In V Met, lect 19, nr 1046] 
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omwille van een intentie ontstaat of tot stand komt, term genoemd worden.' Zo wordt 
bijvoorbeeld de kennis van het wezen van iets (de definitie of het begrip) de eindterm 
van de kennis genoemd: datgene waarop het kennen afstevent als zijn doel en voltooi
ing.2 

Wat eindterm is van het één, kan beginterm zijn van iets anders. Dat voert naar het 
tweede punt: het verschil tussen uitwendige en inwendige termen. Het begrip van A, dat 
eindterm (terminus ad quem) van het leren kennen van A is, kan weer beginterm (termi
nus a quo) zijn van het leren kennen van B, dat op zijn beurt het begrip van В als 
eindterm heeft. In zo'n geval liggen begin- en eindterm in hetzelfde ontologische subject 
en is er sprake van een actio (operano) immanens. Het begrip van A kan echter ook 
beginterm zijn van een handeling, beweging of proces, waarvan de eindterm niet in 
hetzelfde, maar in een ander ontologisch subject ligt; en dan is er sprake van een actio 
(operano) transiens3: 

. licet in operationibus quae transeunt m exten- Hoewel bij de werkingen (operaties) die over-
orem effectum, obiectum operationis, quod gaan in een uitwendig effect het object van de 
significatur ut terminus, sit ahquid extra operan- werking, dat als term betekend wordt, iets buiten 
tem, tarnen in operationibus quae sunt in operan- de bewerker is, is toch bij de werkingen (opera
te, obiectum quod significatur ut terminus opera- ties) die in de bewerker zijn het object dat als 
tionis, est in ipso operante [S Th I, 14, 2] term van de werking (operatie) betekend wordt 

in de bewerker zelf 

In beide gevallen vindt een soort 'beweging' of 'voortgang' plaats: hetzij blijvend binnen 
één en hetzelfde subject (processio ad intra), hetzij overgaand van het ene subject naar 
het andere, dus naar buiten toe (processio ad extra).* 

Het onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke eindtermen blijkt bij nader inzien 
echter niet toereikend om volledig rekenschap te kunnen geven van het verschil tussen 
immanente en transitieve activiteiten. De reden hiervan is enigszins verrassend: er zijn 
activiteiten die immanent zijn, maar waarvan de eindterm niettemin extrinsiek is aan de 
agens of de operans. Dat blijkt zonneklaar wanneer de activiteit van de wil vergeleken 
wordt met die van het verstand: hoewel beide tot de immanente activiteiten gerekend 
worden, is de eindterm van het begrijpen (i.e. het begrip) intrinsiek in het verstand, 

1 "Tertius modus dicitur terminus, cuius causa fit ahquid; hoc enim est ultimum intentioms, sicut 
terminus secundo modo dictus est ultimum motus vel operationis." [In V Met, lect. 19, nr. 1047] 

1 "Quartus modus est secundum quod substantia rei, quae est essentia et de fini tío significane quod quid 
est res, dicitur terminus. Est enim terminus cognitionis. Incipit enim cogmtio rei ab ahquibus signis 
extenonbus quibus pervenitur ad cognoscendam rei defimtionem; quo cum perventum fuent, habetur 
perfecta cognitio de re " [In У Met, lect. 19, nr. 1048] 

3 De onderscheiding is afkomstig van Aristoteles [Met IX, 8, 1050а21-Ь2; Eth I, 1]. Cf. In IXMet., 
lect 8, nr. 1862-1865, S Th I, 18, 3 ad 1; 23, 2 ad 1, 27, 1; ScG II, 1; Depot 10, 1; In I Eth , lect 1, 
nr. 12-18; De ver 8, 6. 

' "... cum omnis processio sit secundum aliquam actionem, sicut secundum actionem quae tendit m 
extenorem matenam, est ahqua processio ad extra; ita secundum actionem quae manet in ipso agente, 
attenditur processio quaedam ad intra. Et hoc maxime patet in intellectu, cuius actio, scilicet intelhgere, 
manet in intelligente." [S Th. I, 27, 1] 
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terwijl de eindterm van het willen (i.e. het doel) extrinsiek aan de wil is, - want het 
willen als zodanig brengt het doel niet tot stand.1 

Schuilt de kern van het onderscheid dan misschien hierin: dat de eindtermen van 
transitieve activiteiten tevens het product van de activiteit zijn, terwijl de eindtermen van 
immanente activiteiten eigenlijk geen product van de activiteit zijn? Maar ook deze 
suggestie schiet tekort en ook hier is de reden enigszins verrassend: er zijn immanente 
activiteiten waarvan de eindterm wel degelijk een product van de activiteit is. Dat blijkt 
opnieuw uit een vergelijking van de activiteit van de wil met die van het verstand: 
hoewel de eindterm van het willen (het doel) inderdaad geen product van het willen is 
(het willen als zodanig brengt het doel niet tot stand), is de eindterm van het begrijpen 
(het begrip) wel degelijk een product van het begrijpen. Terwijl de wil noch een extrin
siek, noch een intrinsiek product voortbrengt, is het begrip de intrinsieke vrucht van het 
verstand: 

Haec autem est differentia inter ïntellectum et 
voluntatem quod operatio voluntatis terminator 
ad res, in quibus est bonum et malum, sed opera-
tío intellectus terminator in mente, in qua est 
verum et falsum, ut dicitor in VI Metaphysicae, 
et ideo voluntas non habet aliquid progrediens a 
se ipsa quod in ea sit nisi per modum operatio
ns , sed intellectus habet in se ipso a liquid pro
grediens ab eo non solum per modum operationis 
sed etiam per modum rei operatae . . [De ver 4, 
2 ad 7] 

Dit is echter een verschil tossen het verstand en 
de wil· dat de werking van de wil termineert in 
de dingen, waarin goed en kwaad zijn, maar de 
werking van het verstand termineert m de geest, 
waann het ware en het onware zijn, zoals gezegd 
wordt in het zesde boek van de Metaphysica. 
Derhalve heeft de wil niets dat uit haarzelf 
voortkomt en dat in haar is, tenzij op de wijze 
van een werking, maar het verstand heeft iets in 
zich dat uit het verstand zelf voortkomt, niet 
alleen op de wijze van een werking, maar ook op 
de wijze van een bewerkte zaak ... 

Het verschil tussen immanente en transitieve activiteiten bestaat dus niet hierin, dat de 
eindterm van de eerste iets intrinsieks en die van de laatste iets extrinsieks is. Het 
verschil bestaat ook met hierin, dat de eindterm van de eerste níet en de eindterm van 
de laatste wél een product of vrucht van de activiteit zou zijn. De meest precieze en toch 
terughoudende formulering van het verschil tussen immanente en transitieve activiteiten 
is daarom misschien deze: dat een operatio immanens (negatief geformuleerd) niet een 
aan de operans extrinsiek operatum voortbrengt en (positief geformuleerd) als zodanig 
uitsluitend bestaat in de vervolmaking van de operans; terwijl een operatio transiens wel 
een aan de operans extrinsiek operatum voortbrengt en als zodanig (mede) bestaat in de 
vervolmaking van dat operatum: 

Est autem duplex operatio. Quaedam quidem 
transiens ab operante in aliquid extrinsecum, 

Er is echter tweeërlei werking De ene gaat van 
de bewerker over naar iets extnnsieks, zoals de 

' "Hoc autem distat inter appetì tum et ïntellectum, sive quameumque cognitionem, quia cognitio est 
secundum quod cognitom est m cognoscente appetitus autem est secundum quod appetens lnclinatur in 
ipsam rem appetitam. Et sic terminus appetitus, quod est bonum, est in re appetibili: sed terminus cognitio-
nis, quod est verum, est in ipso intellectu." [S Th I, 16, 1]. Cf. De ver 1, 2. 

Het ware (eindterm van het kennen) is dus primair in het verstand, maar het goede (eindterm van het 
willen) is primair in de dingen 
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sicut calefactio ab igne in lignum; et haec qui-
dem operano non est perfectio operantis, sed 
operati: non enim aliquid acquiritur igni ex hoc 
quod est calefaciens, sed calefacto acquintur 
calor. Alia vero est operano non transiens in 
aliquid extnnsecum, sed manens in ipso operan
te, sicut intelligere, sentire, velie, et huiusmodi. 
Hae autem operationes sunt perfectiones operan
tis: intellectus enim non est perfectus nisi per 
hoc quod est intelligens acni; et similiter nee 
sensus, nisi per hoc quod actu sentit. [De pot. 
10, 1] 

verhitting van het vuur naar het hout; en deze 
werking is niet de vervolmaking van de bewer
ker, maar van het bewerkte: het vuur verwerft 
immers niet iets doordat het verwarmt, maar het 
verwarmde verwerft warmte. Maar de andere 
werking gaat met over in iets extnnsieks, maar 
blijft in de bewerker zelf, zoals begrijpen, waar
nemen, willen en dergelijke. Deze werkingen nu 
zijn vervolmakingen van de bewerker: het intel
lect is immers alleen maar volmaakt doordat het 
daadwerkelijk begrijpt; en evenzo het zintuig 
alleen maar doordat het daadwerkelijk waar
neemt. 

Voorbeelden van immanente activiteiten zijn het al genoemde begrijpen en willen, maar 
ook zien, gewaarworden en dergelijke, die geen veranderingen, effecten of producten 
buiten zichzelf teweegbrengen en die als zodanig niets anders vervolmaken dan de 
operans. Voorbeelden van transitieve activiteiten zijn verwarmen, snijden en bouwen, die 
wél veranderingen, effecten of producten buiten zichzelf teweegbrengen en die als 
zodanig iets anders dan de operans vervolmaken.1 

Zoals bij tal van andere distincties geldt ook hier, dat ze een enigszins voorlopig en 
tentatief karakter hebben en dat het daarom raadzaam is al te rigide interpretaties en al 
te verstrekkende conclusies te vermijden.2 Toch kan bij wijze van extrapolatie misschien 
gezegd worden dat alleen zuiver geestelijke activiteiten (of, indien men wil, bewustzijns-
activiteiten), zoals begrijpen en willen, immanent in de volle zin van het woord kunnen 
zijn, terwijl louter fysische activiteiten altijd zonder meer transitief zijn. Maar om voor 
de hand liggende redenen (ik kom daar nog op terug) worden met name die activiteiten, 
die iets van beide in zich hebben, doordat ze zich om zo te zeggen van echte innerlijk
heid (de geest) naar pure uitwendigheid (de stoffelijke werkelijkheid) bewegen, transitief 
genoemd. 

Uit de formuleringen van Thomas valt af te leiden, dat elke productieve activiteit -
d.w.z. elke transitieve of immanente activiteit waarvan de eindterm het product van die 

1 Volledigheidshalve wijs ik op het onderscheid tussen actus primus en actus secundus, die zich 
verhouden als entitatieve en operatieve act en daarom als eerste of fundamentele en tweede of gevolgelijke 
vervolmaking. Het onderscheid tussen immanente en transitieve activiteiten ligt niet op het vlak van de 
actus primus of perfectio prima, maar op dat van de actus secundus of perfectio secunda. "... duplex est 
rei perfectie pnma, et secunda. Pnma quidem perfectio est, secundum quod res in sua substantia est 
perfecta. Quae quidem perfectio est forma totius, quae ex integntate partium consurgit. Perfectio autem 
secunda est finis. Finis autem vel est operano, sicut finis cithanstae est cithanzare: vel est aliquid ad quod 
per operationem pervemtur, sicut finis aedificatons est domus, quam aedificando facit. Pnma autem 
perfectio est causa secundae: quia forma est pnncipium operations." [S Th I, 73, 1] 

2 "Frequently Aquinas has distinguished two types of actio, one which remains in its subject, another 
which goes forth into external matter to effect its transformation. This distinction has led subsequent 
writers to make metaphysical ultimates of what they term immanent and transient action, and, as not rarely 
happens, such speculative constructions are a barrier rather than a help to a grasp of St. Thomas' thought, 
for they give an air of finality and completeness to what, m point of fact, contained not a little of the 
incidental and was not complete " [B. Lonergan, Verbum Word and Idea in Aquinas, Notre Dame, 1967, 
biz. 119] 
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activiteit is - ontleed kan worden in een bewerker (operans), een activiteit of werking 
(operatie) en een bewerkt effect of product (operatum). Productieve activiteiten implice
ren dus altijd een tweevoudige voortbrenging of voortkomst: de voortkomst van de 
werking (processie operationis) en de voortkomst van het bewerkte effect of product 
(processie operati). Terwijl nu de werking slechts onderscheiden is van de bewerker als 
de vervolmaking (perfectie) van het vervolmaakte (perfectum), is het bewerkte effect of 
product steeds van de bewerker onderscheiden als de ene zaak (una res) van de andere 
zaak (alia res)} Dit laatste geldt dus niet alleen bij transitieve, maar óók bij immanente 
productieve activiteiten: ook een begrip verhoudt zich tot het verstand als het een tot het 
ander. 

Dat neemt echter niet weg dat er bij immanente activiteiten tussen het product en de 
bewerker toch een veel intiemer verband moet bestaan dan bij transitieve activiteiten. Het 
product van een immanente activiteit is immers immanent aan de operans: niet alleen 
moet het naar het zijn afhankelijk zijn van de daadwerkelijke uitoefening van de opera-
tío, maar ook moet het naar de zijnswijze overeenstemmen met de operans. Het product 
van een transitieve activiteit daarentegen is transcendent aan de operans: het vormt met 
de bewerker geen onverbrekelijke eenheid, maar moet iets daarvan verscheidens zijn, dat 
daarom niet zelden ook na beëindiging van de operano kan blijven bestaan. Een begrip, 
als vrucht van begrijpen, heeft los van de activiteit van het begrijpen en los van het 
begrijpende verstand geen bestaan; integendeel, hoe volkomener het begrip is, des te 
inniger is het met het verstand verenigd. Een bouwwerk daarentegen kan, wanneer het 
eenmaal voltooid is, los van de activiteit van het bouwen en onafhankelijk van de bouwer 
bestaan.2 

Met betrekking tot het onderscheid tussen uitwendige en inwendige termen is de 
situatie dus als volgt. Louter fysische activiteiten en processen (als die er zijn) spelen 
zich steeds af tussen uitwendige termen, waarvan de eindterm altijd een of ander aan het 
subject extrinsiek of transcendent effect of product is. Louter geestelijke activiteiten en 
processen (als die er zijn) spelen zich steeds af tussen twee termen, waarvan de eindterm 
ofwel extrinsiek of transcendent aan het subject is, maar dan geen door deze activiteit 
bewerkt effect of product; ofwel een door deze activiteit bewerkt effect of product, maar 
dan intrinsiek of immanent in het subject. 

' ".. dupliciter aliquid potest procedere ab altero, uno modo sicut actio ab agente vel operano ab 
operante; alio sicut operatum ab operante: processus... operationis ab operante non distinguit rem per se 
existentem ab alia re per se existente sed distingua perfectionem a perfecto quia operatio est perfectio 
operantis, sed processus operati distingua unam rem ab alia". [De ver 4, 2 ad 7] 

2 "... id quod procedit secundum processionem quae est ad extra, oportet esse diversum ab eo a quo 
procedit Sed id quod procedit ad intra processu intelligibili, non oportet esse diversum. imo, quanto 
perfectius procedit, tanto magis est unum cum eo a quo procedit Manifestum est enim quod quanto ahquid 
magis intelligitur, tanto conceptio intellectualises! magis intima intelligenti, et magis unum: nam intellectus 
secundum hoc quod acni intelligit, secundum hoc fit unum cum intellecto." [S Th I, 27, 1 ad 2] 

In deze tekst is weliswaar met uitdrukkelijk sprake van de (betrekkelijke) zelfstandigheid of onafhan
kelijkheid van het effect of het product van een transitieve activiteit, maar toch is dat naar mijn mening 
de strekking van het esse diversum. Zoals onder blijken zal, betekent diversitas pnmair verscheidenheid 
in substantie (zie 2 2.1). 
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Tot welke slotsom leidt dit nu? In hoeverre kunnen termen begrepen worden als 
verwijzingen naar iets anders, dat ze zelf niet zijn, maar waarmee ze toch in een zinvol, 
naspeurbaar verband staan? En in hoeverre kunnen uitwendige termen begrepen worden 
als verwijzingen naar zaken, die in de boven bedoelde zin inwendig zijn? 

Alle eindtermen, die het effect of product zijn van een dynamische activiteit, kunnen 
in een bepaalde zin als teken worden opgevat. Want teken in de ruimste zin van het 
woord is al datgene, waarvan de kennis leidt naar de kennis van iets anders dan zichzelf, 
of, anders gezegd, wat behalve zichzelf ook iets anders dan zichzelf doet kennen.' En 
aangezien in de menselijke kenorde de effecten of producten doorgaans eerder en beter 
bekend zijn dan de oorzaken, beweegt de kennis zich meestal van het van nature latere 
(het effect als teken van de oorzaak) naar het van nature eerdere.2 

Toch is ook het omgekeerde mogelijk. Voorzover iets als effect gekend wordt, is het 
teken van de oorzaak; maar voorzover iets als oorzaak gekend wordt, is het teken van 
het effect. Om teken te zijn is het dus niet noodzakelijk dat iets van nature of in de 
zijnsorde later of eerder is dan het betekende: het is voldoende wanneer het eerder 
gekend wordt.3 

Voorlopig kan dus geconcludeerd worden, dat elke uitwendige term, voorzover 
gekend als veroorzaakt en mits eerder gekend dan zijn oorzaak, teken is van een andere 
(uitwendige of inwendige) term, namelijk de oorzaak; en dat elke inwendige of uitwendi
ge term, voorzover gekend als oorzaak en mits eerder gekend dan het effect, teken is van 
een andere (inwendige of uitwendige) term, namelijk het effect. 

1.1.2 Inwendige en uitwendige acten 

Wat betekent dit alles nu met betrekking tot de termen 'waar' en 'waarheid'? Het is 
duidelijk dat de termen 'waar' en 'waarheid' uitwendige termen zijn: het zijn zintuiglijk 
waarneembare, fysische zaken. Verder zal wel door niemand in twijfel worden getrokken 
dat het fysische effecten of producten zijn: de (voorlopige) eindtermen van een stoffelijk 
proces. Als zodanig zijn ze ook zonder meer tekens van de oorzaak, en wel van de 
bewerkende oorzaak (causa efficiens). Maar is daar alles mee gezegd? Zijn termen als 
'waar' en 'waarheid' louter extrinsieke fysische effecten en louter teken van hun efficiën
te oorzaak? 

' "... communiter possumus signum dicere quodcumque notum in quo aliquid cognoscatur" [De ver 
9, 4 ad 4]. ". . signum, quantum est in se, importât ahquid manifestum quoad nos, quo manuducimur in 
Cognitionen! ahcuius occulti." [In ¡V Sent, 1, 1, 1, 1 ad 5]. "Signum autem est per quod aliquis devenit 
m cogmtionem altenus." [S Th HI, 60, 4] 

2 "... ratio sigm per pnus convemt effectui quam causae quando causa est effectut causa essendi". [De 
ver. 4, 1 ad 7] 

1 "... de ratione signi proprie acceptinon est quod sit vel pnus vel posterius in natura, sed solummodo 
quod sit nobis praecognitum; unde quandoque accipimus effectus ut signa causarum, sicut pulsum sanitàtis, 
quandoque vero causas signa effectuum, sicut dispositiones corporum caelestium signa imbnum et 
pluviarum." [De ver. 9, 4 ad 5] 
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De uitwendige termen 'waar' en 'waarheid' zijn het product van spreken of schrij
ven, en het staat vast dat spreken en schrijven geen louter fysisch-transitieve activiteiten 
zijn. Het bewegen van een pen over papier is nog geen schrijven en het in trilling 
brengen van de lucht door de stembanden is nog geen spreken: non omnis sonus animalis 
est vox.] Niet minder duidelijk is het, dat spreken en schrijven geen louter geestelijke, 
immanente activiteiten zijn. Spreken en schrijven behoren tot die activiteiten die iets van 
beide in zich lijken te hebben en die dus in zekere zin de titel 'transitief met het meeste 
recht voor zich kunnen opeisen, omdat alleen zij zich van echte innerlijkheid (de geest) 
naar pure uitwendigheid (de stof) bewegen. Ze behoren kortom tot die activiteiten, die 
bij uitstek aanspraak kunnen maken op de benaming menselijke handelingen, omdat ze 
als het ware het midden houden tussen puur geestelijke en puur stoffelijke processen: een 
niveau boven dat van pure actie-reactie of stimulus-respons. 

Wat maakt een handeling precies tot een menselijke handeling? Een handeling is echt 
menselijk, wanneer het een in vrijheid gewilde handeling is. Maar een handeling is pas 
in de volle zin van het woord gewild, als de wil gericht is op een doel en als degene die 
handelt zich van dat doel bewust is. Menselijk handelen is doelbewust handelen. Het doel 
is de eerder genoemde eigenaardige extrinsieke eindterm van de immanente activiteit van 
het willen; extrinsiek in deze zin, dat het gewilde nog niet door het willen als zodanig 
wordt bereikt of verwerkelijkt. Maar - zoals gezegd - om menselijk te zijn moet een 
beweging of activiteit niet alleen doe\-gericht zijn. Per slot van rekening is ook de 
beweging van een welgemikte pijl doelgericht, zonder daardoor menselijke beweging te 
zijn. Om menselijk te zijn moet een beweging of activiteit eerst en vooral dodl-bewust 
zijn; en om doel-bewust te zijn moet er een aan het gewilde handelen voorafgaande 
kennis zijn omtrent het doel2: voluntas consequitur intellectum? Die voorkennis maakt 
het handelen tot een redelijk of door rede bezield handelen.4 

Het is dan ook niet zo vreemd dat de mens zichzelf van oudsher als een tussenwezen 
heeft beschouwd: hij is noch zuiver geest, noch louter lichaam. Daaruit volgt niet dat hij 
een uit twee wezensvreemde substanties samengesteld wezen is, zoals bij Descartes. 
Eerder is hij geïncarneerde geest οι door rede bezield lichaam. De mens is een werkelij-

1 In II Dean , lect. 18. 

2 ".. aliquid movetur vel operator propter finem dupliciter. Uno modo, sicut agens seipsum in finem, 
ut homo et aliae creaturaerationales, et talium est cognoscere rationem finis, et eorum quae sunt ad finem 
Aliquid autem dicitur moven vel operan propter finem, quasi ab alio actum vel directum in finem: sicut 
sagitta movetur ad signum directa a sagittante, qui cognoscit finem, non autem sagitta." [S Th I, 103, 1 
ad 1] 

5 ScG I, 75. 

4 " .. ilia perfecte moventur a pnncipio intrinseco, in quibus est ahquod intnnsecum pnncipium non 
solum ut moveantur, sed ut moveantur in finem. Ad hoc autem quod fiat aliquid propter finem, requintar 
cognitio finis aliquahs. Quodcumque lgitur sic agit vel movetur a pnncipio intrinseco, quod habet aliquam 
notitiam finis, habet in seipso pnncipium sui actus non solum ut agat, sed etiam ut agat propter finem. (...) 
Et inde est quod voluntanum dicitur esse . . non solum cuius pnncipium est intra, sed cum additione 
scientiae. Unde, cum homo maxime cognoscat finem sui opens et moveat seipsum, in eius actibus maxime 
voluntanum invemtur " [S Th I-II, 6, 1]. "A se quidem in finem dingi non possunt nisi ilia quae finem 
cognoscunt, oportet emm dingens habere notitiam eius in quod dingit". [De ver 22, 1] 
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ke eenheid, één zijnde, maar toch een samengestelde eenheid. Als zodanig, d.w.z. als 
compositum, handelt hij ook, en daarom dragen al zijn activiteiten het stempel van die 
samenstelling. Want of het nu gaat om menselijke immanente of transitieve activiteiten: 
het is niet óf de ziel óf het lichaam dat handelt, maar de mens als geheel, dat wil zeggen 
de mens als concrete eenheid van ziel en lichaam.' 

Hoewel de menselijke activiteiten dus aan de ene kant ontegenzeglijk zijn opge
nomen in de onbeheersbare stroom van gebeurtenissen en processen in de wereld -waarbij 
inbegrepen de gebeurtenissen en processen in het eigen lichaam en de eigen psyche -
waarvan ze onvermijdelijk de invloed ondergaan, geven ze aan de andere kant blijk van 
een ongewoon grote beschikkingsmacht over het eigen doen en laten, waardoor het 
domein van de vita practica et activa en daarmee van deugd en ondeugd bepaald wordt.2 

En hoewel de menselijke activiteiten deel uitmaken van het uitwendige en dus in beginsel 
publiek toegankelijke wereldgebeuren, hebben ze toch een unieke 'binnenkant', een 
innerlijk, dat niet zonder meer publiek toegankelijk is, maar dat tot op zekere hoogte in 
vrijheid kan worden getoond of verborgen. 

Het is die moeilijk te doorgronden beschikkingsmacht, die de bedoelde activiteiten 
tot echt menselijke handelingen maakt3 en die al eeuwenlang beschouwd wordt als de 
wortel van de moraal, d.w.z. van menselijke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid*, 
- die kennelijk de mogelijkheid van spreken en antwoorden veronderstellen. En het is die 
eenheid van interioriteit en exterioriteit van menselijk handelen - met name van spreken 
en antwoorden - die de mens als samengesteld, d.i. als een door rede bezield lichaam, 
weerspiegelt. Want als de mens een door rede bezield lichaam is, moeten menselijke 

' "Quia tam esse quam etiam operan non est solum formae ñeque solum matenae, sed coniuncti, esse 
et agere duobus attribuitili-, quorum unum se habet ad alterniti sicut formae ad matenam" [ScC II, 57] " 
quamvis quahtas corporis animae nullo modo convcniat, tarnen esse coniuncti est commune ammae et 
corporis, et similiter operatio" [De ver 26, 2 ad 3] "Actiones autem sunt suppositorum et totorum, non 
autem, proprie loquendo, partium et formarum, seu potentiarum non cnim proprie dicitur quod manus 
percutiat, sed homo per manum" [S Th II-II, 58, 2] " non enim proprie loquendo sensus aut intellectus 
cognoscunt sed homo per utrumque" [De ver 2, 6 ad 3] Zie ook S Th I, 75, 4 

2 "Ems autem proprie est agere, quod habet dominium sui actus, quod autem non habet dominium sui 
actus, magis agitur quam agat, et ideo actus non est in potestate eius quod agitur, sed magis eius quod agit 
ipsum Et ... vita practica sive activa est eorum quae habent dominium sui actus, in his enim invenitur 
operan secundum virtutem vel Vitium", [/л // Phys , lect. 2, nr. 229] 

1 ".. ahqui actus dicuntur humani, inquantum sunt voluntani" [S Th I-II, 18, 6]. Met deze bewering 
herhaalt Thomas de conclusie van S Th I-II, 6, 1 ". . voluntanum dicitur esse . , non solum cuius 
pnncipium est intra, sed cum addinone scientiae Unde, cum homo maxime cognoscat finem sui opens et 
moveat seipsum, ш eius actibus maxime voluntanum invenitur." 

4 "Nullus autem motus ponitur in genere mons nisi habita comparatione ad voluntatem, quae pnncipi
um est moralium, ut ex VI Metaph patet et ideo ibi incipit genus mons ubi pnmo dominium voluntatis 
invenitur " [In II Sent 24, 3, 2]. "... ñeque actus extenores habent rationem moralitatis, nisi inquantum sunt 
voluntani " [S Th I-II, 18, 6] 

Cf Kant' ".. so will ich nur erinnern, daß die Freiheit allerdings die ratio essendi des moralischen 
Gesetzes, das moralische Gesetz aber die ratio cognoscendi der Freiheit sei Denn, wäre nicht das morali
sche Gesetz in unserer Vernunft eher deutlich gedacht, so würden wir uns niemals berechtigt halten, so 
etwas, als Freiheit ist (ob diese sich gleich nicht widerspncht), anzunehmen. Ware aber keine Freiheit, so 
würde das moralische Gesetz in uns gar nicht anzutreffen sein." [KpV A 5 noot] 
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handelingen en producten in zekere zin door rede bezielde handelingen en producten zijn: 
omne agens agit sibi simile} 

Nu is verklaren in termen van 'bezieling' alleen maar mogelijk, wanneer het welis
waar belangrijke, maar toch beperkte gezichtspunt van de extrinsieke, efficiënte oorzake
lijkheid verbonden wordt met andere gezichtspunten, gerelateerd aan andere soorten van 
oorzakelijkheid. Ik bedoel niet alleen de doeloorzakelijkheid, maar ook en vooral de 
intrinsieke formele en materiële oorzakelijkheid, zonder welke de eenheid van de mense
lijke handeling niet goed begrepen kan worden. 

Want in iedere menselijke, vrijwillige handeling kunnen twee acten onderscheiden 
worden: enerzijds de wilsdaad (actus interior voluntatis) en anderzijds de gewilde daad 
(actus exterior). De inwendige activiteit (de wilsdaad) en de uitwendige activiteit (de 
gewilde daad) verhouden zich echter niet louter extrinsiek als het ene en het andere, als 
efficiënte oorzaak en effect. Integendeel, ze verhouden zich veeleer als de op elkaar 
aangewezen intrinsieke constitutieve beginselen (de formele respectievelijk materiële 
oorzaak) van één en dezelfde, ondeelbare handeling.2 De wilsdaad verhoudt zich tot de 
gewilde daad als vorm tot materie.3 

Het is dan ook geen wonder dat doorgaans juist menselijke handelingen als voorbeel
den van transitieve activiteiten worden aangehaald. In het menselijk handelen wordt 
immers niet enkel feitelijk de overgang van het een naar het ander, maar doelbewust de 
overgang van binnen naar buiten voltrokken. Ideaal gesproken is menselijk handelen 
werkelijk zich uiten oí zich uitdrukken - in een onverbrekelijke eenheid van interioriteit 
en exterioriteit - en daarom overgankelijk bij uitstek. Wat menselijk handelen tot bij 
uitstek transitief handelen maakt, is de 'bezieling' van de uitwendige handeling door de 
inwendige handeling. 

1 Zie o.a. S.Th I, 19, 2; en I, 41, 5; I, 115, 1. De verklaring van het axioma 'omne agens agit sibi 
simile ' ligt in de virtuele preëxistentie van het effect in de oorzaak: "... quidquid perfections est in effectu, 
oportet inverno in causa effectiva: vel secundum eandem rationem, si sit agens univocum, ut homo general 
hominem; vel eminentiori modo, si sit agens aequivocum, sicut in sole est similitudo eorum quae generan-
tur per virtutem soils. Manifestum est enim quod effectua praeexistit virtute in causa agente" [S Th I, 4, 
2]. Zie ook ScG I, 29. 

2 Cf. J. de Finance, Essai sur l'agir humain, Rome 1962, blz. 384 e.v. "Goed verstaan heeft de wil 
geen aparte activiteit, naast de werkingen der andere, hem onderworpen vermogens. Zijn actief karakter 
bestaat hierin: de andere vermogens tot hun eigen activiteiten te bewegen." [B.A.M. Barendse, 'Intersub
jectief verkeer en lichamelijkheid; de bemiddeling van het lichaam', in: Zich door het leven heendenken. 
Kampen 1982, blz. 81] 

3 "In actu autem voluntario invenitur duplex actus, scilicet actus interior voluntatis, et actus extenor. 
(...) Id autem quod est ex parte voluntatis, se habet ut formale ad id quod est ex parte extenoris actus: quia 
voluntas utitur membris ad agendum, sicut mstrumentis; neque actus extenores habent rationem morahtatis, 
nisi inquantum sunt voluntani." [5.77i I-II, 18, 6] 

Actus interior en actus exterior moeten niet verward worden met actio immanens en actio transiens. 
Ze hebben enkel betrekking op de wil: de eerste als 'willend' (de 'bevelende' act van de wil) en de tweede 
als 'gewild' (de door de wil 'bevolen' act): "... duplex est actus voluntatis: unus quidem qui est eius 
immediate, velut ab ipsa elicirus, scilicet velie; alius autem est actus voluntatis a volúntate imperatus, et 
mediante alia potentia exercitus, ut ambulare et loqui, qui a volúntate imperantur mediante potentia 
motiva." [S Th I-II, 6, 4] 
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1.1.3 Inwendig en uitwendig woord 

Elke act verwijst naar een agens, elk effect naar een efficiens. Ook elke menselijke act 
en elk menselijk effect verwijst dus naar een agens of efficiens, maar bovendien - als 
menselijk - naar een actus interior: de wilsdaad als formele oorzaak van de actus exteri
or. Hoe zit het echter met een activiteit als spreken, waarvan uitwendige termen als 
'waar' en 'waarheid' de effecten of producten zijn?1 

Als activiteit verwijst spreken naar een agens en als menselijke activiteit naar een 
actus interior, een wilsdaad; spreken is dus een vrijwillige handeling2, een vrijwillig en 
doelbewust zich uiten. Maar het is duidelijk dat spreken, als het voortbrengen van 
woorden3, méér is dan een van de vele aan elkaar nevengeschikte vormen van zich uiten. 
Want woorden verwijzen níet alleen - zoals alle effecten of producten - naar een efficiens 
(de spreker), maar ook naar iets anders dan de spreker, namelijk een besproken of 
uitgesproken zaak: een ding, kwaliteit, toedracht, verhouding of gebeurtenis. Omdat we 
in een gesprek niet de zaken zelf kunnen inbrengen, merkt Aristoteles wat prozaïsch op, 
gebruiken we woorden in hun plaats.4 Woorden representeren zaken, - en het zijn die 
zaken, niet de woorden, waar onze gesprekken over gaan.5 

Nogmaals: op zichzelf is het niets bijzonders dat een woord teken is van een zaak. 
In zekere zin kan immers elke zaak beschouwd worden als teken van iets anders, voorzo
ver ze namelijk alleen in een bepaald verband - bijvoorbeeld als term in een causale 
betrekking - volkomen zichzelf is en adaequaat begrepen kan worden: voorzover iets als 
effect gekend wordt, is het teken van de oorzaak; voorzover iets als oorzaak gekend 
wordt, is het teken van het effect; en voorzover twee effecten min of meer tot dezelfde 
oorzaak te herleiden zijn, zijn ze teken van elkaar. Wat in het ene opzicht een zaak is, 
kan immers in een ander opzicht een teken zijn, - zoals een mens die in het ene opzicht 
vader is, in een ander opzicht zoon is.6 

1 Volgens Thomas is het geschreven woord teken van het gesproken woord: " . nomina et verba quae 
scnbuntur, signa sunt eorum nominum et verboram quae sunt in voce " [In I Penh , lect. 2, nr. 17] 

"Written words are simply signs of spoken words, the issue was uncomplicated by Chinese ideo
grams", merkt Lonergan lakomek op Zie В. Lonergan, Verbum Word and Idea in Aquinas, Notre Dame 
1967, biz. 1. 

2 "... ut ambulare et loqui, qui a volúntate lmperantur mediante potentia motiva." [S Th Ι-Π, 6, 4] 

3 "... nihil enim est aliud dicere quam proferre verbum." [S Th I, 34, 1 ad 3]. "... stricte accipiendo 
dicere idem est quod verbum a se emittere". [De pot 2, 4 ad 8] Et a l 

'De soph elench I, 165a, 6-10. 

5 Ook wanneer onze gesprekken over een woord gaan, is dat woord toch een zaak die ter discussie 
staat· het woord vertegenwoordigt dan als het ware zichzelf, in een materiele suppositie (die schriftelijk 
doorgaans met behulp van aanhalingstekens wordt weergegeven): "Sed dicendum est, quod in tali locutione 
[seil Curro est verbum] hoc verbum curro non sumitur formaliter, secundum quod ems significatici refertur 
ad rem, sed secundum quod matenaliter significai ipsam vocem, quae accipitur ut res quaedam " [In I 
Penh , lect. 5, nr. 57] 

6 "Signum enim est quod est institutum ad aliud sigmficandum: res autem est quae habet absolutam 
significationem non ad aliud relatam. Unde non est inconveniens quod idem sit signum et res respecta 
diversorum, sicut etiam idem homo est pater et films " [In I Sent 1, 4, exp.] 
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In deze algemene zin is uiteraard ook een woord teken. Een woord doet zich immers 
primair voor als een fysisch effect, als datgene wat door middel van de stem wordt voort
gebracht.' Maar voorzover het woord naar andere zaken verwijst dan naar zijn middellij
ke of onmiddellijke fysische oorzaken - het stemapparaat, de spreker of de activiteit van 
het spreken - heeft het naast deze natuurlijke tekenfunctie (die het gemeen heeft met alle 
effecten) nog een bijzondere tekenfunctie, waardoor het méér betekenis heeft dan loutere 
effecten en zelfs meer dan menselijke handelingen of producten in het algemeen. Want 
anders dan deze laatste zijn de klanken van de taal bedoeld om iets te betekenen.2 

Spreken is weliswaar het met behulp van bepaalde lichamelijke organen produceren van 
klanken door het uitstoten van ingeademde lucht, maar dan met een welbepaalde intentie, 
namelijk het uitdrukken van een begrip of een oordeel.1 

Op het eerste gezicht lijkt de verhouding tussen begrijpen en spreken dus niets méér 
te zijn dan een uitzonderlijke variant van een door een actus interior bezielde actus 
exterior. Zoals immers voor de menselijke activiteiten en de vruchten ervan in het 
algemeen geldt, dat ze bezield zijn door de inwendige activiteit van de wil, zo lijkt voor 
de activiteit van het spreken en het woord daarenboven te gelden, dat ze op een unieke 
wijze bezield zijn door de inwendige activiteit van het verstand. Toch is er meer aan de 
hand. Er is een subtiel maar zwaarwegend verschil tussen de 'bezieling' in het eerste 
geval en de 'bezieling' in het laatste geval. De oorzaak daarvan ligt in het al eerder 
beschreven onderscheid tussen de wil en het verstand: de inwendige activiteit van de wil 
heeft wel een extrinsieke eindterm (het doel), maar geen immanente eindterm, laat staan 
een immanent product; maar de inwendige activiteit van het begrijpen heeft een imma
nent product als eindterm, namelijk het begrip of het oordeel: ipsa emm conceptio est 
effectus actus intelhgendi* 

Terwijl dus de activiteit van de wil op zich incompleet is en vraagt om voltooiing 
in en door de werking van andere vermogens, heeft de activiteit van het verstand iets 
'zelfgenoegzaams', omdat en voorzover ze immanent haar eigen vrucht voortbrengt. 
Daarom is het ook niet goed mogelijk het inwendige begrijpen uitsluitend als het forme
le, bezielende beginsel van het uitwendige spreken op te vatten. Begrijpen en spreken 
verhouden zich eigenlijk niet als de intrinsieke constitutieve beginselen - als vorm en 
materie - van een en dezelfde, ononderbroken activiteit, maar veeleer als wezen en 
verschijning of als origineel en beeld: het uitwendige spreken en het uitwendige woord 
zijn enkel de vrijwillige en doelbewuste uitdrukking, expressie of manifestatie van het 
begrijpen als een inwendig spreken en van het begrip of het oordeel als een inwendig 
woord: 

' "Manifestius autem et communius in nobis dicitur verbum quod voce profertur." [S Th I, 34, 1] 
2 " facta non sunt ordinata de se ad significandum sicut voces" [In III Sent. 38, 1,3 ad 5] "... vox 

nomini pnncipaliter data est ad signiflcandum Unde orane signum quo quis ahquid sigmficat, nomine vocis 
intelligitur". [In Ili Sent 38, 1, 1 ad 2] 

1 ". loqui proprie est per formationem vocum ex percussione aens respirati, determinatis organis, ad 
expnmendum ahquem intellectum". [In II Sent 8, 1,4, 5] 

4 De ver 4, 2. 
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... voluntas non habet aliquid progrediens a se 
ipsa quod in ea sit nisi per modum operationis, 
sed intellectus habet m se ipso aliquid progre
diens ab eo non solum per modum operationis 
sed etiam per modum rei operatae; et ideo ver
bum significant ut res procedens sed amor ut 
operatici procedens ... [De ver 4, 2 ad 7] 

De wil heeft niets dat uit haarzelf voortkomt en 
dat m haar is, tenzij op de wijze van een wer
king; maar het verstand heeft iets in zich dat uit 
het verstand zelf voortkomt, niet alleen op de 
wijze van een werking, maar ook op de wijze 
van een bewerkte zaak; en daarom wordt het 
woord betekend als voortkomende zaak, maar de 
liefde als voortkomende werking. 

Wat verstaat Thomas in deze context precies onder dit 'woord' (verbum)? Het is blijk
baar zoiets als het woord van de geest (verbum mentis, verbum cordis) of het inwendige 
woord (verbum interius), dat Thomas beschouwt als het product of de vrucht van het 
verstand. Als zodanig is het uiteraard onderscheiden van het uitwendige woord (verbum 
exterius) of het woord van de mond (verbum oris, verbum vocis). Maar wat is precies de 
plaats en de functie van het verbum mentis binnen het immanente kenproces? 

Een lastige kwestie, waarop Thomas toch een tamelijk helder antwoord heeft gefor
muleerd. Iemand die begrijpt staat in een viervoudige betrekking: tot de begrepen zaak 
(res intellecta), tot de intelligibele kenvorm (species intelligibilis), tot de act van het 
begrijpen (tntelligere) en tenslotte tot de 'conceptie intellectus '. 

Het verbum mentis is uiteraard niet de begrepen zaak; want de begrepen zaak kan 
iets buiten het intellect zijn. Het verbum mentis is ook niet de species intelligibilis; want 
hoewel ook deze in zekere zin als een product van het intellect beschouwd kan worden 
(i.e. van de abstractieve werking van het intellectus agens), is ze voor het eigenlijke 
intellect (het intellectus possibilis) niet het product, maar juist het beginsel van zijn 
activiteit: ze informeert het intellectus possibilis, waardoor dit geactualiseerd wordt, 
d.w.z. waardoor dit tot daadwerkelijke kennis gebracht wordt. Daarom is de species 
intelligibilis niet datgene wat (quod), maar datgene waardoor (quo) het verstand kent. 
Tenslotte is het verbum mentis natuurlijk ook niet de activiteit van het intellect, waartoe 
het zich immers als eindterm verhoudt en waardoor het als het ware wordt geconstitu
eerd. 

Het verbum mentis kan dus niets anders zijn dan de 'conceptio intellectus ', d.w.z. 
een door het verstand zelf voortgebrachte (enkelvoudige of samengestelde) voorstelling: 
hetzij het begrip (conceptus, definitie) van, hetzij het oordeel (ludicium) over een of 
andere zaak of toedracht.1 

1 "Intelligens autem in intelligendo ad quatuor potest habere ordinem: scilicet ad rem quae ìntelligitur, 
ad speciem intelligibilem, qua fit intellectus in acni, ad suum intelligere, et ad conceptionem intellectus. 
Quae quidem conceptio a tribus praedictis differì. A re quidem intellecta, quia res intellecta est ìnterdum 
extra intellectum, conceptio autem intellectus non est nisi in intellectu; et iterum conceptio intellectus 
ordinatur ad rem intellectam sicut ad finem; propter hoc enim intellectus conceptionem rei in se format 
ut rem intellectam cognoscat. Differì autem a specie intelligibili' nam species intelligibilis, qua fit 
intellectus in actu, consideratur ut pnncipium actioms intellectus, cum omne agens agat secundum quod 
est in actu: actu autem fît per aliquam formam, quam oportet esse actioms pnncipium. Differì autem ab 
actione intellectus quia praedicta conceptio consideratur ut terminus actioms, et quasi quoddam per ipsam 
constitutum. Intellectus enim sua actione format rei definitionem, vel etiam propositionem affirmativam 
seu negativam. Haec autem conceptio intellectus in nobis proprie verbum dicitur". [Depot 8, 1]. Cf De 
pot 9, 5;5cGIV, 11, Dico. 
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De inwendige voortkomst van het woord is niet zo vreemd als op het eerste gezicht 
misschien schijnt. Het is geen overbodige (en uit onfilosofische motieven geforceerde') 
tweede en productieve act van het verstand naast een eerste en ontvankelijke act. Integen
deel, het woord resulteert zonder meer als de uitkomst van de integrale verstandsactivi
teit2, zodat er bijna reden lijkt te zijn intelhgere met dicere te vereenzelvigen: 

.. in nobis dicere non solum significai intelhgere In ons betekent 'spreken' met alleen begrijpen, 
sed intelhgere cum hoc quod est ex se expnmere maar begrijpen inclusief de uitdrukkelijke vor-
aliquam conceptionem, nee aliter possumus ming uit zichzelf van een of ander begrip; WIJ 
intelhgere nisi huiusmodi conceptionem expri- kunnen ook op geen andere manier begrijpen dan 
mendo, et ideo orrme intelhgere in nobis proprie door een dergelijk begrip uitdrukkelijk te vor-
loquendo est dicere [De ver 4, 2 ad S] men, en daarom is in ons alle begrijpen, in ei

genlijke zin, spreken 

Zoals de verstandsactiviteit voltooid wordt in het voortbrengen van de concepito intellec-
tus als een inwendige uitdrukking, waann de kenner iets aan zichzelf present stelt, zo 
bestaat spreken in het voortbrengen van het uitwendige woord als een uitdrukking naar 
buiten toe, waarin de spreker iets aan een ander present stelt.3 Er lijkt een dusdanig vol
maakte parallellie te bestaan tussen begrijpen en spreken, dat er reden is om te zeggen 
dat begrijpen eigenlijk spreken is, of, sterker nog, dat tot begrip komen, als inwendig 
spreken, het eigenlijke, want oorspronkelijke spreken is, waarvan het uitwendige spreken 
enkel de uitdrukking is." Het uitwendige woord is slechts woord, omdat en voorzover 
het naar het inwendige woord verwijst als naar zijn zin of betekenis? Zo beschouwd is 
'spreken' dus primair 'inwendig spreken' en pas secundair 'uitwendig spreken'; welis
waar niet voor ons (volgens de kenordé), maar wel in zich (volgens de zijnsordé). 

Eens te meer blijkt het menselijk kennen zich van het 'van nature latere' naar het 
'van nature eerdere' te bewegen. De benaming 'woord' voor de vrucht van de verstands
activiteit is bij nader inzien misschien toch niet zo vreemd of vergezocht, aangezien alle 

1 In feite staan de meeste van Thomas' uiteenzettingen m b t het verbum mentis niet op de eerste plaats 
in het kader van een filosofische analyse van het menselijk kennen, maar van het theologische vraagstuk 
van de Triniteit, m η van de voortkomst van de Zoon (het Woord, 'Logos ', 'Verbum •) 

2 "Ipsum intelhgere non perficitur nisi aliquid in mente mtelligentis concipiatur, quod dicitur verbum, 
non enim dicitur intelhgere, sed cogitare ad intelligendum, antequam conceptio aliqua in mente nostra 
stabihatur " [De pot 9, 9] 

3 " quamvis apud nos manifestatie quae est ad alterum non fiat nisi per verbum vocale, tamen 
manifestalo ad se ipsum fit etiam per verbum cordis" [De ver 4, 1 ad 5] 

4 Formeel blijft er evenwel een betekenisverschil tussen 'intelhgere ' en 'dicere ': "Nam 'intelhgere' 
importât solam habitudinem intelligentis ad rem intellectam; in qua nulla ratio ongims importatur. Sed 
'dicere' importât pnncipaliter habitudinem ad verbum conceptum· nihil enim est aliud 'dicere' quam 
proferre verbum." [S Th I, 36, 1 ad 3] 

5 "Manifestius autem et communius m nobis dicitur verbum quod voce profertur. Quod quidem ab 
intenon procedit quantum ad duo quae in verbo extenon ïnveniuntur, scilicet vox ipsa, et significarlo 
vocis. Vox enim significat intellectus conceptum, secundum Philosophum, in libro I Penherm [cap Ι, η 
2] ... Vox autem quae non est significativa, verbum dici non potest. Ex hoc ergo dicitur verbum vox 
extenor, quia significai intenorem mentis conceptum Sic ìgitur primo et pnncipaliter intenor mentis 
conceptus verbum dicitur· secundario vero, ipsa vox interions conceptos significativa". [S Th I, 34, 1] 
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menselijke naamgevingen het stempel dragen van de menselijke kenorde en kenwijze. 
Want hoewel voor ons (als toehoorders) het gesproken woord het eerst en het best 
gekend is en daarom ook als eerste 'woord' genoemd wordt, is toch het begrip (ofschoon 
door ons pas later gekend en dus in afgeleide zin 'woord' genoemd) van nature eerder 
en daarom in een meer oorspronkelijke zin woord dan het eerste.1 

Zo wordt tenslotte ook duidelijk hoe het mogelijk is dat uitwendige woorden méér 
betekenen dan effecten in het algemeen en op welke wijze ze tekens zijn van andere 
zaken dan hun efficiënte oorzaak. Ze zouden niet bij machte zijn naar andere zaken dan 
hun onmiddellijke oorsprong te verwijzen, als hun onmiddellijke oorsprong niet zélf, als 
inwendig woord, naar andere zaken zou verwijzen en het uitwendige woord in dit woord
karakter zou laten delen. Want het inwendige woord is niet alleen de causa essendi, maar 
ook de causa significandi van het uitwendige woord juist als woord.2 Het uitwendige 
woord verwijst dus krachtens het inwendige woord naar de dingen. Daarom is het 
inwendige woord - de conceptie intellectus - het meest oorspronkelijk woord. Het is de 
gezochte inwendige term, die door de uitwendige termen betekend wordt.3 

1.1.4 De uitwendige term 'waar': eenzinmgheid en dubbelzinnigheid 

Uit de voorgaande beschouwingen kan worden afgeleid, dat het ter beantwoording van 
de vraag 'Wat is waarheid?' inderdaad zinvol is de uitwendige termen als vertrekpunt te 
nemen. Door een uitwendige term wordt immers onmiddellijk een begrip betekend en 
middellijk - bemiddeld door het begrip - een begrepen of beoordeelde zaak. Uitwendige 
woorden zijn dus tekens van begrippen en begrippen zijn tekens van zaken.4 Bijgevolg 

1 ". . nomina imponuntur a nobis secundum quod Cognitionen! de rebus accipimus- et quia ea quae sunt 
posteriora in natura sunt ut plunmum prius nota nobis, inde est quod frequenter secundum nominis 
impositionem ahquod nomen prius in aliquo duorum invenitur in quorum altero per nomen significata res 
pnus existit et ideo, quia verbum exterius cum sit sensibile est magis notum nobis quam intenus, 
secundum nominis impositionem per pnus vocale verbum dicitur verbum quam verbum internis, quamvis 
verbum ïntenus naturaliter sit prius utpote extenons causa . .". [De ver. 4, 1] 

1 " . ratio sigm per pnus convenit effectui quam causae quando causa est effectui causa essendi non 
autem significandi.. ; sed quando effectue habet a causa non solum quod sit sed etiam quod significet, tunc 
sicut causa est pnus quam effectus in essendo ita in significando Et ideo verbum mtenus per pnus habet 
rationem significations et manifestation« quam verbum exterius quia verbum extenus non înstiruitur ad 
signifïcandum nisi per intenus verbum " [De ver 4, 1 ad 7] 

3 "Haec autem conceptio intellectus in nobis propne verbum dicitur: hoc enim est quod verbo extenon 
significato: vox enim extenor ñeque significat ìpsum ìntellectum, neque speciem intelligibilem, neque 
actum intellectus; sed intellectus conceptionem qua mediante refertur ad rem " [De pot 8, 1]. "Hoc ergo 
est primo et per se ìntellectum, quod intellectus in seipso concipit de re intellecta, sive illud sit definitio, 
sive enuntiatio ... Hoc autem sic ab intellectu conceptum dicitur verbum intenus, hoc enim est quod 
sigmficatur per vocem; non enim vox exterior significai ipsum ìntellectum, aut formam ipsius ìntelligibi-
lem, aut ipsum intelligere; sed conceptum intellectus, quo mediante significai rem". [De pot, 9, 5] 

4 "... voces significant intellectus conceptiones immediate, et eis mediantibus res" [Ini Penh , lect. 2]; 
"... voces sunt signa intellectuum, et intellectus sunt rerum similitudines" [S Th I, 13, 1]. Cf. Depot 7, 
6 en 9, 5, In VII Met, lect 1, nr. 1253, De ver 4, \\etal 
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moet het mogelijk zijn uitgaande van de uitwendige termen 'waar' en 'waarheid' via de 
daarmee corresponderende begrippen door te dringen tot de gezochte zaak. 

Nu is het kennelijk niet zo, dat aan ieder begrip precies één uitwendig woord 
beantwoordt en omgekeerd. Dat blijkt onder andere uit het feit dat er vele verschillende 
talen worden gesproken (en er nog eindeloos veel meer mogelijk zijn), terwijl toch de 
begrippen en de zaken in beginsel voor iedereen gelijk zijn. Zo is het begrip 'paard' voor 
een Fransman, een Duitser en een Engelsman niet wezenlijk anders dan voor een Neder
lander; maar de woorden ('cheval', 'Pferd', 'horse' en 'paard') zijn zeer verschillend, -
en slechts twee ervan zijn etymologisch verwant. De oorzaak hiervan is, dat een begrip 
als natuurlijk teken verwijst naar een zaak, terwijl een uitwendig woord slechts als 
conventioneel teken verwijst naar een begrip.' 

Conventionele tekens berusten louter op impliciete of expliciete conventies, die in 
beginsel willekeurig en naar believen veranderbaar zijn; ze zijn teken krachtens een 
menselijke institutie of conventie en hun geldigheid is bijgevolg beperkt tot de conve-
niënten. Natuurlijke tekens daarentegen berusten niet op willekeurige conventies, maar 
vloeien voort uit de aard van de dingen zelf, uit een reële, natuurlijke samenhang tussen 
teken en betekende. Rook is een natuurlijk teken van vuur, koorts een natuurlijk teken 
van ziekte, een bewolkte hemel een natuurlijk teken van naderende regen, enz. Hierin ligt 
de grond van het onderscheid tussen gesproken woorden en andere stemgeluiden: er zijn 
stemgeluiden die enkel secundum placitum betekenen, zoals uitwendige woorden, en er 
zijn stemgeluiden die onwillekeurig of van nature worden geuit en dus van nature 
betekenen (bijv. kreunen als teken van pijn, lachen als teken van vrolijkheid).2 Ook het 
inwendige woord of het begrip is een natuurlijk teken van de zaak waarnaar het verwijst, 
omdat en voorzover het - op een later nader te bepalen wijze - veroorzaakt wordt door 
de zaak die het betekent. 

Ook de uitwendige termen 'waar' en 'waarheid' zijn conventionele tekens van 
bepaalde begrippen, die op hun beurt natuurlijke tekens zijn van bepaalde zaken (dingen, 
eigenschappen, betrekkingen, toedrachten). Een beschouwing van de aanwending van de 
uitwendige termen 'waar' en 'waarheid' in het alledaagse taalgebruik zou dus als vanzelf 
moeten leiden tot een verheldering van het begrip en de aard van waarheid. 

Deze benadering lijkt in eerste instantie echter weinig vruchtbaar. Want uit de 
volgende voorbeelden blijkt, dat met de term 'waar' niet slechts één begrip of één 
betekenis correspondeert, maar een reeks van verschillende begrippen of betekenissen: 

1 "Signum naturale est, quod ex natura rei repraesentatquavis impostone et consuetudine remota; et 
sic repraesentat idem apud omnes, ut fumus ignem. Signum ad placitum, quod repraesentat aliquid ex 
impositione voluntatis per publicam auctontatem, ut vox homo." [Ioannes a Sancto Thoma, Ars logica, 
nova editio a P. Beato Reiser O.S В., Taurini 1930, 10al2-19] 

2 "Tertio pomt [Philosophus] secundam differentiam, cum dicit: secundum placitum, id est secundum 
Institutionen humanam ad beneplacito hominis procedentem, et per hoc differì nomen a vocibus signifi-
cantibus naturahter, sicut sunt gemitus lnfirmorum et voces brutorum animahum." [In I Penh , lect. 4, nr. 
6] 

Hiermee is natuurlijk met gezegd, dat gesproken woorden in geen enkel opzicht natuurlijke tekens 
zijn: als louter fysische effecten verwijzen ze immers altijd óók naar een fysische oorzaak 
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(1) Het oordeel 'Blauw is een kleur' is waar. 
(2) Waar hangt de Nachtwacht? 
(3) Hij verkoopt zijn waar op het Waterlooplein. 
(4) Eenzaam waar ik door de straten. 
(5) 'Waar' 't leven een gedicht, o kind, gij zoudet leven ...'. (Guido Gezelle) 
(6) Het is onduidelijk, waar hij op doelt. 

Ofschoon in elk van deze voorbeelden dezelfde uitwendige term (hetzelfde schriftteken 
of klankteken) 'waar' gebruikt wordt, heeft deze term blijkbaar telkens een totaal andere 
zin of betekenis. Hij is kennelijk niet gebonden aan één inhoud of één betekenis, maar 
kan in verschillende contexten volkomen verschillende betekenissen hebben, die onder
ling geen enkele samenhang hebben. De term 'waar' is dubbelzinnig of aequivook. één 
en dezelfde naam of klank (aequa vox) voor volstrekt verschillende betekenissen.1 

Beperkt men zich tot begripswoorden in de strikte zin2, dan kan men ook zeggen dat aan 
een dubbelzinnige term heel verschillende begrippen beantwoorden en dat die verschil
lende begrippen betrekking hebben op zaken die tot verschillende soorten of kategorieën 
behoren. Zulke zaken hebben eigenlijk niet veel méér gemeen dan hun naam: ze zijn wel 
gelijknamig (homonyma3), maar niet gelijksoortig; ze behoren tot verschillende species, 
genera of kategorieën. 

Maar als de verschillende betekenissen of begrippen die corresponderen met een 
dubbelzinnige of aequivoke term onderling op geen enkele manier samenhangen en als 
aan zo'n term dus geen werkelijke eenheid beantwoordt: wat voor zin heeft het dan om 
in al die verschillende gevallen toch telkens één en dezelfde term te gebruiken? Eigenlijk 
geen enkele. Het is niet iets dat de taalgebruiker bewust en opzettelijk doet (hoewel hij 

' "Aequivoce praedicatur quod praedicatur de ahquibus secundum idem nomen et secundum diversam 
rationem, sicut cams dicitur de larrabih et de caelesti, quae convemunt solum m nomine et non in definì Ho
ne sive sigmfïcatione, ld enim quod significatur per nomen est definitio. sicut dicitur in IV Metaphysicae." 
[De pnnc nat., cap VI] ".. aequivoca, idesl non convenientia in nomme et ratione" [In V Phys , Iect. 7, 
nr. 704]. "... aequivoca sunt quorum nomen solum commune est et ratio substantiae diversa" [In II De an , 
lect 2] " quidquid praedicatur de ahquibus secundum idem nomen et non secundum eandem rationem, 
praedicatur de eis aequivoce " [S Th I, 13, 5 (Sed contra)] "... ea quae praedicanturde plunbus secundum 
rationes omnino diversas, aequivoce praedicantur " [In l Sent 2, 1, 3 (Sed contra)] 

Het taalkundige fenomeen van de dubbelzinnigheid (aequivociteit) van termen bevestigt nog eens ten 
overvloede, dat uitwendige termen niet onmiddellijk, maar slechts door middel van begrippen naar zaken 
verwijzen. Zouden woorden rechtstreeks naar zaken verwijzen, dan zou een dergelijk verschijnsel zich met 
kunnen voordoen. 

2 Ik bedoel de zogeheten categorematische termen, die verondersteld worden een bepaalde vaststaande 
betekenis te hebben (т.п. naamwoorden en werkwoorden); terwijl daarentegen de syncategoremalische 
termen uit zichzelf geen bepaalde en vaststaande betekenis zouden hebben, maar slechts een bepalende 
invloed zouden uitoefenen op de betekenis (of de suppositie) van categorematische termen. Zie daarover 
1.6 1 (slot). 

1 "When things have only a name in common and the definition of being which corresponds to the 
name is different, they are called 'homonymous' Thus, for example, both a man and a picture are animals. 
These have only a name in common and the definition of being which corresponds to the name is different; 
for if one is to say what being an animal is for each of them, one will give two distinct definitions." 
[Categ. lal-5] 
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er wel opzettelijk gebruik van kan maken), maar iets dat nu eenmaal eigen is aan de taal 
die hij heeft leren spreken Gezien vanuit het standpunt van de individuele taalgebruiker 
is dubbelzinnigheid iets puur toevalhgs en heeft het geen speciale zin, reden waarom 
dubbelzinnige termen ook wel toevallig gelijkluidend genoemd worden en de dingen die 
er aan beantwoorden toevallig gelijknamig ' 

Tegenover dergelijke dubbelzinnige of aequivoke termen staan de termen die eenzin-
nig of umvook genoemd worden, omdat en voorzover ze telkens in dezelfde betekenis 
worden toegepast2 Zo wordt bijvoorbeeld de term 'mens' in telkens dezelfde betekenis 
van Sokrates, Plato en Aristoteles geprediceerd en de term 'dier' in telkens dezelfde 
betekenis van een worm, een leeuw en een mens3 Aan een eenzinnige term of een 

' In dit licht lijkt het voorbeeld van Aristoteles (biz 32, noot 3) met erg gelukkig gekozen Het lijkt 
moeilijk vol te houden dat een werkelijk bestaande mens en de afbeelding van een mens uitsluitend de 
naam 'zintuiglijk wezen' ('animal') gemeenschappelijk hebben en dat er geen enkele betekenissamenhang 
zou zijn Tussen een werkelijke mens en de afbeelding ervan bestaat immers een zinvol verband (een reële 
causale betrekking), waardoor het gebruik van de gemeenschappelijke naam zintuiglijk wezen' gemoti
veerd is en onttrokken aan het pure toeval Daarom is het eerder een voorbeeld van opzettelijke (een 
zakelijk gefundeerde) dan van toexallige gehjknamigheid en dus eerder van een analoge dan van een 
aequivoke benaming (zie onder, 13 1) 

Ook het voorbeeld van Thomas (blz 32, noot 1) lijkt eerder een geval van opzettelijke dan van 
toevallige gehjknamigheid te zijn Er bestaat wel degelijk een zinvol en tot op zekere hoogte begrijpelijk 
verband tussen (de naam van) het dier hond' en (de naam van) het sterrenbeeld 'Hond' (hoewel Thomas 
kennelijk een andere mening is toegedaan zie In IV Met lect 1, nr 535) 

Dat Aristoteles en Thomas niettemin deze voorbeelden geven, vindt zijn verklaring m het elders 
gemaakte onderscheid tussen homonymie in strikte zin (toevallige gehjknamigheid) en homonymie in brede 
zin (opzettelijke of systematische of zakelijk gefundeerde gehjknamigheid) Onder homonymie in deze 
laatste betekenis vallen ook de analoge termen "But then in what way are things called good' They do 
not seem to be like the things that only chance to have the same name Are goods one, then, by being 
derived from one good or by all contributing to one good, or are they rather one by analogy9" [Eth Nie 
I, 6, 1096b 25-29] 

In overeenstemming hiermee maakt Thomas onderscheid tussen aequivocatie in strikte zin en aequivo-
catie in brede zin Alleen de aequivocatie in strikte zin is puur toevallige gehjknamigheid (aequivocatio 
a casu οι per casum etfortunam, of aequivocatio omnino oí pure) " ïsta dicuntur aequivoca casu, quia 
scilicet casu accidit quod unum nomen unus homo imposuit uni rei et alius ahi rei, ut praecipue patet in 
diversis homimbus eodem nomine nominatis " [In I Eth , lect 7 ] "Nam in his quae sunt a casu aequivoca, 
nullus ordo aut respectus attenditur umus ad alteram, sed omnino per accidens est quod unum nomen 
diversis rebus attribuitur non enim nomen impositum uni significat ipsum habere ordinem ad aliud " [ScG 
I, 33] Cf S Th I, 13, 5 ad 1, In I Sent 35, 1,4, De pot 7, 7, et a 1 

Het is dan ook in het licht van dit onderscheid russen aequivocatie in ruime en in strikte zin dat 
Thomas het eerstgenoemde voorbeeld van Aristoteles verklaart " animal dictum de animali vero et de 
picto, non dicitur pure aequivoce, sed Philosophais largo modo accipit aequivoca, secundum quod ìncludunt 
m se analoga Quia et ens, quod analogice dicitur, ahquando dicitur aequivoce praedican de diversis 
praedicamentis " [S Th I, 13, 10 ad 4] 

2 "Umvoce praedicatur quod praedicatur secundum idem nomen et secundum rationem eandem, id est 
defimtionem, sicut animai praedicatur de homine et de asino utrumque emm dicirur animai, et utrumque 
est substantia animata sensibilis, quod est definido animalis " [Deprinc nat, cap VI] Cf o a In IV Met, 
lect 1, nr 535, 5 Th I, 13, 10, ScG I, 42 

3 In de volgende hoofdstukken - na de behandeling van de praedtcabiha - zal blijken, dat de eenzinnig-
heid van termen die voor specifieke begrippen staan (en dan met name voor species infima of laagste 
species, zoals bijvoorbeeld 'mens') op iets anders berust en logisch ook beter verdedigbaar is dan de 
eenzinmgheid van termen die voor generieke begrippen staan (zoals bijvoorbeeld 'dier') 
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eenzinnig gebruikte term beantwoordt steeds één en hetzelfde begrip; en de dingen 
waarop zo'n term wordt toegepast zijn niet alleen gelijknamig (synonyma1), maar ook 
gelijboortig, d.w.z. ze behoren tot dezelfde species, tot hetzelfde genus of tot dezelfde 
kategorie. 

Strikt genomen kunnen alleen uitwendige termen dubbelzinnig zijn. Er bestaan geen 
dubbelzinnige begrippen, hoewel er ongetwijfeld vage of confuse begrippen bestaan. Zou 
men hier tegen in brengen, dat het begrip 'mens' voor de één toch iets anders kan 
inhouden dan voor de ander, dan zou men zich onzorgvuldig uitdrukken. Want juist 
omdat en voorzover het begrip 'mens' voor de één een andere inhoud heeft dan voor de 
ander, is het ook een ander begrip; en in dat geval kan hoogstens gezegd worden dat de 
uitwendige term 'mens' dubbelzinnig gebruikt wordt. 

Welbeschouwd kunnen ook uitwendige woorden niet dubbelzinnig zijn. Een woord 
is immers niet een uitwendige term zonder meer, maar een uitwendige term met een 
bepaalde betekenis. Het zou dan ook onjuist zijn te zeggen dat 'arm' in de betekenis van 
behoeftig hetzelfde woord is als 'arm' in de betekenis van een van de ledematen. Er is 
weliswaar maar één uitwendige term 'arm' (en die is dubbelzinnig), maar er zijn min
stens twee verschillende woorden 'arm'; alleen de context kan uitsluitsel geven over de 
vraag, met welk van die twee verschillende woorden men op een gegeven moment te 
maken heeft. 

Zo is er ook maar één uitwendige term 'waar'; maar uit de gegeven voorbeelden 
blijkt dat er minstens zes verschillende woorden 'waar' zijn. Er is geen sprake van 
dubbelzinnigheid binnen elk van die voorbeelden, omdat telkens uit de context blijkt met 
welke betekenis, met welk begrip en dus met welk woord men te maken heeft. Maar los 
van die contexten is 'waar' niet meer dan een dubbelzinnige term. Daarom is de vaststel
ling dat de uitwendige term 'waarheid' samenhangt met de uitwendige term 'waar' in 
eerste instantie niet erg vruchtbaar. De vraag is: met welk woord 'waar' hangt het woord 
'waarheid' samen? 

Welnu, deze vraag kan slechts beantwoord worden, indien men al enigszins weet, 
welk begrip met de term 'waar' correspondeert. En ook al is deze wetenschap aanvanke
lijk misschien nog ongearticuleerd en weinig precies, ze zal toch voldoende zijn om in 
te zien dat het woord (begrip) 'waarheid' samenhangt met het woord (begrip) 'waar' in 
het eerste voorbeeld: 'Het oordeel "Blauw is een kleur" is waar' (zie boven). Niemand 
zal immers enige moeite hebben met een uitdrukking als 'de waarheid van het oordeel', 
terwijl daarentegen de toepassing van de term 'waarheid' bij de andere voorbeelden 
ofwel onmogelijk, ofwel uiterst geforceerd is, en er in het laatste geval een heel nieuw 

' "When things have the name in common and the definition of being which corresponds to the name 
is the same, they are called 'synonymous'. Thus, for example, both a man and an ox are animals. Each 
of these is called, by a common name, an animal, and the definition of being is also the same, for if one 
is to give the definition of each - what being an animal is for each of them - one will give the same 
definition " [Categ la6-12] 

Aristoteles gebruikt de term 'synoniem' dus voor dingen die gelijknamig zijn, terwijl in het Neder
lands de term gebruikt wordt voor woorden die weliswaar dezelfde betekenis hebben, maar als uitwendig 
klank- of schnfrteken van elkaar verschillen (bijv. 'gelukwensen' en 'feliciteren'). 
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en kunstmatig woord zou ontstaan ' Daarmee is het probleem van de dubbelzinnigheid 
van de term 'waar' uit de weg geruimd Het onderzoek kan beperkt worden tot die 
gevallen, waarin de betekenis van de term 'waar' klaarblijkelijk samenhangt met de 
betekenis van de term 'waarheid' Dit betekent echter bepaald niet, dat de term 'waar' 
in deze gevallen volkomen eenzinnig gebruikt wordt Integendeel zelfs in 1 3 zal blijken 
dat 'waar' en 'waarheid' niet eenzinnig (univook), noch dubbelzinnig (aequivook), maar 
veelzinmg of analoog zijn 2 Teneinde de introductie van dit fenomeen te vergemakkelij
ken en het zo grondig mogelijk duidelijk te maken, is het voor alles nodig de al wel 
veronderstelde, maar nog niet inzichtelijk gemaakte betekenissamenhang of begrips-
samenhang van de termen 'waar' en 'waarheid' aan een nader onderzoek te onderwerpen 
Daartoe is een uitvoerige uiteenzetting vereist, die betrekking heeft op het onderscheid 
tussen concrete en abstracte begrippen 

1 2 De samenhang tussen de wootden 'waar' en 'waarheid' Concrete en abstracte 
namen (resp begrippen) 

De vraag naar de betekenissamenhang van de woorden 'waar' en 'waarheid' - gerezen 
naar aanleiding van de eenzinnigheid, dubbelzinnigheid en veelzinnigheid van termen -
zou nauwelijks de uitvoerigheid van de nu volgende uiteenzettingen rechtvaardigen, 
indien ze niet veistrengeld was met allerlei andere vraagstukken, die stuk voor stuk van 
belang zullen blijken voor de bepaling van de draagwijdte van de vraag wat waarheid is 
Een aantal van deze kwesties, die in deze paragraaf slechts op globale wijze geïntro
duceerd worden, zal dan ook in de latere hoofdstukken worden heropgenomen en uitge
diept Ik noem de logische verhouding van subject en predicaat in de elementaire oor-
deelsvorm (predicane als identificatie en als informatie), het veronderstelde reële funda
ment van deze verhouding, te weten de hylemorfïsche structuur van de stoffelijke 
werkelijkheid, het onderscheid tussen praedicatw per se en praedicatio per accidens, en 
tenslotte de rode draad van deze paragraaf het verschil tussen concrete en abstracte 
woorden (namen) resp begrippen, in het licht waarvan de betekenis- of begnpssamen-
hang van 'waar' en 'waarheid' inzichtelijk woidt Daarnaast passeren min of meer in de 

' Zo zou men naar aanleiding van het voorbeeld ' Waar hangt de Nachtwacht'' kunnen spreken van 
'waarheid' in de zin van 'ubitas', zoals men ook spreekt van 'watheid' ш de zin van 'quidditas' 

2 " tnbus modis contingil aliquid aliquibus commune esse, vel univoce, vel aequivoce, vel analogice " 
[In I Sent 35, 1, 4] 

De benamingen 'dubbel-zaaag' en 'veel-zmmg' zijn enigszins misleidend, wanneer ze letterlijk 
worden opgeval Maar het moge duidelijk zijn dat het aantal (twee of meer) betekenissen niet constitutief 
is voor het verschil tussen dubbelzinnige en veelzrnmge termen, immers, met alleen het aantal betekenissen 
van een veelzrnmge term, maar ook dat van een dubbelzinnige term kan groter zijn dan twee (bijv bij 
'gieren') In feite berust het onderscheid tussen veelzrnmge en dubbelzinnige termen op de aanwezigheid 
resp afwezigheid van een welbepaalde en reëel gefundeerde betekenissamenhang (zie 16 1) 

Voorzover de benamingen 'ееи-zinnig' en 'vee/-zinnig' worden toegepast op begripswoorden 
(categorematischetermen), is het eigenlijk nauwkeuriger te spreken van 'eenzmmg-algemene' ea 'veelzui-
mg-algemene' termen 
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marge enkele verhelderende distincties de revue, bijvoorbeeld die russen significano en 
consignificatio en tussen significano, res significata en modus significant. 

Om de begripssamenhang van de woorden 'waar' en 'waarheid' te verduidelijken 
zal ik niet uitgaan van deze termen zelf, maar van de termen 'scherpzinnig' en 'scherp
zinnigheid', die zich onderling op bijna dezelfde wijze verhouden als de termen 'waar' 
en 'waarheid'. Daarmee bewandel ik weliswaar een omweg, maar toch niet zonder goede 
reden. Want aan het slot van de komende uiteenzetting zal blijken, dat het gedrag van 
de naamwoorden resp. begrippen 'waar' en 'waarheid', tezamen met dat van enkele 
andere naamwoorden, in minstens één belangrijk opzicht afwijkt van het gedrag van de 
meeste andere concrete en abstracte woorden resp. begrippen. Het is door de constatering 
van deze afwijking, dat voor het eerst een perspectief geopend wordt op de zogenaamde 
'nomina transcendentia' en daarmee op de grensoverschrijdende draagwijdte van de 
vraag 'Wat is waarheid?'. 

1.2.1 Predicatie als identificatie: identiteit en diversiteit van subject en predicaat 

Twee predicatieve zinnen vormen het uitgangspunt van de nu volgende beschouwingen, 
namelijk: (1) 'Sokrates is scherpzinnig' en (2) 'De scherpzinnigheid van Sokrates is 
bekend'. Het eerste voorbeeld geeft uitdrukking aan een oordeel van de vorm 'S is P'. 
Deze oordeelsvorm wordt als de elementaire vorm van de predicatieve oordelen be
schouwd, aangezien alle andere predicaties er toe herleid kunnen worden.1 Subject en 
predicaat worden de (door de copula verbonden) termen (of extremen) van de propositie 
genoemd.2 Het subject (Sokrates) is datgene waarvan iets gezegd wordt.3 Het predicaat 
(scherpzinnig) is datgene wat van het subject gezegd wordt. Met het predicaat wordt 
gezegd, wat (of hoe) het subject is.4 Ook het tweede voorbeeld is de uitdrukking van een 
oordeel van de vorm 'S is P'. In dit geval is het subject echter niet Sokrates, maar de 
scherpzinnigheid van Sokrates. 

Hoe verhoudt het tweede voorbeeld zich tot het eerste? Misschien is de eerste 
gedachte die zich opdringt deze: dat datgene, wat in het eerste voorbeeld predicaat was 

' Iedere persoonsvorm (bijv. 'De mens loopt') kan immers worden weergegeven met de copula plus 
een participium ('De mens и lopend'): "Quia vero quaedam praedicantur, in quibus manifeste non 
appomtur hoc verbum 'est', ne credatur quod ïllae praedicationes non pert meant ad praedicationem entis, 
ut cum dicitur, homo ambulat, ideo consequenter hoc removet [Philosophus], dicens quod in omnibus 
huiusmodipraedicatiombussignificaturaliquidesse Verbum emm quodlibet resolvitur in hoc verbum'est', 
et participium Nihil emm differt dicere, homo convalescens est, et homo convalescit, et sic de alus. Unde 
patet quod quot modis praedicatio fit, tot modis ens dicitur." [In V Met, lect. 9, nr. 893] 

2 "I cali a term [hóron] that into which the proposition is resolved, i.e. both the predicate and that of 
which it is predicated" [Anal. Priora, I, 1, 24b 16-18] 

3 "Dicitur autem subiectum de quo alia dicuntur, vel sicut superiora de infenonbus, ut genera et species 
et differentiae; vel sicut accidens praedicatur de subiecto, ut accidentia communia et propria; sicut de 
Socrate praedicatur homo, animal, rationabile, risibile et album, rpsum autem subiectum non praedicatur 
de alio." [In VII Met, lect. 2, nr. 1273] 

4 "Praedicando enim aliquid de aliquo altero, dicimus hoc esse lllud". [In III Phys , lect. 5, nr. 322] 
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(namelijk wat Sobrales is), in het tweede voorbeeld tot subject is gemaakt. Maar deze op 
het eerste gezicht plausibele verklaring blijkt bij nader toezien geen stand te houden. 
Want als met 'de scherpzinnigheid van Sokrates' bedoeld zou zijn wat Sokrates is, zou 
in plaats van 'Sokrates is scherpzinnig' even goed gezegd kunnen worden 'Sokrates is 
de scherpzinnigheid van Sokrates'. Maar dat is kennelijk onzin. Sokrates is wel scherp
zinnig, maar hij is niet zijn scherpzinnigheid. Met 'de scherpzinnigheid van Sokrates' 
wordt dus niet bedoeld wat Sokrates is. 

Eigenlijk is dit iets eigenaardigs, temeer daar Sokrates niet alleen in het oordeel 
'Sokrates is scherpzinnig' subject is, maar in zekere zin óók in de uitdrukking 'de 
scherpzinnigheid van Sokrates'. In het laatste geval staat de tweede naamval immers niet 
voor een genetivus possessivus, maar voor een genetivus subiectivus. Sokrates is dus het 
subject van scherpzinnigheid. Toch kan niet gezegd worden dat Sokrates scherpzinnigheid 
is, terwijl wel gezegd kan worden dat Sokrates scherpzinnig is. De verhouding tussen 
'Sokrates' en 'scherpzinnig' moet dus heel anders zijn dan die tussen 'Sokrates' en 
'scherpzinnigheid'; en de wijze waarop Sokrates in het eerste geval subject is moet ook 
heel anders zijn dan de wijze waarop Sokrates in het tweede geval subject is. 

Hoe komt het dat het wel mogelijk is te zeggen: 'Sokrates is scherpzinnig', maar 
niet: 'Sokrates is scherpzinnigheid'? De verklaring ligt volgens Thomas hierin, dat 
'scherpzinnigheid' in het tweede voorbeeld slechts voor een deel van Sokrates staat en 
dat een deel niet geprediceerd kan worden van het geheel waartoe het behoort.' 

Als Thomas gelijk heeft en een deel inderdaad niet geprediceerd kan worden van het 
geheel waartoe het behoort, dan staat 'scherpzinnig' in het eerste voorbeeld kennelijk niet 
voor een deel van Sokrates; want in dat geval zou 'scherpzinnig' niet van Sokrates 
geprediceerd kunnen worden. Maar als 'scherpzinnig' niet voor een deel van Sokrates 
staat, dan moet het staan voor Sokrates in zijn geheel. Met andere woorden: dan moet 
datgene waarnaar het predicaat 'scherpzinnig' verwijst hetzelfde geheel zijn als datgene 
waarnaar het subject 'Sokrates' verwijst. Immers: Sokrates is scherpzinnig. Daarmee lijkt 
zoiets bedoeld te zijn als: datgene wat met 'Sokrates' wordt aangeduid en datgene wat 
met 'scherpzinnig' wordt aangeduid, is één en hetzelfde. Er schijnt in dit predicatieve 
oordeel dus een soort identificatie voltrokken te worden; en de uitspraak waarin dit 
predicatieve oordeel wordt uitgedrukt, heeft het karakter van een identiteitsverklanng} 
Vandaar dan ook dat een deel niet geprediceerd kan worden van het geheel waartoe het 
behoort. Een geheel is immers nooit identiek met een van zijn delen. 

1 "... cum nulla pars integral« predicetur de suo toto." [De ente et essentia, cap. 2]. "... pars non 
predicatur de toto" [/ с ]. 

2 In en door te oordelen (iets van iets anders te prediceren) zeggen we immers dat het ene het andere 
M: "Praedicando erum aliquid de aliquo altero, dicimus hoc esse illud" [In III Phys , lect 5, nr 322]. 
"Quod enim praedicarur de ahquo signifïcatur idem esse lili. Et haec ratio identitatis est quia subiecrum 
acciditpraedicato "[In V Metaph , lect. 11, nr. 908]. "... compositio autem mtellectus est signum identitatis 
eorum quae componuntur." [S Th I, 85, 5 ad 3]. "... rei unitatem propomt [mtellectus] per compositionem 
verbalem, quae est identitatis nota" [ScG I, 36]. "Predicano enim est quiddam quod completar per actionem 
mtellectus componentis et dividentis, habens fundamentum in re ipsa unitatem eorum quorum unum de 
altero dicitur." [De ente et essentia, cap. 3] 
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Maar hoe moet deze identiteit precies worden opgevat? Wanneer de zaak wat 
nauwkeuriger bekeken wordt, blijkt al gauw dat datgene wat met 'Sokrates' wordt 
aangeduid in elk geval niet volledig en restloos identiek kan zijn met datgene wat met 
'scherpzinnig' wordt aangeduid. Want als datgene wat met 'Sokrates' wordt aangeduid 
en datgene wat met 'scherpzinnig' wordt aangeduid werkelijk volledig en restloos 
identiek zouden zijn, 

(a) dan zou Sokrates alleen maar scherpzinnig zijn en verder niets; en 
(b) dan zouden anderen dan Sokrates, bijv. Plato en Aristoteles, niet scherpzinnig 

kunnen zijn, zonder ipso facto volledig met Sokrates samen te vallen. 

Maar dat is blijkbaar niet het geval: Sokrates is behalve scherpzinnig ook nog tweebenig, 
Athener, gehuwd, zoon, leraar, ironisch, enz.; en Plato en Aristoteles zijn weliswaar 
evenals Sokrates scherpzinnig, maar ze vallen zeker niet volledig met Sokrates samen. 

Aan de ene kant moet dus worden toegegeven dat in de uitspraak 'Sokrates is 
scherpzinnig' met 'Sokrates' en 'scherpzinnig' naar één en hetzelfde geheel wordt 
verwezen, maar aan de andere kant staat vast dat datgene waarnaar 'Sokrates' verwijst 
niet volledig en restloos identiek kan zijn met datgene waarnaar 'scherpzinnig' verwijst. 

Dat deze twee constateringen niet met elkaar in strijd behoeven te zijn, blijkt 
wanneer men zich realiseert, dat iets wat in de werkelijkheid een en ongedeeld is, voor 
het kennen toch veel en verdeeld kan zijn.' Een overtuigend voorbeeld daarvan levert 
de verscheidenheid van de menselijke kennis met betrekking tot één en hetzelfde voor
werp; want één en hetzelfde voorwerp kan zich aan de gezichtszin presenteren als iets 
gekleurds, aan de gehoorzin als iets klinkends, aan de smaakzin als iets smakelijks, aan 
de tastzin als iets hards, aan de reukzin als iets geurends en aan het verstand als iets 
begrijpelijks.2 Een ander voorbeeld, dat vaak naar analogie van de verschillende kenver
mogens begrepen wordt, is de verscheidenheid van die wetenschappen, die wel een 
gemeenschappelijk materieel object, maar toch elk een ander en eigen formeel object 
hebben.3 Zo wordt één en dezelfde mens in de biologie beschouwd als levend wezen, 

' "... mtellectus non solum sistit in rebus sed res in multas íntentiones dividit" [De ver 8, 4 ad 5]. "... 
de una re cognoscibili possunt intelligi plures rationes". [De ver 8, 4 ad 1] 

2 "Quae enim coniuncta sunt in re, mterdum divisim cognoscuntur. simul enim una res est et alba et 
dulcís, visus tarnen cognoscit solam albedinem, et gustus solam dulcedinem. Sic etiam et mtellectus 
lntelhgit hneam in materia sensibili existentem, absque materia sensibili: licet et cum materia sensibili 
ìntelhgere possit." [ScG II, 75] 

J Thomas spreekt doorgaans niet van het object, maar van het subject van een wetenschap 'Subject' 
duidt dan het onderwerp aan (datgene 'waar het over gaat'), - ongeveer zoals het subject van een oordeel 
datgene is, waar het oordeel over gaat en-waarvan het predicaat wordt uitgezegd. Maar omdat en voorzover 
een wetenschap beschouwd wordt als een 'habitus ' of 'virtus intellectualis ' en op één lijn staat met de 
verschillende menselijke kenvermogens, kan ook gesproken worden van het object van een wetenschap: 
"Sic enim se habet subiectum ad scientiam, sicut obiectum ad potentiam vel habitum." [S Th I, 1, 7]. 
Vandaar dan ook dat Thomas elders kan zeggen- "Cum autem distinguuntur scientiae ut sunt habitus 
quidam, oportet quod penes obiecta distinguantur, id est penes res, de quibus sunt scientiae." [In De Tnn 
5, 1 ad 1]. Vanuit dit laatste gezichtspunt is het subject van een wetenschap niet zozeer het'onderworpene' 
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in de sociologie als sociaal wezen, in de psychologie als zelfbewust wezen, in de genees
kunde als een wezen dat onderhevig is aan gezondheid en ziekte, enz. 

Welnu, de verhouding tussen subject en predicaat in het predicatieve oordeel ver
toont een onmiskenbare verwantschap met de zojuist gegeven voorbeelden, want 

in quahbet propositione affirmativa vera, 
oportet quod praedicatum et subiectum signifi-
cent idem secundum rem ahquo modo, et diver-
sum secundum rationem. ( . ) Huic ... diversità» 
quae est secundum rationem, respondet plurahtas 
praedicati et subiecti; identitatem vero rei signi
ficai intellectus per ... compositionem [S Th I, 
13, 12] 

... in elke bevestigende, ware propositie is het 
noodzakelijk dat het predicaat en het subject op 
enigerlei wijze naar de zaak hetzelfde en naar 
het begnp iets verscheidens betekenen. (. ) Aan 
deze begnppehjke verscheidenheid beantwoordt 
de pluraliteit van predicaat en subject, maar de 
zakelijke identiteit wordt door het verstand bete
kend door middel van de samenstelling 

In iedere ware, affirmatieve propositie wordt dus met de subjectsterm en de predicaats-
term iets aangeduid, dat naar de zaak (secundum rem) hetzelfde, maar naar het begrip 
(secundum rationem) verscheiden is; en wel zo, dat de compositie van subject en predi
caat, die wordt uitgedrukt door de copulai, de reële identiteit (zakelijke eenheid) weer
spiegelt, terwijl de pluraliteit van subject en predicaat de rationele diversiteit (begrippe-
lijke verscheidenheid) weerspiegelt.2 Met andere woorden: datgene, wat in een oordeel 
als 'Sokrates is scherpzinnig' met 'Sokrates' respectievelijk 'scherpzinnig' betekend 
wordt, is één of identiek secundum rem, maar veel of verscheiden secundum rationem. 

Nota bene, met 'rationele diversiteit' of 'begrippelijke verscheidenheid' is niet 
noodzakelijk een louter begrippelijke verscheidenheid bedoeld, d.w.z. een veelheid die 
enkel en alleen berust op een door het verstand gemaakte onderscheiding en die geen 
enkele grond heeft in de beoordeelde zaak. De 'ratio ' in het 'secundum rationem ' is per 
slot van rekening niets anders dan de definitie of het begrip van een betekende zaak*, 

of 'onderwerp' van die wetenschap, maar eerder de 'drager' of 'uitvoerder' van de wetenschappelijke 
activiteit, d.i van "ipse actus scientiae, qui est consideratio" [In VllPhys , lect. 6, nr 924]; want "conside
rare intelligendo ... est actus hums habitus qui est scientiae" [ScG II, 60, Item2] Meestal wordt onder 
'subiectum scientiae' echter het object van die wetenschap verstaan· " . subiectum scientiae non dicitur 
hoc modo subiectum, ut scientia sit in eo lamquam in subiecto, sed in eo est tamquam m obiecto scientia 
enim non est m scibili, sed in sciente: unde proprie loquendo non dicitur subiectum, sed obiectum 
scientiae". [De umv 2] 

1 Ziebijv./и yMet.,\ect 9, nr. 895-896; In IX Met, lect. Il.nr. 1900; Quodl 9, 2, 3; In ¡Sent 33, 
1, 1 ad 1. 

2 "Hanc ergo plurahtatem quae est secundum rationem, repraesentat [intellectus noster] per plural itatem 
praedicati et subiecti: umtatem vero repraesentat intellectus per compositionem." [S Th I, 13, 12] "... 
intellectus formans enuntiationem accipit duo quae sunt diversa secundum modum et idem secundum rem. 
Unde secundum divcrsitatem rationum format praedicatum et subiectum, et secundum identitatem compo-
nit " [In I Sent 4, 2, 1 ad 1]. "Et ideo rei umtatem [intellectus noster] proponi! per compositionem 
verbalem, quae est ìdentitatis nota, ... ita quod, si qua est diversitas in compositione, ad intellcctum 
referatur, imitas vero ad rem intellectam." [ScG I, 36]. Cf. De ente et essentia, cap. 3. 

3 "Ratio enim quam significai nomen, est conceptio intellectus de re significata per nomen." [S Th I, 
13, 4]. . "... quandoque autem ratio est nomen ìntentionis, ... secundum quod significai defimtionem rei, 
prout ratio est definitio" [In I Sent 33, 1, 1 ad 3] CÍ In II Anal., lect. 8. 
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of tenminste - indien van de betreffende zaak geen definitie in strikte zin voorhanden of 
mogelijk is - de betekenis van het woord waarmee die zaak genoemd wordt.' Daarom 
heeft de begrippelijke verscheidenheid doorgaans wel degelijk een fundament in de 
samenstelling van de beoordeelde zaak zelf. 

Zelfs in de oordelen over de enkelvoudige of onsamengestelde elementen resp. 
beginselen - die aan iedere werkelijke samenstelling ten grondslag liggen - is de aan 
subject en predicaten beantwoordende diversitas rationum gefundeerd in de betreffende 
zaak, want de bedoelde elementen en beginselen worden als elementen en beginselen 
gekend en dus als virtueel opgenomen in samenstellingen, buiten welke ze noch zijn noch 
zin hebben. Een illustratief voorbeeld hiervan is het onverdacht enkelvoudige, geometri
sche punt: 

Tune enim ahquid est unum re et ratione multi
plex, quando una res respondet diversis concep-
tiombus et nominibus, ut de ea venficentur; sicut 
punctum, quod cum sit una res, respondet secun
dum ventatem diversis conceptionibus de eo 
factis, sive prout cogitatur m se, sive prout 
cogitatur centrum, sive prout cogitatur pnncipi-
um linearum; et hae rationes sive conceptiones 
sunt in ïntellectu sicut in subiecto, et in ipso 
puncto sicut in fundamento ventatis istarum 
conceptionum. [In I Sent 2, 1, 3 ad 6] 

Dan immers is iets zakelijk één en begrippelijk 
veelvoudig, warmeer één zaak beantwoordt aan 
verscheidene begrippen en namen, zodat deze er 
naar waarheid van geprediceerd worden, zoals 
het punt, dat, hoewel het één zaak is, naar waar
heid beantwoordt aan verscheidene begrippen die 
men zich er van gemaakt heeft, alnaargelang 
men het denkt als op zichzelf, of als middelpunt, 
of als beginsel van lijnen, en deze rationes of 
begrippen zijn in het verstand als in hun subject, 
en in het punt zelf als in het fundament van de 
waarheid van die begrippen. 

Er is volgens Thomas maar één geval denkbaar waarbij aan de pluraliteit van subject en 
predicaat een begrippelijk onderscheid beantwoordt, dat niet in de beoordeelde zaak 
gefundeerd is. De 'zaak' in kwestie is zonder enige samenstelling, volstrekt één en 
enkelvoudig (ommno unus et simplex), maar toch volmaakt subsistent en dus absoluut en 
verhoudingsloos; het is een volkomen uniek wezen, waarvan al het andere afhankelijk 
is, hoewel het zelf op geen enkele wijze van iets anders afhankelijk is. Dat wezen is God. 
Daarom zijn met betrekking tot God, als absoluut enkelvoudig wezen, strikt genomen alle 
oordelen onrechtmatig, omdat oordelen altijd samengesteld zijn. In zulke gevallen kan 
wel de compositie van subject en predicaat begrepen worden als een inadaequate uitdruk
king van Gods eenheid, maar moet de pluraliteit van subject en predicaat - en dus de 
diversitas rationum - geheel en al op rekening van de gebrekkige, menselijke kenwijze 

1 " ratio, prout hie sumitur, nihil aliud est quam id quod apprehendit ïntellectus de significatone 
ahcuius nomims. et hoc in his quae habent definitionem, est ipsa rei definitio, secundum quod Philosophus 
dicit (IV Metaph , text. 11) Ratio quam significai nomen est definitio. Sed quaedam dicuntur habere 
rationem sic dictam, quae non definiuntur, sicut quantitas et quahtas et huiusmodi, quae non definiuntur 
quia sunt genera generahssima Et tarnen ratio qualitatis est ld quod significato nomine qualitatis; et hoc 
est ïllud ex quo quahtas habet quod sit quahtas. Unde non refert, utrum ilia quae dicuntur habere rationem, 
habeant vel non habeant definitionem." [In I Sent 2, 1, 3] 

Aan het vraagstuk van de definitie (i.e. van de wezens-definitie) zal ik aandacht besteden in het 
volgende hoofdstuk (2.1.3 e.V.). Dan zal ook blijken aan welke grenzen de wezensdefinitie gebonden is, 
d. w.z van welke zaken principieel wel en van welke zaken principieel mei een perfecte definitie gegeven 
kan worden. 
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geschreven worden.' Want de wijze van betekenen (modus significarteli) volgt de wijze 
van kennen (modus intelligendi)2; en het is van belang de wijze van betekenen (modus 
significandi) niet te verwarren met de betekenis (significatie) of met de betekende zaak 
(res significata). 

1.2.2 Predicatie als informatie: materiële en formele identiteit 

In het voorgaande is gebleken dat datgene, wat in het oordeel 'Sokrates is scherpzinnig' 
met 'Sokrates' respectievelijk 'scherpzinnig' betekend wordt, één of identiek is secundum 
rem, maar veel of verscheiden secundum rationem. Voorts is gewezen op de nauwe 
verwantschap van dit onderscheid met de klassiek geworden distinctie van obiectum 
materiale en obiectum formale. Met behulp van deze laatste distinctie kan de aard van 
de betreffende identiteit resp. diversiteit van het door subject en predicaat betekende nog 
aanzienlijk gepreciseerd worden. 

In het algemeen geldt dat iets 'object' genoemd wordt, voorzover een menselijk 
vermogen - laten we zeggen het kenvermogen of één van de kenvermogens - op dat iets 
betrokken is. Het materieel object is dan een of ander iets (wat of hoe dan ook), dat 
gerelateerd is aan het kenvermogen. Het formeel object is datzelfde iets, maar dan zoals 
het door dat vermogen gezien, gevat of gekend wordt.3 Omdat een kenner tegen een 
zaak die zich aan hem presenteert altijd op een bepaalde wijze, onder een bepaald opzicht 
of vanuit een bepaald gezichtspunt aankijkt, laat die zaak zich ook van een bepaalde zijde 
of naar een bepaald aspect zien. Afhankelijk van de aard van het kenvermogen of van 
de instelling of intentie van het kennend subject toont een of ander iets (materieel object) 
zich als een zus of zo bepaald iets (formeel object), toont een zijnde zich als een zo-
zijnde, d.i. als iets met deze of gene (substantiële of accidentele) forma. 

Het formeel object is dus niet het opzicht waaronder een zaak wordt beschouwd; het 
is ook niet een aspect van die zaak; het is ook niet de vorm, de quidditeit, het wezen 
noch enigerlei andere bepaling van die zaak. Nee, het formeel object is het materieel 

1 "Deus autem, m se consideratus, est omnino unus et simplex: sed tarnen intellectus noster secundum 
diversas conceptiones ipsum cognoscit, eo quod non potest ipsum ut in seipso est, videre Sed tarnen, 
quamvis intelligat ipsum sub diversis conceptiombus, cognoscit tarnen quod omnibus suis conceptiombus 
respondet una et eadem res simphciter. Hanc ergo pluralitatem quae est secundum rationem, repraesentat 
per pluralitatem praedicati et subiecti. unitatem vero repraesentat intellectus per compositionem." [S Th 
I, 13, 12]. "Et ideo rei unitatem proponit per compositionem verbalem, quae est ldentitatis nota, cum dieu, 
Deus est bonus vel bonitas- ita quod, si qua est diversitas in compositione, ad intellectum referatur, unitas 
vero ad rem intellectam " [ScG I, 36] Cf. In I Sent 4, 2, 1 ad 1. 

2 "... modus significandi sequitur modum intelligendi". [S Th I, 45, 2 ad 2]. "... modus significandi in 
dictiombus quae a nobis rebus imponuntur sequitur modum intelligendi; dichones enim significant 
ìntellectuum conceptiones" [De pot 7, 2 ad 7] Zie verder F. Manthey, Die Sprachphilosophie des hl 
Thomas von Aquin und ihre Anwendung auf Probleme der Theologie, Paderborn 1937, blz. 82 e.v. 

3 Cf. : "Est enim unitas potentiac et habitus consideranda secundum obiectum, non quidem matenahter, 
sed secundum rationem formalem obiecti. puta homo, asinus et lapis conveniunt in una formali ratione 
colorati, quod est obiectum visus " [S Th I, 1, 3]. Cf. S Th I, 59, 4. 
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object, voorzover dit onder een bepaald opzicht of naar een bepaald aspect wordt be
schouwd, d.w.z. voorzover het correleert met een bepaald vermogen, een bepaalde 
intentie of interesse van het kennend subject en bijgevolg gekend wordt als iets-zas-of-
zo-bepaalds of -gevormds. 

In het licht van dit onderscheid valt gemakkelijk te begrijpen, waarom volgens Tho
mas in een oordeel het subject een materiële functie en het predwaat scafarmele functie 
vervult (praedicata tenentur formaliter et subiecta matenahter).' Want subject en 
predicaat verhouden zich binnen het oordeel in zekere zin als materieel object en formeel 
object: het subject drukt een of ander iets uit, maar nog niet als zus-of-zo-bepaald; het 
predicaat drukt datzelfde iets uit, maar dan als zus-of-zo-bepaald. Het predicaat duidt dus 
hetzelfde aan als het subject, maar dan als geïnformeerd door een bepaalde forma.1 

Het is in dit verband de moeite waard de passage, waarvan boven (1.2.1) slechts een 
klein fragment is geciteerd, opnieuw - maar nu vollediger - te citeren: 

. in qualibet propositione affirmativa vera, 
oportet quod praedicatum et subiecrum signifi-
cent idem secundum rem aliquo modo, et diver-
sum secundum rationem Et hoc patet tam in 
propositionibus quae sunt de praedicato acciden
tali, quam in ilhs quae sunt de praedicato sub· 
stantiali Manifestum est emm quod homo et 
albus sunt idem subjeeto, et difTerunt ratione 
aha emm est ratio hominis, et alia ratio albi Et 
similiter cum dico, homo est animal' lllud emm 
ipsum quod est homo, vere animal est, in eodem 
emm supposito est et natura sensibilis, a qua 
dicitur animal, et rationahs, a qua dicitur homo 
Unde hie etiam praedicatum et subiecrum sunt 
idem supposito, sed diversa ratione Sed et in 
propositionibus in quibus idem praedicatur de 
seipso, hoc ahquo modo invenitur, inquantum 
intellectus id quod ponit ex parte subiecti, trahit 
ad partem suppositi, quod vero pomi ex parte 
praedicati, trahit ad naturarti formae in supposito 
existerais, secundum quod dicitur quod praedica
ta tenentur formaliter, et subiecta matenahter 
[S Th I, 13, 12] 

In elke bevestigende, ware propositie is het 
noodzakelijk, dat het predicaat en het subject op 
enigerlei wijze naar de zaak hetzelfde en naar 
het begrip iets verscheidens betekenen En dit 
blijkt zowel in proposities waarin het predicaat 
iets accidenteels, als ш proposities waann het 
predicaat iets substantieels aanduidt Het is im
mers duidelijk dat de mens en wit naar het sub
ject hetzelfde zijn, en dat ze verschillen naar het 
begrip de ratio van mens is immers anders dan 
de ratio van wit Hetzelfde geldt wanneer ik zeg 
de mens is dier Immers, juist datgene wat mens 
is, is waarlijk dier, want ш hetzelfde suppositum 
is zowel de zintuiglijke natuur, vanwaar het 
'dier' genoemd wordt, als de redelijke natuur, 
vanwaar het 'mens' genoemd wordt Daarom 
7ijn ook hier predicaat en subject hetzelfde naar 
het suppositum, maar verscheiden naar het be
grip Zelfs in proposities, waarin hetzelfde van 
zichzelf geprediceerd wordt, is dit enigszins het 
geval, voorzover het verstand datgene, wat het 
als subject stelt, naar de kant van het suppositum 
trekt, maar wat het als predicaat stelt, naar de 
kant van de natuur van de in het suppositum 
bestaande vorm trekt, volgens hetwelk gezegd 
wordt dat predicaten formeel en subjecten mate
rieel gehouden worden 

' S Th I, 13, 12.". terminus in subiectopositus tenetur matenahter, idest pro supposito. positus vero 
m praedicato tenetur formaliter, idest pro natura significata" [S Th III, 16, 7 ad 4]. "... praedicatum 
comparato ad subiecrum ut forma ad matenam " [In I Penh , lect 8, nr. 9] Zie voorts Ρ Hoenen, La 
théorie du jugement d'après St Thomas d'Aqum, Romae 1953, blz. 90 e.v. 

2 Vanwege zijn formele functie is het predicaat ook het voornaamste deel van een uitspraak. "... 
praedicatum autem est principalità pars enuntiatioms, eo quod est pars formalis et completiva ipsius, (unde 
et vocatur apud Graecos propositio categorica, id est predicativa) Denominano autem fit a forma, quae 
dat speciem rei." [In I Penh , lect 8] 
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Zo wordt dan duidelijk wat het betekent, dat binnen een oordeel als 'Sokrates is scherp
zinnig' met 'Sokrates' en 'scherpzinnig' één en hetzelfde geheel wordt aangeduid Als 
gezegd wordt dat Sokrates scherpzinnig is, verwijst het predicaat 'scherpzinnig' niet naar 
iets anders dan Sokrates, noch uitsluitend naar een deel, een aspect, een bepaling, een 
vorm of een eigenschap van Sokrates Integendeel, in het oordeel 'Sokrates is scherpzin
nig' wordt met het predicaat 'scherpzinnig' hetzelfde suppositum aangeduid als met 
'Sokrates', maar dan als zus-of-zo-bepaald of als geïnformeerd door deze of gene vorm 
Het oordeel 'Sokrates is scherpzinnig' betekent zoveel als 'Sokrates is een scherpzinni
ge'', 'Sokrates is een scherpzinnig iemand'' of 'Sokrates is een scherpzinnig wezen' Het 
reële subject wordt niet alleen door het logische subject, maar óók door het predicaat 
betekend het wordt door het predicaat méé-betekend Alleen zó is de uitspraak 'Sokrates 
is scherpzinnig' als een identiteitsverklaring te begrijpen 

Met dit alles is natuurlijk niet gezegd dat de identiteit van het door het subject en 
het door het predicaat betekende in een oordeel nooit méér zou kunnen zijn dan een 
loutere identitas secundum suppositum Integendeel, in de hierboven geciteerde passage 
maakt Thomas zelf duidelijk onderscheid tussen oordelen als 'De mens is wit', 'De mens 
is dier' en 'De mens is mens', waann de identiteitsbetrekking tussen het door het subject 
betekende en het door het predicaat betekende kennelijk nu eens 'zwakker', dan weer 
'sterker' is Zo is de identiteit in het eerste oordeel ('De mens is wit') van louter mate
riele aard het is een voorbeeld van de 'propositio quae est de praedicato accidentali ', 
of, eenvoudiger, van de 'praedicatio per accidens ' In dergelijke oordelen zijn weliswaar 
twee vormen met elkaar verenigd, echter niet krachtens zichzelf, maar krachtens het 
suppositum waann ze elkaar treffen of waarin de ene aan de andere 'toevalt' Het is 
immers niet door het mens-zijn dat een mens wit is (anders zouden alle mensen wit zijn) 
Hier is de identiteit van het door subject en predicaat betekende suppositum als het ware 
het 'eerdere', waaruit het samenvallen van de door subject en predicaat betekende 
vormen als het 'latere' volgt Maar in de andere oordelen ('De mens is dier' en 'De mens 
is mens*) is de identiteit eerst en vooral van formele aard het zijn voorbeelden van de 
'propostilo quae est de praedicato substantiali ', of, eenvoudiger, van de 'praedicatio per 
se ' In zulke oordelen zijn twee vormen met krachtens het suppositum, maar krachtens 
zichzelf met elkaar verenigd de ratio van de ene vorm impliceert de ratio van de andere 
vorm Het is immers juist op grond van het mens-zijn dat een mens dier of zintuiglijk 
wezen is Hier is de identiteit van de door subject en predicaat betekende formae als het 
ware het 'eerdere', waaruit de identiteit van het door subject en predicaat betekende 
suppositum als het 'latere' volgt ' 

In de boven geciteerde tekst wil Thomas echter niet zozeer de aandacht vestigen op 
datgene, waann de genoemde oordelen van elkaar verschillen, maar veeleer op datgene, 
waann ze, ondanks de onmiskenbare verschillen, met elkaar en met alle andere oordelen 
overeenkomen Want alle ware, affirmatieve oordelen - ongeacht de eventuele verschillen 

' Cf Ρ Hoenen, La theorie du jugement d'après St Thomas d Aquin, Editio altera, aucta et emendata, 
Romae 1953, blz 94 e ν , en J A Aertsen, Natura en Creatura De denkweg van Thomas van Aquino, 
Amsterdam 1982, dl I, blz 56 Zie verder onder, 2 1 5, 3 1 2 en 3 2 1 
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in de verhouding van subject en predicaat - voldoen onvermijdelijk aan de volgende twee 
minimale condities: 

1. Hoe 'sterk' de diversiteit van het door het subject betekende en het door het 
predicaat betekende ook moge zijn (zoals bijv. in 'De mens is wit'), er is 
altijd óók een minimum aan identiteit, i.e. minstens een identiteit naar de 
zaak of naar het suppositum. 

2. Hoe 'sterk' de identiteit van het door het subject betekende en het door het 
predicaat betekende ook moge zijn (zoals bijv. in 'De mens is mens'), er 
is altijd óók een minimum aan diversiteit, i.e. minstens een diversiteit naar 
het begrip of naar de opvattingswijze. 

Dat in sommige oordelen de identiteit van subjects- en predicaatsbegrip sterker is (en 
bijgevolg de diversiteit zwakker), terwijl in andere oordelen de identiteit van subjects-
en predicaatsbegrip zwakker is (en bijgevolg de diversiteit sterker), is hiermee, zoals 
gezegd, niet uitgesloten. 

1.2.3 Abstractie (1) : formeel-concrete termen 

Naar aanleiding van de beschouwingen in de vorige paragraaf zou misschien de volgende 
bedenking geopperd kunnen worden: ook al is het aannemelijk dat 'Sokrates' en 'scherp
zinnig' in het oordeel 'Sokrates is scherpzinnig' één en hetzelfde iets aanduiden, het lijkt 
toch nauwelijks vol te houden dat ze één en hetzelfde geheel aanduiden. Het predicaat 
'scherpzinnig' mag dan wel impliciet naar hetzelfde suppositum verwijzen als het subject 
'Sokrates', maar met de term 'scherpzinnig' wordt dat suppositum toch slechts vanuit een 
bepaald gezichtspunt, namelijk slechts als scherpzinnig betekend, en niet bijvoorbeeld als 
mannelijk, zintuiglijk, Athener, enz. Het predicaat 'scherpzinnig' lijkt bij nader inzien 
dus toch maar voor een deel van Sokrates te staan. 

Het antwoord op deze tegenwerping ligt eigenlijk al opgesloten in de eerdere 
uiteenzettingen m.b.t. de identitas secundum rem en de diversitas secundum rationem en 
het daarmee samenhangende onderscheid tussen materiële en formele identiteit. Maar 
wellicht kan een en ander nog als volgt verduidelijkt worden: in het oordeel 'Sokrates 
is scherpzinnig' verwijst het predicaat 'scherpzinnig' weliswaar naar hetzelfde geheel als 
'Sokrates', maar 'scherpzinnig' drukt dat geheel niet in-zijn-geheel uit. De kennis die in 
dit oordeel ligt opgesloten is dus onvolledig en in een bepaalde zin abstract; in een 
bepaalde zin, want de menselijke kennis kan op allerlei manieren abstract zijn. De vraag 
is dus: wat is het eigene van de abstractie, waaruit een begrip als 'scherpzinnig' resul
teert? 

'Abs-trahere ' betekent zoveel als 'iets van iets aftrekken', d.w.z. iets afzonderlijk in 
beschouwing nemen. Wat wordt dus in het geval van 'scherpzinnig' precies afgezonderd 
van wat? Wat wordt precies in beschouwing genomen? En wat wordt precies buiten 
beschouwing gelaten? 

44 



Wat wordt precies in beschouwing genomen? De menselijke kennis heeft zijn 
uitgangspunt altijd in een of ander concreet geheel, dat wil zeggen een concrete (d.i. 
'samengegroeide') eenheid van een ontologisch subject of suppositum en zijn vormen. 
Het menselijk verstand beschouwt zo'n geheel echter niet in-zijn-geheel, maar altijd 
slechts onder een bepaald opzicht of naar één van zijn vormen: steeds beschouwt het een 
subject als zus of zo gevormd of bepaald. Afhankelijk van de wijze waarop bijvoorbeeld 
Sokrates beschouwd wordt, ontstaan begrippen (namen) als 'mens' of 'menselijk (we
zen)', 'wijze' of 'scherpzinnig (iemand)' of'(iets) scherpzinnig(s)', 'minnaar', 'Amener', 
'Plato's leermeester', enzovoorts. De inhoud van dergelijke begrippen resp. de betekenis 
van dergelijke namen is steeds een vorm in concreto, d.w.z. een vorm zoals ze vergroeid 
is met een subject (een suppositum of 'drager'). Daarom wordt in zulke begrippen ook 
altijd impliciet een subject mee-begrepen, dat met de eigenlijk betekenis (de betekende 
vorm) van de corresponderende namen wordt mee-betekend.1 Vandaar de benaming 
'concrete' of ook wel 'formeel-concrete ' begrippen of namen, d.w.z. begrippen of namen 
van een concreet geheel van 'een-vorm-zoals-in-een-subject' of van 'een-zus-of-zo-
gevormd-subject'. 

Wat wordt bij dit type abstractie precies buiten beschouwing gelaten? De keuze van 
één gezichtspunt impliceert blijkbaar het tussen haakjes zetten van alle overige vormen 
of bepalingen van het betreffende subject. Dit is uiteraard alleen maar mogelijk, omdat 
en voorzover de vormen of bepalingen van een subject secundum rationem onderscheiden 
zijn en dus in afzonderlijke begrippen gevat kunnen worden.2 

Nota bene, het buiten beschouwing laten van de overige vormen of bepalingen 
impliceert beslist niet, dat ze positief worden uitgesloten. Wanneer gezegd wordt dat 
Sokrates scherpzinnig is, wordt daarmee niets exclusiefs bedoeld. Met de uitspraak 
'Sokrates is scherpzinnig' wordt niet alleen niet gezegd, dat anderen dan Sokrates niet 

' Het onderscheid tussen sigmficatio en consignificatio hangt nauw samen met het verschil tussen 
significano en modus significanti (cf F Manthey, Die Sprachphilosophie des hl Thomas von Aquin und 
ihre Anwendung auf Probleme der Theologie, Paderborn 1937, blz. 78 e ν ) Zoals in 1 2 4 nog duidelijker 
zal worden, hebben abstracte namen (bijv 'scherpzinnigheid') en concrete namen (bijv 'scherpzinnig') 
dezelfde belekeniskem, maar wordt in de laatste bovendien een subject mee-betekend Andere voorbeelden 
van consigmficatio zijn het mee-betekend worden van tijd, activiteit, persoon, bevel, wens, aansporing e d 
in werkwoordsvormen en allerlei betrekkingen in verbuigingen van naamwoorden Zo blijft bijvoorbeeld 
in 'Ik loop', 'Jij liep', 'Ze ¡open', 'Lopenv en 'Lopen is gezond' duidelijk een betekemskem gehandhaafd, 
die echter telkens op andere wijze betekend wordt of waarin telkens iets anders wordt mee-betekend (tijd, 
bevel e d.). De betekenis-iern οι eigenlijke betekenis is dan 'lopen', abstract of absoluut genomen, los van 
deze of gene vervoeging of concretisering Dit begrip wordt dan ook uitgedrukt in de modus infimtivus 
(onbepaalde wijs) Zo'n infinitief kan net als andere formeel abstracte termen per modum substantiae 
betekenen en, eventueel voorzien van een lidwoord, als nomen worden aangewend (bijv. 'Lopen is 
gezond'): "... verba infinitivi modi, quando in subiecto ponuntur, habent vim nomims: unde et in graeco 
et in vulgan latina locutione suscipiunt adiectionem articulorum sicut et nomina. Cuius ratio est quia 
proprium nomims est, ut signified rem ahquam". [In I Penh , lect. 5, nr 5] 

2 " . multa sunt comuncta secundum rem, quorum unum non est de intellectu altenus' sicut album et 
musicum comunguntur in aliquo subiecto, et tarnen unum non est de intellectu altenus, et ideo potest unum 
separatim intelligi sine alio Et hoc est unum intellectum esse abstractum ab alio " [In II Phys , lect 3, nr. 
S] "Ea vero quae sunt comuncta in rebus, intellectus potest distinguere, quando unum eorum non cadit in 
ratione altenus " [In I Penh , lect. 10, nr 4] 
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scherpzinnig zouden zijn, maar er wordt ook niet mee gezegd - en dat is het punt waar 
het hier om gaat - dat Sokrates niets anders is dan scherpzinnig. De uitspraak 'Sokrates 
is scherpzinnig' betekent niet: 'Sokrates is uitsluitend scherpzinnig', maar: 'Sokrates is 
onder andere scherpzinnig', of: 'Sokrates, wat en hoe hij verder ook is, is scherpzinnig'. 
De overige vormen of bepalingen worden weliswaar niet uitdrukkelijk in beschouwing 
genomen, maar men laat ze verder alle ruimte.' 

Het gevolg van dit 'Einklammem' van alle overige vormen en bepalingen is, dat het 
in een concreet begrip mee-begrepen (resp. door een concrete naam mee-betekende) 
subject of suppositum verregaand onbepaald blijft. Het is niet een welbepaald individueel 
subject, bijvoorbeeld Sokrates of deze mens hier, maar hoogstens zoiets als een alge
meen, indistinct, niet nader bepaald subject.2 Zou het in een concreet begrip meebegre-
pen subject niet algemeen, maar individueel zijn, dan zou dat begrip niet van individuen 
prediceerbaar zijn; want het ene individu kan niet van het andere geprediceerd worden.3 

Dit meebetekend worden van een (algemeen) subject - kenmerkend voor concrete 
begrippen of namen - verklaart twee dingen. Het verklaart ten eerste, waarom strikt 
genomen alleen concrete begrippen van concrete zaken prediceerbaar zijn (dus wel: 
'Sokrates is scherpzinnig', maar niet: 'Sokrates is scherpzinnigheid'; hetgeen in 1.2.5 
nader zal worden toegelicht). Het verklaart ten tweede, waarom concrete begrippen strikt 
genomen alleen van concrete zaken prediceerbaar zijn (dus wel: 'Sokrates is scherpzin
nig', maar niet: 'Scherpzinnigheid is scherpzinnig'; hetgeen in 1.2.4 nader zal worden 
toegelicht). Immers, alleen bij het prediceren van concrete begrippen van concrete zaken 
kan er sprake zijn van een identitas secundum suppositum. Juist omdat er steeds een 
subject in wordt meebetekend, kunnen alle, maar ook alleen concrete begrippen en 
namen van concrete zaken geprediceerd worden. 

1 Cf · "Homo autem qui habet humanitatem, potest aliquid aliud habere quod non sit de ratione 
humanitatis, sicut albedinem et huiusmodi, quae non insunt humamtati, sed homim In quahbet autem 
creatura invenitur differentia habentis et habiti " [De pot 7, 4] "Nam homo significatur ut qui habet 
humanitatem, et album ut quod habet albedinem Ex hoc autem quod homo habet humanitatem vel 
albedmem, non prohibetur habere aliquid aliud, quod non pertinet ad rationem horum, nisi solum quod est 
oppositum his et ideo homo et album possunt aliquid aliud habere quam humanitatem vel albedinem " [In 
De hebdom., lect. 2]. "... licet in significatone hominis non ìncludantur accidentia eius, tarnen homo non 
significai aliquid separatum ab accidentibus" [In VII Met, lect. 5, nr. 1379] "... homo dicitur qui habet 
humanitatem, ex quo non excluditur quin aha habere possit" [ScG IV, 81]. "... quod est cahdum, potest 
habere ahquid extraneum quam cahdum, ut albedinem". [S Th. I, 3, 6] 

2 "Socrates enim significai hoc ahquid et determina tum; homo vero significat quale quid, quia significai 
formam communem et ìndeterminatam, quia significai absque determinatione huius vel ìlhus " [In VII 
Metaph , lect. 7, nr 1428]. "Aliter tarnen habens humanitatem significatur per hoc nomen homo, et aliter 
per hoc nomen Jesus vel Petrus Nam hoc nomen homo importât habentem humanitatem indistincte, sicut 
et hoc nomen Deus indistincte importât habentem deitatem Hoc tarnen nomen Petrus vel Jesus, importât 
distincte habentem humanitatem, scilicet sub determmatis ïndividualibus propnetatibus" [S Th III, 17, 1]. 

hoc nomen homo non importât ahquod determinatimi suppositum humanae naturae, nisi per demonstra-
tionem adiunctam" [In III Sent 10, 1, 1, 1] ".. hoc nomen Deus includit m se suppositum indeterminate" 
[In 1 Sent 5, 1, 2 ad 1] "... hoc enim nomen homo non significai ahquem singulanum hominum, sed 
solum hominem ш communi". [De pot 9, 4 ad 18] 

3 "... hoc nomen 'homo' in se importât non tantum essentiam, sed etiam suppositum, sed indistincte, 
alias non praedicaretur de ìndividuis" [In I Sent. 4, 1, 2] Zie ook onder, 2 1.4. 
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Nu doet zich met betrekking tot de beweerde consignificatie van een subject door 
concrete namen vanuit grammaticaal oogpunt een moeilijkheid voor, die de veronderstel
de identitas secundum suppositum van subject en predicaat ernstig lijkt te ondermijnen. 
Er is namelijk geen rekening gehouden met het in dit verband toch uiterst relevante 
onderscheid tussen substantieven en adjectieven. Van substantieven (zoals 'mens') kan 
inderdaad gezegd worden dat ze een suppositum meebetekenen; maar adjectieven (zoals 
'scherpzinnig') betekenen uitsluitend een vorm', - tenzij ze gesubstantiveerd worden.2 

Precies daarom heten substantieven 'zelfstandige' en adjectieven 'bijvoeglijke naamwoor
den'; de laatste moeten immers aan de eerste worden toegevoegd. Terwijl een substantief 
het suppositum voor zijn betekende vorm om zo te zeggen zelf in huis heeft, is een 
adjectief aangewezen op een substantief om aan zijn betekende vorm het benodigde 
suppositum te verschaffen en die vorm daarmee te verbinden. Vandaar het gezegde van 
de logici, dat substantieven 'voor iets staan' (supponunt), terwijl adjectieven 'aan iets 
verbinden' (copulante; en vandaar ook Thomas' vaststelling, dat substantieven 'per 
modum substantiae' betekenen, terwijl adjectieven 'per modum accidentis' betekenen.'1 

Maar als dit zo is, moet er dan niet ook een verschil zijn tussen het prediceren van 
adjectieven en het prediceren van substantieven? Want hoe zou er in die gevallen, waarin 
het predicaat een adjectief is en het dus helemaal geen suppositum meebetekent, ooit 
sprake kunnen zijn van een identitas secundum suppositum van subject en predicaat? 

Inderdaad verbindt Thomas aan het verschil tussen substantieven en adjectieven twee 
verschillende manieren van prediceren. De ene wijze van prediceren geschiedt op grond 
van het suppositum (ratione suppositi); dit is de 'praedicatioper identitatem '. De andere 
wijze van prediceren geschiedt op grond van de vorm (ratione formae); dit is de 'praedi
catio per informatwnem seu denominationem '. Thomas stelt nu dat substantieven zowel 
op grond van het suppositum als op grond van de vorm geprediceerd kunnen worden, 
terwijl adjectieven enkel op grond van de vorm geprediceerd kunnen worden. In de 
Nederlandse taal kan het verschil tussen deze twee manieren van prediceren wellicht 
worden benaderd, door de predicane van het substantief 'dier' in het ene geval wel, maar 

1 ". . differentia est ínter nomina substantiva et adiectiva. Substantiva enim significant non tantum 
formant, sed etiam suppositum formae". [In III Sent., 5 exp ] 

2 Bijvoorbeeld door het neutrum te gebruiken, in welk geval een onbepaald suppositum wordt meebete-
kend, - zoals bijvoorbeeld in het bekende 'varium et mutabile semper femma ' van Vergihus [Aeneis IV, 
569]· 'de vrouw is altijd iets wisselvalhgs en veranderhjks'. 

3 "... nomina substantiva ferunt suum suppositum: adiectiva vero non, sed rem significatamponunt circa 
substantivum Unde sophistae dicunt quod nomma substantiva supponunt, adiectiva vero non supponunt, 
sed copulant." [S Th. I, 39, 5 ad 5] 

Met betrekking tot de onderlinge verhouding van significano, suppositie en copulatie zie men In III 
Sent. 6, 1, 3; 7, 1, 1 ad 5; en vooral Depot 9, 4. 

4 "... nomina substantiva significant per modum substantiae, adiectiva vero per modum accidentis". [De 
pot 9, 6]. " .. nomina substantiva significant ahquid per modum substantiae: nomina vero adiectiva 
significant ahquid per modum accidentis, quod inhaeret subiecto." [5 Th I, 39, 3]. "... haec est differentia 
inter adiectiva et substantiva, quia substantiva significant per modum substantiae, et ideo significant rem 
suam absolute;... adiectivum autem significai per modum accidentis, quod non habet esse absolurum". [In 
I Sent 9, 1, 2] 
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in het andere geval niet van het onbepaald lidwoord te voorzien 'De mens is een dier' 
drukt het best de praedicatio rattorte suppositt uit 'De mens is dier' drukt het best de 
praedtcatio rattorte formae uit Daartegenover kan een adjectief als 'wit' enkel rattorte 
formae worden geprediceerd niet 'De mens is een wit', maar 'De mens is wit' Ligt bij 
de eerste wijze van prediceren het accent op de identiteit van het suppositum van subject 
en predicaat (verg 12 1 'predicatie als identificatie'), bij de tweede wijze van predice
ren ligt het accent op de formele functie van de door het predicaat betekende vorm (verg 
12 2 'predicatie als tnformatte'') Deze laatste wijze van prediceren, die substantieven 
en adjectieven gemeenschappelijk hebben, is volgens Thomas ook de predicatie in de 
meest eigenlijke zm van het woord, want praedicata tenentur formaliter ' 

Toch mag het belang van het onderscheid tussen substantieven en adjectieven m deze 
context niet overschat worden Want ook al is het waar dat adjectieven strikt genomen 
slechts een vorm - en dus per modum acctdentis - betekenen, daaruit volgt toch niet dat 
ze deze vorm niet in concreto zouden betekenen of dat ze een suppositum positief zouden 
uitsluiten Integendeel, juist omdat ze hun vorm per modum acctdentis betekenen, 
betekenen ze haar niet als zodanig of zonder meer, maar naar de bestaanswijze die ze in 
een subject heeft 2 Adjectieven betekenen dus wel een suppositum, maar dan 'ex conse
guenti '3 Het is om deze reden dat ik boven de betekenis van concrete namen op twee 
verschillende manieren heb omschreven 'een-zus-of-zo-gevormd-subject' is de meest 
adaequate omschrijving van de betekenis van substantieven, 'een-vorm-zoals-in-een-sub-
ject' is de meest adaequate omschrijving van de betekenis van adjectieven 

Dat het niet alleen in de omschrijving van de betekenis van substantieven, maar ook 
in de omschrijving van de betekenis van adjectieven onvermijdelijk is een subject of 
suppositum te noemen, is een significante bevinding Er volgt immers uit dat het onder
scheid tussen substantieven en adjectieven met noodzakelijkerwijs leidt tot een ondermij
ning (of althans een forse restrictie) van de algemene these, dat de betekenis van subject 
en predicaat in predicatieve oordelen niet alleen een diversitas secundum rattonem, maar 
altijd oók een identttas secundum suppositum behelst 

Dit laatste betekent m ι echter wel, dat de andere these m b t de verhouding van 
subject en predicaat - 'praedicata tenentur formaliter et subiecta materialtter ' - flink 
genuanceerd dient te worden Want aangezien door een concreet begnp, bijv 'mens', niet 
alleen een vorm betekend, maar ook een onbepaald subject meebetekend wordt - al is 

' " differentia est ínter nomina substantiva et adiectiva Substantiva emm significant non tantum 
formam, sed etiam suppositum formae, unde possunt praedican ratione utnusque Et quando praedicantur 
ratione suppositt, dicitur praedicatio per identitatem Quando autem ratione formae, dicitur per denomina-
tionem, sive informationem Et haec est magis propria praedicatio, quia termini in praedicato tenentur 
formaliter Adiectiva autem significant tantum formam Et ideo non possunt praedican, nisi per informati
onem " [In III Sent, 5 exp ] Waarom de praedicatio per informationem ook praedicatio per denominatw-
nem genoemd wordt, zal bij de bespreking van het volgende type abstractie duidelijk worden (zie 1 5 4) 

2 " nomma adiectiva stgmficant per modum accidentis, quod ïnhaeret subiecto " [S Th I, 39, 3] 

' Cf "Hoc autem nomen album sigmficat subiectum ex consequent!, inquanrum significai albedinem 
per modum accidentis Unde oportet, quod ex consequenti mcludat in sui ratione subiectum Nam accidentis 
esse est inesse " [In V Metaph , lect 9, nr 894] Cf In Met VII, lect 1, nrs 1255 e ν 
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het maar ex conseguenti -, behelst de predicatie van zo'n begnp, bijvoorbeeld 'Sokrates 
is mens', met alleen een nadere bepaling van het logische subject 'Sokrates' (dat de 
functie van materieel object vervult) door het predicaat 'mens' (dat de functie van 
formeel object vervult), maar omgekeerd ook een nadere bepaling van het in het predi
caat 'mens' meebetekende onbepaalde suppositum door het logische subject 'Sokrates' 
Terwijl de eerstgenoemde bepaling antwoord geeft op de vraag 'Wat is Sokrates7', geeft 
de laatstgenoemde bepaling antwoord op de vraag ' Wie is mens7' Vanuit zuiver logisch 
gezichtspunt is er in een predicatie als 'Sokrates is mens' dus geen sprake van een 
eenzijdige bepaling of informatie van het subject door het predicaat, maar van een 
wederzijdse bepaling of informatie van subject en predicaat Zou dus niet voor alle 
predicaties gelden, dat de functie van het subject misschien wel primair, maar toch niet 
exclusief materieel is en dat de functie van het predicaat misschien wel primair, maar 
toch met exclusief formeel is7' 

12 4 Abstractie (2) formeel-abstracte termen 

Het type abstractie dat in de vorige paragraaf besproken is, is eigen aan het menselijk 
kennen en heeft dan ook iets heel natuurlijks en alledaags Het menselijke verstand is niet 
bij machte een complex concreet geheel met al zijn bepalingen in één oogopslag te zien 
of te begrijpen2 Het is tot op zekere hoogte wel in staat een concreet geheel te kennen, 
maar het kan een concreet geheel niet in éen enkele act in-zijn-geheel vatten of doorgron
den Het menselijke verstand kent een concreet geheel steeds slechts onder een bepaald 
en beperkt opzicht, naar een van zijn vele vormen of bepalingen3 En hoewel de andere 
vormen daardoor niet positief van het concrete geheel worden uitgesloten, worden ze er 
toch zeker ook niet door ingesloten Vandaar dan ook het discursieve en rationele 
karakter van het menselijk kennen het verstand moet zich als het ware voortbewegen van 
begnp naar begnp (door te oordelen) en van oordcel naar oordeel (door te redeneren), 
teneinde stukje bij beetje een intelligibel samenhangend geheel van kennis op te bou
wen4 

1 En zo ja, wat voor zin heeft het dan om, zoals Thomas doet, het predicaat als het voornaamste, want 
formele deel van een uitspraak te beschouwen (In I Penh , lect 8)' Het komt me voor dat hier logische 
en metafysische motieven door elkaar heenspelen, een kwestie die in de volgende hoofdstukken - waann 
onder andere aandacht besteed wordt aan de praedicabihu en aan de spanningsverhouding tussen de 
praedicamenla en de transcendentia - opnieuw zal opduiken 

2 " intellectus noster intelligit discurrendo et componendo et dividendo, ex hoc scilicet quod non 
statim in prima apprehensione ahcuius primi apprehensi potest mspicere quidquid in eo virtute continetur ' 
[S Th I, 58, 4] 

1 "Intellectus noster diversas conceptiones format ad cognoscendum subiectum et accidens et ad 
cognoscendum diversa accidentia" [De ver 2,7] " intellectus non solum sistit in rebus sed res in multas 
ìntentiones dividit" [De ver 8, 4 ad 5] 

* " discutiere proprie est ex uno in cognitionem altenus devenire " [De ver 8, 15] " ratio ontur 
in umbra tntelhgentiae Quod patet ex hoc quod statim non offertur sibi ventas, sed per mquisitionem 
discurrendo invenit" [In I Sent 25, 1, 1 ad 4] 
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... ïntellectus humanus non statim in prima 
apprehensione capit perfectam rei cognitionem; 
sed pnmo apprehendit aliquid de ipsa, puta 
quidditatem ipsius rei, quae est pnmum et pro
prium obiectum ïntellectus; et deinde intelligit 
propnetates et accidentia et habituâmes circum-
stantes rei essentiam. Et secundum hoc, necesse 
habet unum apprehensum ahi componere vel 
dividere; et ex una compositione vel divisione ad 
aham procedere, quod est ratiocinan. [S Th I, 
85,5] 

Het menselijk verstand bereikt met meteen bij de 
eerste beschouwing een volmaakte kennis van 
een ding; maar eerst kent het iets van dat dmg, 
bijvoorbeeld de watheid ervan, die het eerste en 
eigen object van het verstand is; en daama vat 
het de wezenseigenschappenen bijkomstigheden 
en verhoudingen die het wezen van het ding 
omringen. Daarom moet het de verschillende 
begrippen met elkaar verenigen of van elkaar 
scheiden, en vervolgens van het ene bevestigende 
of ontkennende oordeel naar het andere voort
schrijden, dat wil zeggen redeneren. 

Zou het menselijk verstand in staat zijn in één act uitputtend te vatten wat een ding is, 
inclusief al zijn hoedanigheden en betrekkingen, dan zou het niet behoeven te oordelen 
of redeneren; want oordelen impliceert de verbinding respectievelijk scheiding van 
verschillende begrippen en redeneren impliceert het voortschrijden van het ene oordeel 
naar het andere.' Onder andere hierin verschilt het eindige menselijke verstand van het 
oneindige goddelijke verstand: het kent datgene wat het kent successievelijk en samen
stellend, terwijl het goddelijke verstand in één enkele act alle dingen naar hun wezen 
kent.2 Onnodig te zeggen, hoezeer deze opvatting overeenkomt met die van Kant. 

Hoe staat het echter met namen resp. begrippen als 'scherpzinnigheid'? Hoe verhou
den dergelijke namen of begrippen zich tot concrete namen of begrippen als 'scherpzin
nig'? Om kort te gaan: 'scherpzinnigheid' is geen (formeel) concreet begrip maar een 
(formeel) abstract begrip. Abstracte begrippen zijn het resultaat van een ander type 
abstractie, dat in zekere zin in het verlengde ligt van het vorige type. Wat wordt bij dit 
type abstractie precies in beschouwing genomen en wat wordt precies buiten beschou
wing gelaten? 

Bij het vorige type abstractie bleek de keuze van één gezichtspunt of van één vorm 
het 'Einklammern' van alle overige vormen van het betreffende subject te impliceren. 
Het resultaat was een begrip met een ingesloten algemeen subject. Maar bij het type 
abstractie waaruit een begrip als 'scherpzinnigheid' resulteert, worden niet alleen de 
overige vormen of bepalingen van een subject buiten beschouwing gelaten, maar wordt 
óók het algemene subject buiten beschouwing gelaten. Sterker nog: dit algemene subject, 
inclusief de eventuele overige vormen of bepalingen die er aan toekomen, wordt echt 

' "Si enim ïntellectus statim in ipso principio videret conclusionis veritatem, numquam inteltigeret 
discurrendo vel ratiocinando Similiter si ïntellectus statim m apprehensione quidditatis subiecti, haberet 
notitiam de omnibus quae possunt attribuì subiecto vel removen ab eo, numquam intelligeret componendo 
et dividendo, sed solum intelligendo quod quid est. Sic igitur patet quod ex eodem provenu quod ïntellectus 
noster intelligit discurrendo, et componendo et dividendo." [S Th. I, 58, 4] 

2 ".. sed [Deus] unumquodque cognoscit per simplicem intelligentiam, intelligendo essentiam unius-
cuiusque. Sicut si nos m hoc ipso quod intelligimus quid est homo, intelligeremus omnia quae de homme 
praedican possunt. Quod quidem m intellectu nostro non contingit, qui de uno in aliud discumt, propter 
hoc quod species ìntelligibihs sic repraesentatunum, quod non repraesentat aliud. Unde, intelligendo quid 
est homo, non ex hoc ipso alia quae ei insunt, mtelligimus; sed divismi, secundum quandam successionem. 
Et propter hoc, ea quae seorsum intelhgimus, oportet nos in unum redigere per modum compositioms vel 
divisioms, enuntiationem formando." [S Th. I, 14, 14] 
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positief uitgesloten.1 Het wordt min of meer gewelddadig afgesneden ('praecisio'2), 
teneinde datgene wat in beschouwing wordt genomen als het ware te vrijwaren van 
'besmetting' door andere vormen en het zo zuiver, duidelijk en precies mogelijk voor 
ogen te krijgen.3 Zo vraagt bijvoorbeeld Sokrates in Plato's Meno niet naar deze of gene 
deugd, noch naar de deugd van dit of dat subject of naar allerlei soorten deugd, maar 
naar de deugd als zodanig.* 

Wat wordt bij deze abstractie precies in beschouwing genomen? Blijkbaar uitsluitend 
de verkozen vorm zelf, zonder welk subject dan ook, zelfs zonder een onbepaald subject, 
en dus in alle zuiverheid. Bijgevolg is de beschouwde vorm niet een vorm in concreto 
(d.i. een vorm zoals deze in een subject is), maar een vorm in abstracto (d.i. een vorm 
zoals deze op zichzelf gesteld is). De aandacht gaat niet langer uit naar een concrete 
eenheid van een vorm-zoals-in-een-subject of een zus-of-zo-gevormd-subject, maar naar 
een vorm die is losgekoppeld van welk suppositum, van welke instantiëring of concre
tisering dan ook. Soms komt dit in de benaming van de betreffende vorm tot uitdrukking, 
wanneer nl. de naam van de abstracte vorm is samengesteld uit de naam van de concrete 
vorm en een suffix (in het Nederlands bijvoorbeeld 'scherpzinnig-heid', 'vader-schap', 
'droog-te', enz.).5 

Dit type abstractie geeft aanleiding tot een vijftal observaties, waarvan de bespreking 
van belang is niet alleen voor de verheldering van de onderlinge verhouding van de 
begrippen 'waar' en 'waarheid', maar ook - meer in het algemeen - voor de bepaling van 
de strekking en de draagwijdte van de vraag 'Wat is waarheid?'. Laat ik ze achtereenvol
gens weergeven en van een korte toelichting voorzien. 

(1) De eerste en tevens belangrijkste observatie is, dat het noemen van een abstracte 
vorm - anders dan het noemen van een concrete vorm - niet het antwoord kan zijn op 
de vraag 'hoe' (quale) of 'wat' (quid) iets is. Het 'hoe' of het 'wat' is immers steeds het 
'hoe' of het 'wat' van iets, d.w.z. van een of ander subject. Op de vraag wat of hoe 
Sokrates is, kan bijvoorbeeld geantwoord worden: 'Sokrates is mens (een menselijk 
wezen)' of'Sokrates is scherpzinnig (een scherpzinnig wezen)'. Wordt echter abstractie 

1 Cf' "Humamtas pro tanto non est omnino idem cum homme, quia importât tantum principia 
essentialia hominis, et exelusionem omnium accidentium. Est enim humamtas, qua homo est homo, nullum 
autem accidentium hominis est, quo homo sit homo, unde omnia accidentia hominis excluduntur a 
significatone humanitatis." [In VII Met, lect. 5, nr. 1379] 

2 "Nam humamtas significai principia essentialia speciei, tam formaba quam matenalia, cum preci
sione pnncipiorum individualium" [ScG 4, 81, De humanitate] " . natura vel essentia significami" duplici-
ter: scilicet ut pars, secundum quod natura communis sumitur cum praecisione cuiuslibet ad naturam 
communem non pertinents (etc )". [In I Sent. 23, 1, 1] 

' "Circa quodcumque abstracte consideratum, hoc habet ventatem quod non habet in se aliquid extra-
neum, quod scilicet sit praeter essentiam suam, sicut humamtas, et albedo, et quaecumque hoc modo dicun-
tur " [In De hebdom., lect. 2]. "... quod est calidum, potest habere aliquid extraneum quam cahdum, ut 
albedinem; sed ipse calor nihil habet praeter calorem." [S.Th. I, 3, 6] 

4 Plato, Meno, 7ld e v. 
5 Soms is echter het omgekeerde het geval en wordt de naam van de concrete vorm gevormd door de 

naam van een abstracte vorm te voorzien van een suffix (bijv. 'moed-ig', 'deugd-elijk', 'arbeidzaam'). 
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gemaakt van dat algemene subject, dan kan er geen sprake meer zijn van een vorm-zoals-
in-een-subject of van een zus-of-zo-gevormd-subject. De vorm wordt dan immers op 
zichzelf of absoluut genomen; en een vorm op zichzelf of absoluut genomen is niet wat 
of hoe een of ander subject is, maar datgene waardoor een of ander subject zus of zo is. 
Vanuit dit gezichtspunt is een vorm dus niet een concreet 'quod', maar een abstract 
'quo', d.w.z. een oorzaak of een beginsel, waardoor iets is wat ofhoe het is.1 Ze is een 
intrinsieke formele oorzaal?, die - evenals een efficiënte oorzaak, maar dan op geheel 
eigen wijze -iets maakt tot wat het is: geluk 'maakt' iemand gelukkig, witheid 'maakt' 
iets wit.3 

Dit verklaart waarom de in 1.2.3 besproken 'praedwatio per informationem ' door 
Thomas ook wel 'praedicatio per denominationem ' genoemd wordt. Iets wordt immers 
scherpzinnig genoemd naar de vorm waardoor het scherpzinnig is, namelijk scherpzinnig
heid; en iets wordt wit genoemd naar de vorm waardoor het wit is, namelijk witheid; 
enz. In het algemeen geldt dat de dingen genoemd worden naar een vorm (of tenminste 
naar iets dat als vorm wordt beschouwd): denominatie fit a forma* 

Nota bene, de benaming van een abstracte vorm zélf berust niet op enigerlei denomi
natie. Verder is het duidelijk dat zo'n vorm ook niet naar zichzelf gedenomineerd kan 
worden; immers, datgene waardoor iets wit, scherpzinnig, rechtvaardig of mens is, is niet 
datgene wat wit, scherpzinnig, rechtvaardig of mens is: witheid is niet wit, scherpzinnig
heid is niet scherpzinnig, mensheid is niet mens, enz.5 De verklaring hiervan is dat niets 
zijn eigen vorm is, d.w.z. dat een vorm wel de materie of een subject informeert, maar 
niet zichzelf.6 

' "... humanitas comprehendit in se illa tantum quae cadunt in definitione hominis: his enim homo est 
homo, et hoc significat humanitas, hoc scilicet quo homo est homo." [S.Th. I, 3, 3]. ".. non est totaliter 
idem homo et humanitas- sed humanitas significatur ut pars formalis hominis" [S Th. I, 3, 3] "... essentia 
quandoque dicit quo est, ut significatur nomine 'humamtatis'; et quandoque quod est ut sigmfìcatur hoc 
nomine 'homo'." [In I Sent 23, 1, 1] 

2 "... est cnim forma quodam modo causa eius quod secundum ipsam formatur ... ut in formis intrinse
ca". [De ver 3, 3] 

1 "... aliquid facit beatum dupliciter: vel effective, sicut Deus ...; vel formaliter, sicut albedo facit 
album" [In I Sent 1, 2, 1 ad 1]; en: "... faceré album effective convenit picton, formaliter albedini." [De 
ver. 28, 2 ad 8] 

4 "... unumquodque ... denominatili a sua forma " [S Th I, 13, 11]. "... cum res communiter denomi-
nentur a suis formis, sicut album ab albedine, et homo ab humanitate ..." [S Th. I, 37, 2]. Cf. In I Sent. 23, 
1, 1; In II Sent 9, 1, 4; Depot 7, 10 ad 8; De ver 21, 4 ad 2; In I Penh lect 8. 

De denominativa zíjn de scholastieke opvolgers van de Aristotelische paronyma: "When things get 
their name from something, with a difference of ending, they are called paronymous. Thus, for example, 
the grammarian gets his name from grammar, the brave get theirs from bravery." [Categ. Ial3-15] 

5 "... nulla res denominat seipsam, quia albedo non dicitur alba." [In I Sent 17, 1, 5 obi. 2]. In zíjn 
antwoord laat Thomas dit gedeelte van de objectie onweersproken. Cf.: "... concretum de abstracto non 
praedicatur, ut album de albedine." [In I Sent., 22, 1, exp.] 

6 "... nihil est forma sui ipsius". [De ver. 10, 8 ad 16]. Cf.: "Forma ... specialis quae informât subiec-
tum aliquod, non mformatur alia forma eiusdem rationis" [In Π Sent. 27, 1, 2 ad 1]. "... formae naturales 
non subsistant per se singulanter, sed individuantur ш propnis materas: unde non dicimus quod hie ignis, 
aut ignis, sit sua forma." [ScG I, 21, Amplius]. Zie voorts 1.5.6. 
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(2) De tweede observatie is, dat een abstracte vorm bij gebrek aan samenstelling met 
een subject niet alleen enkelvoudig is, maar ook uniek. Want ze kan - zoals in het 
volgende hoofdstuk duidelijker zal worden - slechts op twee wijzen vermenigvuldigd 
worden: hetzij specifiek (door toevoeging van specifieke differenties), hetzij numeriek 
(door de veelheid van materiële subjecten of door de materie, waarin ze als vormend 
beginsel wordt ontvangen).1 Vanuit formeel-abstract gezichtspunt beschouwd is er dus 
maar één scherpzinnigheid, één mensheid, één witheid, één goedheid, één eenheid, één 
waarheid, enz., waaraan al datgene wat scherpzinnig, mens, wit, goed, een of waar is, 
participeert.2 

(3) De derde observatie is, dat zo'n abstracte vorm - althans indien ze er van nature 
op is aangelegd te bestaan in iets anders (i.e. in de materie) - op zichzelf onvolmaakt of 
incompleet is en als zodanig niet-subsistent3, ofschoon ze door het verstand wel afzon
derlijk en als op zichzelf staand beschouwd kan worden.4 

Vandaar een eigenaardige divergentie van res significata en modus significandi bij 
formeel abstracte termen, die zich niet voordoet bij formeel concrete termen. Formeel 
concrete termen betekenen niet alleen vormen die (krachtens de meebetekende subjecten) 
compleet en subsistent zijn, maar ze betekenen die vormen ook op de wijze van iets 
compleets en subsistents. Formeel abstracte termen daarentegen betekenen vormen die 
(losgekoppeld van enig subject) incompleet, onvolmaakt en niet-subsistent zijn, maar ze 

' ". formae quae sunt receptibihs in materia, ïndividuantur per matenam" [5 Th I, 3, 2 ad 3] " 
rebus matenahbus, in quibus formae non sunt subsistentes sed matenae ïnhaerentes, oportet quod pnncipi-
um individuation» sit ex materia" [Depot 9, 3 ad 5]. ". formae naturales non subsistunt per se singulari
té^ sed ìndividuanturin propnis matems" [ScG I, 21, Amphus] ". formae . umus speciei non multipli
cante nisi secundum matenam" [S Th I, 41, 6] 

2 "Intelligere... subsistens non potest esse nisi unum, sicut nee aliquod abstractum subsistens." [S Th 
1,54,1] ".. albedo subsistens non posset esse nisi una " [S Th 1,41,6] " impossibile esset dicere quod 
essent plures albedines separatae, aut plures humamtates, cum albedines non sint plures nisi secundum quod 
sunt in plunbus substantia." [S Th I, 50, 4] "Non enim potest intelligi quod aliqua forma separata sit nisi 
una umus speciei. sicut si esset albedo separata, non posset esse nisi una tantum, haec enim albedo non 
differì ab illa nisi per hoc, quod est hums vel lllius " [S Th I, 75, 7] "Forma ergo in .. infenonbus, quia 
per se non subsistit, oportet quod m eo cui communicatur, sit aliquid aliud per quod forma vel natura 
subsistentiam recipiat et haec est materia, quae subsistit formis matenahbus et naruris Quia vero natura 
matenalis vel forma non est suum esse, recipit esse per hoc quod m alio suscipitur, unde secundum quod 
in diversis est, de necessitate habet diversum esse unde humamtas non est una in Socrate et Platone 
secundum esse, quamvis sit una secundum propnam rationem." [De pot 2, 1] 

1 ".. ш .. crearuns [matenahbus], ea quae sunt perfecta et subsistentia, sunt composita; forma autem 
in eis non est aliquid completum subsistens, sed magis quo aliquid est". [S Th I, 13, 1 ad 2]. " formae 
materiales non sunt subsistentes, unde humamtas in homme non est idem quod homo qui subsistit" [Depot 
2, 1] Cf · "Pro tanto . videntur accidentia in abstracto significata esse non entia, quia nihil ipsorum est 
aptum natum secundum se esse, immo cuiuslibet eorum esse est alten inesse, et non est possibile ahquid 
eorum separan a substantia, et ideo quando significantur in abstracto quasi sint secundum se entia et a 
substantia separata, videtur quod sint non enfia " [In VU Met, lect. 1, nr. 1253] 

4 "... intellectus noster potest in abstractione considerare quod in concretione cognoscit Etsi enim 
cognoscat res habentes formam in materia, tarnen resolvit compositum in utrumque, et considérât ipsam 
formant per se." [S Th. I, 12, 4 ad 3] Cf.. "Licet autem modus essendi accidentium non sit ut per se sint, 
sed solum ut insint, intellectus tarnen potest ea per se intelligere, cum sit natus dividere ea quae secundum 
naturam coniuncta sunt " [In VII Met, lect 1, nr. 1254] 
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betekenen die vormen niettemin op de wijze van iets subsistents.' Formeel abstracte 
termen betekenen een vorm niet per modum accidentis (op de wijze van een accident, 
d.w.z. als inhaerent aan een substantie), maar per modum substantiae (d.w.z. op de wijze 
van iets zelfstandigs)2: 

album ut in praedicamentis dici tur, solam 
qualitatem significai Hoc autem nomen album 
significai subiectum ex consequenti, inquantum 
significat albedinem per modum accidentis. Unde 
oportet, quod ex consequenti ïncludat in sui 
ratione subiectum. Nam accidentis esse est 
inesse. Albedo enim etsi signified accidens, non 
tarnen per modum accidentis, sed per modum 
substantiae. Unde nullo modo consignificat 
subiectum. [In У Melaph , lect. 9, nr 894] 

Zoals 'wit' in de kategoneén gebruikt wordt, 
betekent het enkel een kwaliteit. Toch betekent 
de naam 'wit', voorzover hij witheid betekent op 
de wijze van een accident, bijgevolg een subject. 
Daarom moet hij bijgevolg in zijn begnp een 
subject insluiten Want het zijn van een accident 
is ïn-iets-ztjn. Immers, ook al betekent 'witheid' 
een accident het betekent het toch niet op de 
wijze van een accident, maar op de wijze van 
een substantie Daarom wordt door 'witheid' op 
geen enkele wijze een subject meebetekend. 

De passage is wellicht enigszins verwarrend: Thomas zegt op deze plaats dat 'witheid' 
op de wijze van een substantie betekent en dat het dus géén subject meehetekent, terwijl 
hij elders (zoals in 1.2.3 gebleken is) beweert, dat substantieven - in tegenstelling tot 
adjectieven - op de wijze van een substantie betekenen en dat ze wél een subject meebe-
tekenen. De verklaring van deze schijnbare tegenstrijdigheid is ongetwijfeld, dat formeel-
concrete substantieven iets uit suppositum en vorm samengestelds betekenen (en dat ze 
dus een suppositum mee-betekenen), terwijl formeel-abstracte substantieven uitsluitend 
een vorm en dus iets enkelvoudigs betekenen. Een door een abstracte term betekende 
vorm heeft geen suppositum, maar is in zekere zin zelf het suppositum, of wordt althans 
als zodanig behandeld. Door een abstracte term wordt dus geen suppositum mee-bete-
kend, maar simpelweg betekend. Men zou kunnen zeggen dat bij abstracte termen, juist 
omdat en voorzover ze iets unieks aanduiden, sigmficatio en suppositie eigenlijk conver
geren of samenvallen. 

Wat dit betreft hebben abstracte termen wel iets weg van singuliere termen en 
eigennamen, waarbij significatie en suppositie eveneens convergeren of samenvallen, 

' ". in . creatuns ea, quae sunt perfecta, et subsistentia, sunt composita, forma autem in eis non est 
aliquid completum subsistens, sed magis quo aliquid est. inde est, quod omnia nomina a nobis imposita 
ad sigmficandum aliquid completum subsistens, significant in concretione, prout competit compositis, quae 
autem imponuntur ad significancias formas simplices, significant aliquid non ut subsistens, sed ut quo 
ahquid est, sicut albedo significai ut quo aliquid est album " [5 Th I, 13, 1 ad 2] " nomina sigmfícantia 
m abstracto, significant quid imperfectum non per se subsistens, ut humanitas, vel albedo, concreta autem 
significant quid compositum" [In I Sent. 1, exp ] "In concreto autem est duo considerare in rebus creatis 
scilicet compositionem et perfectionem; quia quod sigmficatur concretive, significatur ut per se existens, 
ut homo vel album Similiter de ratione abstracti duo sunt scilicet simphcitas et imperfectie, quia quod 
sigmficatur in abstracto, sigmficatur per modum formae, cuius non est operan vel subsistere in se, sed in 
alio "[In [Sent. 33, 1, 2] 

2 Cf.: " . unumquodque talium nominum, quae significant accidens in concreto ... videtur importare 
praedicamentum substantiae; non ita quod praedicamentum substantiae sit pars signification» talium 
nominum (album enim, ut in praedicamentisdicitur, solam qualitatem significat), sed inquantum huiusmodi 
nomma significant accidentia ut inhaerentia substantiae " [In VII Met, lect. 1, nr 1255] 
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omdat ook deze (op hun marner) iets unieks aanduiden.' Datgene, wat 'Sokrates' bete
kent (de 'comprehensie' van 'Sokrates') en datgene, waarvoor 'Sokrates' supponeert (de 
'extensie' van 'Sokrates'), is één en hetzelfde. Anders dan bij algemene namen is er bij 
eigennamen niet een verschil tussen het suppositum zelf enerzijds en een vorm waarnaar 
het suppositum genoemd wordt anderzijds. 'Sokrates' is wel de benaming van een of 
ander suppositum, maar niet onder een bepaald opzicht of naar een bepaalde vorm. De 
manier waarop een eigennaam of een singuliere term naar het suppositum verwijst, is dan 
ook niet bemiddeld door een vorm: er is geen sprake van de semantische trits woord -> 
begrip -> zaak (nomen — ratio -» res), maar van het tweetal woord -» zaak (nomen -* 
res). Door eigennamen wordt wel iets benoemd, maar er wordt eigenlijk niet iets (een 
vorm, een begrip) door betekend. 

Door een concrete, algemene naam daarentegen wordt zowel een vorm betekend als 
een onbepaald suppositum meebetekend. Aan zo'n naam beantwoordt onmiddellijk een 
betekenis (de ratio nominis) - i.e. het begrip van de vorm waaraan de naam ontleend is, 
zoals 'mens' aan 'mensheid' - en beantwoorden middellijk de diverse supposita, die door 
de betreffende vorm geïnformeerd worden en aan welke bijgevolg deze naam gegeven 
wordt (de individuen die de omvang van het begrip 'mens' uitmaken en die alle 'mens' 
genoemd worden)2: 

.. in quolibet nomine est duo considerare scili- In elke naam moeten twee dingen in ogenschouw 
eet ¡d a quo ïmponitur nomen . et ld cui impo- genomen worden, nl dat waaraan de naam ont-
nitur . Et nomen, proprie loquendo, dicitur leend wordt en dat waaraan de naam gegeven 
significare formam sive qualitatem, a qua impo- wordt, en men zegt dat de naam eigenlijk de 
nitur nomen, dicitur vero supponere pro eo cui vorm of de kwaliteit betekent, waaraan de naam 
ïmponitur [In III Sent 6, 1, 3]. Cf Depot 9,4] ontleend wordt, maar men zegt dat de naam 

supponeert voor datgene, waaraan hij gegeven 
wordt 

Men zou kunnen zeggen dat formeel-concrete namen zowel signi ficeren als supponeren; 
dat formeel-abstracte namen wel significeren maar niet supponeren (of: waarvoor ze 
supponeren en wat ze significeren is één en hetzelfde, nl. een vorm); en dat eigennamen 
wel supponeren maar niet significeren (of: wat ze significeren en waarvoor ze supponeren 
is één en hetzelfde, nl. een individu). 

(4) De vierde observatie is, dat de door abstracte termen betekende vormen hun 
afkomst van of verworteling in de stoffelijke werkelijkheid, waarop ze voor hun daad-

' Cf.: " . ut sophistae dicunt, terminus singularis idem significai et suppomt " [S Th I, 39, 4 obi. 1] 
In zijn antwoord laat Thomas dit deel van de objectie onweersproken. 

2 Cf : ".. propria ratio nominis est quam significat nomen.. ld autem cui attnbuitur nomen, si sit recte 
sumptum sub re significata per nomen, sicut determinatum sub indeterminato, dicitur supponi per nomen; 
. sicut hoc nomen animal significat substantiam animatam sensibilem ...: homo vero recte sumitur sub 
ratione animalis, sicut determinatum sub indeterminato. Est emm homo substantia animata sensibilis tali 
anima, scilicet rationali... Unde homo supponitur nomine animalis... Et quia infenus quod suppomtur per 
nomen commune, se habet ad commune sicut determinatum ad indétermination: id quod erat suppositum, 
fit signification, determmatione apposita ad commune: animal emm rationale significai hominem " [Depot 
9,4] 
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werkelijk bestaan zijn aangewezen, niet kunnen verhelen. Het gevolg daarvan is dat deze 
vormen, ofschoon ze als iets subsistents betekend worden, toch niet op de wijze van een 
geheel (per modum totius) betekend worden, maar slechts op de wijze van een deel (per 
modum partis): ze worden betekend op de wijze van een deel, dat slechts actueel bestaat 
in het geheel waartoe het behoort. Dit is uiteraard het duidelijkst waarneembaar, wanneer 
de naam van een abstracte vorm door de context op dit of dat bepaalde subject wordt 
betrokken (zoals bijv. in 'de scherpzinnigheid van Sokrates' of in 'de deugd van Pe
trus').1 

(5) De vijfde en laatste observatie biedt een verhelderend contrast tussen (enerzijds) 
het onderscheid van concrete en abstracte namen wanneer ze worden toegepast op God 
en (anderzijds) het onderscheid van concrete en abstracte namen wanneer ze worden 
toegepast op samengestelde substanties. Aangezien God tegelijkertijd subsistent én enkel
voudig is, kunnen strikt genomen noch formeel concrete, noch formeel abstracte termen 
van hem geprediceerd worden. Wanneer een formeel concrete term van God geprediceerd 
wordt (bijv. 'God is goed'), wordt daardoor wel tot op zekere hoogte recht gedaan aan 
Gods subsistentie, maar niet aan zijn enkelvoudigheid; wanneer daarentegen een formeel 
abstracte term van God geprediceerd wordt (bijv. 'God is goedheid'), wordt daardoor wel 
tot op zekere hoogte recht gedaan aan Gods enkelvoudigheid, maar niet aan zijn subsis
tentie.2 

Opnieuw blijkt het van belang de significano en de res significata goed te onder
scheiden van de modus significandi. Want terwijl het onderscheid tussen het in concreto 
en het in abstracto betekenen bij onze benamingen van de stoffelijke - en dus samenge
stelde - dingen niet alleen gefundeerd is in onze abstractieve wijze van kennen en 
betekenen, maar tevens in de werkelijke samenstelling van de gekende dingen zelf, is het 
onderscheid tussen concreet en abstract bij onze benamingen van God - die volkomen 
enkelvoudig is - uitsluitend gefundeerd in de menselijke wijze van kennen en beteke
nen.3 In de dingen die niet uit materie en vorm zijn samengesteld, is er dus eigenlijk 

' Cf.. ". forma, absolute accepta, consuevit significan ut eius cuius est forma, ut 'virtus Petri'." [S Th 
I, 39, 2 ad 4] 

2 " ... de rebus simplicibus loqui non possumus, msi per modum compositorum, a quibus cognitionem 
accipimus Et ideo, de Deo loquentes, utimur nomimbus concretis, ut significemus eius subsistentiam, quia 
apud nos non subsistunt nisi composita" et utimur nomimbus abstractis, ut significemus eius simplicitatem. 
Quod ergo dicitur deltas vel vita, vel aliquid huiusmodi, esse in Deo, referendum est ad diversitatem quae 
est in acceptione intellectus nostri, et non ad ahquam diversitatem rei " [S Th I, 3, 3 ad 1] Cf 5 Th I, 
13, 1 ad 2 en I, 32, 2, In I Sent 33, 1, 2, ScG I, 30. 

3 ".. abstractum et concretimi ш divinis non diffenmt secundum rem..., sed solum secundum modum 
significandi, ex quo modo procedit quod intelligimus divimtatem ut constituentem Deum, et Deum ut 
habentem deitatem; et similiter est de paternitate et Pa tre- nam heet smt idem secundum rem, diffenmt 
tarnen secundum modum significandi " [De pot 8, 3 ad 10] Cf - "Licet autem, secundum rem, sit idem 
Deus quod deltas, non tarnen est idem modus significandi utrobique." [S Th I, 39, 5]. " . hoc nomen Deus 
significai divinarti essentiam ut in habente ipsam, sicut hoc nomen homo humanitatem significai in 
supposito; ... hoc nomen Deus ex modo significandi habet ut proprie possit supponere pro persona, sicut 
et hoc nomen homo". [S Th I, 39, 4]. " .. hoc nomen Deus ïncludit in se suppositum indeterminate, et 
ratione eius a quo nomen unpomtur, ïncludit m se naturami unde ratione modi significandi est quasi 
medium inter essentiam et personam distinctam" [In I Sent 5, 1, 2 ad 1] 
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geen fundament voor het onderscheid tussen concreet en abstract, omdat er geen verschil 
is tussen vorm en suppositum.1 

1.2.5 Enkele gevolgtrekkingen en kritische notities 

Spitsen we de twee besproken abstractie-typen toe op de voorbeelden, die het vertrekpunt 
van deze paragraaf vormden (zie 1.2.1). In het oordeel 'Sokrates is scherpzinnig' staat 
'scherpzinnig' voor wat οι hoe Sokrates in concreto is. 'Scherpzinnig' staat dus voor een 
concrete vorm van Sokrates. Maar in de zinsnede 'de scherpzinnigheid van Sokrates' 
staat 'scherpzinnigheid' niet voor wat of hoe Sokrates is, maar voor datgene waardoor 
Sokrates is wat of hoe hij is. 'Scherpzinnigheid' duidt in deze context dus wel een vorm 
van Sokrates aan, maar dan in abstracto en per modum partis: als een intrinsieke oorzaak 
of een innerlijk beginsel van bepaling van Sokrates juist voorzover hij scherpzinnig is. 
De concrete eenheid van subject en vorm is ontbonden in twee constitutieve beginselen 
of oorzaken, die zich ten opzichte van elkaar verhouden als bepaalbaar en bepalend, als 
materiële oorzaak informele oorzaak, als stof en vorm. Zo wordt een concreet geheel 
door het verstand beschouwd als samengesteld uit twee 'delen'. 

Vandaar dat een concreet begrip of naamwoord als 'scherpzinnig' wél, maar een 
abstract begrip of naamwoord als 'scherpzinnigheid' níet van Sokrates geprediceerd kan 
worden. Bij het eerste type abstractie wordt het concrete geheel intact gelaten: er ontstaat 
een begrip dat weliswaar 'hoger' of 'algemener' is dan het subject, maar waarin het 
subject toch op algemene en onbepaalde wijze impliciet blijft meegedacht en meebete-
kend. Zo'n begrip sluit dan ook niets uit - behalve datgene waarmee het onverenigbaar 
of in strijd is - en handhaaft bijgevolg een volledige openheid voor alle mogelijke 
overige bepalingen van het subject. Precies daarom is het prediceerbaar van vele subjec
ten, die in één formeel opzicht met elkaar overeenkomen, maar die toch in allerlei andere 
formele opzichten van elkaar kunnen verschillen. 

Bij het tweede type abstractie daarentegen wordt het concrete geheel niet intact 
gelaten: er ontstaat een begrip dat zich tot het subject niet verhoudt als iets 'hogers' of 
'algemeens' tot iets 'lagers' of 'bijzonders', maar dat zich tot het subject verhoudt als 
een gepreciseerd of gesepareerd deel tot eengeheel, waarvan het uiteraard niet prediceer
baar is2: 

' "... propter divinarli simplicitatem, consideratur duplex reahs identitatis in divmis eorum quae 
différant in rebus creatis. Quia emm divina simplicitas excluait compositionem formae et matenae, sequitur 
quod in divinis idem est abstractum et concretimi, ut deltas et Deus. Quia vero divina simphcitas excluait 
compositionem subiecti et accidentis, sequitur quod quidquid attribuitur Deo, est eius essentia" [S Th I, 
40, 1 ad 1]. Cf. S Th I, 3, 3; en III, 17, 1. "... in divinis abstractum et concretimi non différant secundum 
rem, sed secundum rationem" [In I Sent. 33, 1, 2 ad 5]. ".. m divmis non differì quod significatur per 
modum formae et quod significatur per modum suppositi: ut divinitas et Deus, patemitas et Pater" [Depot 
9, 5 ad 17]. Cf. Depot 2, 1; 7, 4; en 9, 1. 

2 "Si enun animal non est totum quod est homo, sed pars eius, non predicatur de eo, cum nulla pars 
integralis predicetur de suo toto." [De ente et essentia, cap. 2]. "Et quia pars non predicatur de toto, inde 
est quod humamtas nec de homme пес de Socrate predicatur." [Ibid] Cf. De pot 9, 1. 

57 



... circa quodcumque abstrae te considera tum, hoc 
habet ventatem quod non habet in se ahquid 
extraneum, quod scilicet sit praeter essentiam 
suam, sicut humanitas, et albedo, et quaecumque 
hoc modo dicuntur. Cuius ratio est, quia huma-
nttas significatur ut quo ahquid est homo, et 
albedo ut quo ahquid est album. Non est autem 
ahquid homo, formaliter loquendo, nisi per id 
quod ad rationem hominis pertinet; et similiter 
non est ahquid album formaliter, nisi per id quod 
pertinet ad rationem albi, et ideo huiusmodi 
abstracta nihil alienum in se habere possunt. 
Aliter autem se habet in his quae signifïcantur in 
concreto Nam homo sigmficatur ut qui habet 
humanitatem, et album ut quod habet albedinem. 
Ex hoc autem quod homo habet humanitatem vel 
albedinem, non prohibetur habere ahquid aliud, 
quod non pertinet ad rationem horum, nisi solum 
quod est oppositum his· et ideo homo et album 
possunt ahquid aliud habere quam humanitatem 
vel albedinem. Et haec est ratio quare albedo vel 
humanitas sigmficanturper modum partis, et non 
praedicantur de concretis, sicut nec sua pars de 
suo toto." [¡η De hebd, lect 2] 

Met betrekking tot alwat abstract beschouwd 
wordt, is het waar, dat het niet iets vreemds, 
dwz. iets dat buiten zijn eigen wezen ligt, in 
zich heeft. De reden daarvan is dat mensheid 
betekend wordt als datgene waardoor iets mens 
is en witheid als datgene waardoor iets wit is. 
Nu is iets, vanuit formeel gezichtspunt, alleen 
maar mens door datgene wat tot de ratio van 
'mens' behoort, evenals iets, vanuit formeel 
gezichtspunt, alleen maar wit is door datgene wat 
tot de ratio van 'wit' behoort Derhalve kunnen 
dergelijke abstracta niets vreemds in zich heb
ben. Maar bij de dingen die concreet betekend 
worden, ligt het anders. Want de mens wordt 
betekend als degene die mensheid heeft en het 
witte als datgene wat witheid heeft. Maar het feit 
dat de mens mensheid of witheid heeft, verhin
dert met dat hij iets anders heeft, wat niet tot de 
ratio van deze beide behoort, behalve alleen wat 
aan deze rationes tegengesteld is Daarom kun
nen de mens en het witte nog iets anders hebben 
dan mensheid of witheid. En dit is de reden 
waarom witheid of mensheid betekend worden 
op de wijze van een deel en met geprediceerd 
worden van concrete dingen, zoals ook een deel 
niet geprediceerd wordt van het geheel waartoe 
het behoort. 

Men zal zich wellicht afvragen of deze uitleg van het verschil tussen concrete en abstrac
te termen niet nodeloos gecompliceerd is. Is het niet enigszins onwaarschijnlijk dat met 
'de scherpzinnigheid van Sokrates' een of ander abstract beginsel, een formele oorzaak 
of zoiets bedoeld wordt? Wordt er niet eenvoudigweg een eigenschap van Sokrates mee 
aangeduid? Ongetwijfeld, maar wat is zo'n eigenschap voor iets? Het kan niet zijn 
datgene wat of hoe Sokrates is, want Sokrates is niet zijn scherpzinnigheid. Een eigen
schap is niet iets wat een subject is, maar iets wat een subject heeft, - zij het niet op de 
manier waarop iemand bijvoorbeeld een auto bezit; een eigenschap als scherpzinnigheid 
is immers niet iets extrinsieks, maar iets intrinsieks, iets in het subject. Wie reflecteert 
over de vraag wat eigenschappen precies zijn, zal onvermijdelijk tot de slotsom komen 
dat ze de status van intrinsieke beginselen of oorzaken hebben. Soortgelijke overwegin
gen gelden, wanneer men 'de scherpzinnigheid van Sokrates' verstaat als 'het scherpzin-
nig-zijn van Sokrates'. Ook dan rijst de vraag wat dit 'scherpzinnig-zijn' voor iets is; en 
ook hier zal de slotsom zijn dat er zoiets als een beginsel mee wordt aangeduid, - en wel 
precies dat formele beginsel, dat in vereniging met een materieel beginsel het concrete 
compositum 'scherpzinnige Sokrates' constitueert.' 

1 Cf.: "Aliud autem sigmficamus per hoc quod dicimus esse, et aliud per hoc quod dicimus ld quod 
est; sicut et aliud sigmficamus cum dicimus currere, et aliud per hoc quod dicitur currens. Nam currere 
et esse signifïcantur m abstracto, sicut et albedo; sed quod est, idest ens et currens, significantur sicut in 
concreto, velut album." [In De hebd., lect. 2] 

58 



Zo valt tenslotte ook te begrijpen, waarom 'Sokrates' in het oordeel 'Sokrates is 
scherpzinnig' op een geheel andere wijze subject is dan in de uitdrukking 'De scherpzin
nigheid van Sokrates'. In het eerste geval bestaat er een identiteits-relatie tussen het 
subject en het daarvan uitgezegde predicaat: krachtens de identiteit van het suppositum 
duiden beide hetzelfde concrete geheel aan, waardoor het mogelijk is het een van het 
ander te prediceren. Maar in het tweede geval is het concrete geheel ontleed in zijn 
constitutieve beginselen, waarvan het ene niet het andere is, maar in het andere is als in 
zijn subject of suppositum. Hier is geen sprake van een identiteits-relatie, maar eerder 
van een causale relatie of van een inhaerentie-relatie. Vandaar dat Thomas de logische 
verhouding tussen subject en predicaat uitdrukkelijk onderscheidt van de reële verhou
ding tussen suppositum en forma of subiectum en accidens]: 

Tarnen differì compositie» ïntcllectus a compo
sitions rei. nam ea quae componuntur in re, sunt 
diversa; compostilo autem intellectus est signum 
ldentitatis eorum quae componuntur. Non emm 
intellectus sic compomt, ut dicat quod homo est 
albedo, sed dicit quod homo est albus, ldest 
habens albedinem idem autem est subiecto quod 
est homo, et quod est habens albedinem. Et 
simile est de compositione formae et matenae: 
nam animal significai id quod habet naturarti 
sensitivam, rationale vero quod habet naturam 
intellectivam, homo vero quod habet ulrumque, 
Socrates vero quod habet omnia haec cum mate
ria individuali; et secundum hanc ldentitatis 
rationem, mtellectusnosterunum compomt alteri 
praedicando [S Th. I, 85, 5 ad 3] 

Toch verschilt de samenstelling van het verstand 
van de samenstelling van de zaak Want de din
gen die in de zaak worden samengesteld zijn 
verschelden, maar de samenstelling van het ver
stand is een teken van de identiteit van de dingen 
die worden samengesteld Het verstand stelt 
immers niet zo samen, dat het zegt dat de mens 
witheid is; maar het zegt dat de mens wit is, 
d.w ζ witheid hebbend: wat mens is en wat 
witheid hebbend is, is naar het subject hetzelfde. 
Zo is het ook bij de samenstelling uit vorm en 
ma tene- want zintuiglijk wezen betekentdatgene, 
wat een zintuiglijke natuur heeft, redelijk wezen 
echter wat een verstandelijke natuur heeft, mens 
echter wat beide heeft, Socrates echter wat al 
deze zaken heefl tezamen met de individuele 
materie, en volgens deze ratio van identiteit stelt 
ons verstand het een met het ander samen in het 
prediceren. 

Woorden als 'scherpzinnigheid', 'menselijkheid', 'witheid' en dergelijke kunnen dus 
abstracte vormen (bepalingen, eigenschappen) betekenen, die het karakter van oorzaken 
en beginselen hebben. Maar zoals wel vaker blijkt de taal te levend en te soepel om zich 
zonder meer te schikken naar indelingen en rubriceringen, althans wanneer deze al te 
rigide en met weinig oog voor de vele mogelijke contexten worden geïnterpreteerd en 
toegepast. Daarom zijn enkele nuanceringen misschien niet overbodig. 

Op de eerste plaats hebben lang niet alle formeel abstracte termen een suffix, dat het 
abstracte karakter manifesteert. Zo is bijvoorbeeld deugd datgene waardoor iets deugde-
lijks deugdelijk is of waardoor een deugdzaam iemand deugdzaam is; kleur datgene 
waardoor iets gekleurds gekleurd is; leven datgene waardoor iets levends levend is; geluk 
datgene waardoor een gelukkig iemand gelukkig is; enzovoorts. 

Op de tweede plaats kunnen sommige abstracte vormen nu eens door een woord 
zónder, dan weer door datzelfde woord mét een suffix worden aangeduid, in welk geval 

' De locus classicus in dit verband is. Anstoteles, Categ. Ia20 t/m lb9. 
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er m.i. doorgaans ook sprake is van een subtiel betekenisverschil. In het voorgaande is 
enkele keren het voorbeeld gegeven van 'witheid' (albedo) als datgene, waardoor iets wit 
is. Het schijnt in de Nederlandse taal echter meer voor de hand te liggen om datgene, 
waardoor iets wit is, niet met 'witheid', maar met (het substantief) 'wit' aan te duiden. 
Immers, als kleur datgene is, waardoor iets gekleurd is, dan moet (de kleur) 'wit' toch 
datgene zijn, waardoor iets wit (gekleurd) is. Nu is (de kleur) 'wit' kennelijk iets anders 
dan 'witheid'. Met 'witheid' lijkt immers niet zozeer aangeduid te worden 'datgene, 
waardoor iets wit is', maar eerder 'het wit-zijn van iets'. In het verlengde van deze 
overwegingen dringen zich andere vragen op: hoe verhoudt 'kleur' zich precies tot 
'gekleurdheid'? Hoe verhoudt 'deugd' zich precies tot 'deugdelijkheid' of tot 'deugd
zaamheid'? Enzovoorts. 

Op de derde plaats wordt door formeel abstracte termen lang niet altijd een beginsel 
betekend. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Er zijn gevallen waarin een formeel 
abstracte term niet op een reële vorm, maar op een 'quasi-vorm' betrekking heeft. Zoiets 
doet zich voor bij negatieve en privatieve begrippen, zoals 'slechtheid', 'blindheid', 
'minderheid', '(financiële) schuld', enz. Dergelijke termen verwijzen geen van alle naar 
een reëel en positief beginsel, maar duiden eerder op de gedeeltelijke of volledige 
afwezigheid van andere beginselen, die wél reëel en positief zijn.1 

In de meeste gevallen is er echter geen sprake van een quasi-vorm, maar wordt een 
formeel abstracte term, die strikt genomen een abstract beginsel aanduidt, juist door de 
context waarin ze is opgenomen als het ware naar het concrete terug getrokken. Zo wordt 
met 'werkelijkheid', 'mogelijkheid' en 'noodzakelijkheid' in het algemeen niet datgene 
bedoeld waardoor iets werkelijk, mogelijk of noodzakelijk is, maar datgene wat werke
lijk, mogelijk en noodzakelijk is: het werkelijke, het mogelijke en het noodzakelijke. Met 
'werkelijkheid' kan bijvoorbeeld het geheel van het werkelijke worden aangeduid (de 
werkelijkheid), zoals met 'mensheid' doorgaans de verzameling van alle mensen wordt 
bedoeld (de mensheid). De innerlijke logica van dit woordgebruik is evident: de beoogde 
verzameling of het beoogde totaal wordt bepaald of gedefinieerd door deze of gene vorm 
en wordt daarom gemakshalve van de naam van die vorm voorzien. Met 'werkelijkheid' 
kan echter ook iets werkelijks (deze of gene werkelijkheid) worden aangeduid, zoals met 
'mogelijkheid' iets mogelijks (deze of gene mogelijkheid) en met noodzakelijkheid iets 
noodzakelijks (deze of gene noodzakelijkheid). Op vergelijkbare wijze kan met 'schoon
heid' een schoon iets of een schoon iemand worden bedoeld. In dergelijke gevallen is er 
sprake van een soort pars pro toto: als opvallende of meest relevante eigenschap suppo-
neert een (in dit geval formeel) deel voor het geheel.2 

Ook een woord als 'scherpzinnigheid' duidt lang niet in alle contexten op het 
beginsel waardoor iets scherpzinnig is. Dat is wel het geval in vragen als 'Wat is scherp
zinnigheid?' of in oordelen als 'Scherpzinnigheid is een benijdenswaardige eigenschap', 

1 Zie in verband hiermee de bespreking in 3.3.2 van het 'ens rationis' als 'negatio '. 
2 Vergelijk hiermee titels als 'Hare Majesteit', 'Uwe Hoogheid', 'Zijne Excellentie' e.d., die tegen

woordig meestal vervangen worden door de meer eenvoudige, maar minder precieze titels 'De Majesteit', 
'Hoogheid', 'De Excellentie', etc. 
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maar blijkbaar niet in de zin 'De scherpzinnigheid van Sokrates is bekend' De meest 
voor de hand liggende lezing van deze zin is immers niet 'Datgene waardoor Sokrates 
scherpzinnig is, is bekend', maar 'Dat Sokrates scherpzinnig is, is bekend' In dit geval 
is met 'de scherpzinnigheid van Sokrates' niet een abstract beginsel bedoeld, maar de in 
een begrip gevatte concrete en dus complete toedracht of stand van zaken, waarvan het 
bestaan in het oordeel 'Sokrates is scherpzinnig' bevestigd wordt 

Daarmee is tenslotte ook de vraag beantwoord naar de verhouding tussen de oordelen 
'Sokrates is scherpzinnig' en 'De scherpzinnigheid van Sokrates is bekend' In het 
tweede oordeel wordt niet tot subject gemaakt wat in het eerste oordeel predicaat was, 
maar staat de subjectsterm 'de scherpzinnigheid van Sokrates' voor dezelfde toedracht 
als het oordeel 'Sokrates is scherpzinnig', met dien verstande, dat het daadwerkelijk 
bestaan van die toedracht in de uitdrukking 'de scherpzinnigheid van Sokrates' met, maar 
in het oordeel 'Sokrates is scherpzinnig' wel bevestigd wordt 

126 Toepassing op de termen 'waar' en 'waarheid' Algemene versus bijzondere 
vormen de 'transcendentia ' 

Het doel van deze paragraaf was tweeledig enerzijds (en meer nabij) het verschaffen van 
inzicht in de begnps- of betekenissamenhang van de termen 'waar' en 'waarheid', - een 
kwestie die gerezen was η a ν de dubbelzinnigheid van de term 'waar', anderzijds (en 
meer verwijderd) het vergemakkelijken van de introductie van de veelzinmgheid van de 
termen 'waar' en 'waarheid' Het laatste punt (de veelzinnigheid van de termen 'waar' 
en 'waarheid') is het onderwerp van de volgende paragraaf Het eerste punt (de samen
hang van de met de termen 'waar' en 'waarheid' corresponderende begrippen of beteke
nissen) is in deze paragraaf aan de hand van de voorbeelden 'scherpzinnig' en 'scherp
zinnigheid' aanzienlijk duidelijker geworden De termen 'waar' en 'waarheid' hebben 
eigenlijk dezelfde betekenis (significano), maar ze verschillen in de wijze waarop ze 
betekenen (modus significando een en dezelfde vorm wordt met de term 'waar' in 
concreto en met de term 'waarheid' m abstracto aangeduid Datgene wat 'waar' genoemd 
wordt, wordt zo genoemd naar een vorm, die op zichzelf of absoluut genomen met de 
term 'waarheid' wordt aangeduid denominano fit a forma 

Dat ook de meeste van de overige uiteenzettingen met betrekking tot formeel 
concrete en formeel abstracte termen van toepassing zijn op de termen 'waar' en 'waar
heid' behoeft, denk ik, geen afzonderlijk betoog Maar behalve een soort verhoudings-
gehjkheid is er ook een aanmerkelijk en verstrekkend verschil tussen begrippen resp 
vormen als 'scherpzinnig(heid)' aan de ene kant en begrippen resp vormen als 'waar-
(heid)' aan de andere kant Omdat het verschil rechtstreeks verband houdt met de 
doelstelling van het onderzoek - de vaststelling van de strekking en draagwijdte van de 
vraag 'Wat is waarheid9' - verdient het nu al vermeld te worden, hoewel het pas in de 
volgende hoofdstukken met de vereiste uitvoerigheid behandeld kan worden 

In de bovenstaande uiteenzettingen is komen vast te staan, dat bij de uit stof en vorm 
samengestelde dingen - anders dan bij de enkelvoudige dingen - concrete namen niet van 
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abstracte zaken en abstracte namen niet van concrete zaken geprediceerd kunnen worden. 
De scherpzinnigheid van Sokrates is niet scherpzinnig en Sokrates is niet zijn scherpzin
nigheid. In overeenstemming met deze vaststelling is in 1.2.4 gezegd, dat geen enkele 
zaak zichzelf informeert en dat een abstracte vorm dus ook niet naar zichzelf gedenomi-
neerd kan worden: scherpzinnigheid is niet scherpzinnig, mensheid is niet mens, witheid 
is niet wit, etc. 

Deze op het eerste gezicht plausibele vaststelling heeft echter enkele verrassende en 
contra-intuïtieve consequenties. Want als geen enkele vorm naar zichzelf genoemd wordt, 
dan kan waarheid zelf niet 'waar', goedheid zelf niet 'goed' en eenheid zelf niet 'een' 
genoemd worden. Toch klinken beweringen als 'Waarheid is waar', 'Goedheid is goed' 
en 'Eenheid is een' om de een of andere reden minder vreemd dan beweringen als 
'Witheid is wit' en 'Mensheid is mens'. Zijn er dan toch gevallen, waarin een abstracte 
vorm naar zichzelf gedenomineerd wordt en waarin dus een concrete naam van iets 
abstracts geprediceerd wordt? Maar hoe zou dat mogelijk zijn? Als datgene, waardoor 
iets wit is, zeli niet wit is, waarom zou dan datgene, waardoor iets een, waar of goed is, 
zelf wel een, waar of goed zijn? 

Nu schijnen enkele van de in 1.2.5 gegeven voorbeelden de kiem van een antwoord 
op deze vraag te bevatten. Met abstracte termen als 'werkelijkheid', 'mogelijkheid', 
'schoonheid' e.d. kan immers, afhankelijk van de context, de vorm niet alleen in abstrac
to, maar ook in concreto worden betekend: iets werkelijks, iets mogelijks, iets schoons. 
De verklaring van dit fenomeen is in dat verband eigenlijk al gegeven: in deze en 
dergelijke gevallen gaat het telkens om een pars pro toto: een welbepaalde stijlfiguur, 
waarin een (in dit geval formeel) deel supponeert voor het concrete geheel, zodat het 
zelfstandig de rol van concretum vervult. In zulke gevallen is het dan ook heel goed 
mogelijk concrete namen te prediceren van subjecten, die weliswaar met abstracte namen 
worden betekend, maar die in werkelijkheid concreet zijn: deze of gene werkelijkheid is 
werkelijk (iets werkelijks), deze of gene mogelijkheid is mogelijk (iets mogelijks) en 
deze of gene schoonheid is schoon (iets schoons). 

Daarmee is echter het hierboven gesignaleerde probleem niet opgelost. Ongetwijfeld 
kan waarheid in de zin van 'het ware', 'iets waars' of 'deze of gene waarheid' waar 
genoemd worden; kan goedheid in de zin van 'het goede', 'iets goeds' of 'deze of gene 
goedheid' goed genoemd worden; en kan eenheid in de zin van 'het ene', 'iets eens' of 
'deze of gene eenheid' een genoemd worden. Toch kan niet gezegd worden dat in deze 
gevallen een abstracte vorm naar zichzelf wordt gedenomineerd. Want in de genoemde 
voorbeelden supponeert de betreffende abstracte naam niet voor een abstractum, maar 
voor een concretum; terwijl de vraag nu juist is: kunnen eenheid, goedheid en waarheid 
niet óók als abstracte vormen - dus precies als datgene, waardoor dit of dat een, goed 
en waar is - een, goed en waar genoemd worden? 

Volgens Thomas is dit inderdaad mogelijk. Zijn verklaring - die ik op deze plaats 
slechts in zeer voorlopige en onvolledige bewoordingen kan weergeven - berust op de 
onderscheiding van algemene vormen (om precies te zijn: volstrekt algemene vormen) 
en bijzondere vormen (om precies te zijn: betrekkelijk algemene vormen). In het geval 
van bijzondere vormen of bepalingen is het onmogelijk een concrete term van iets 
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abstracts te prediceren, maar in het geval van algemene vormen of bepalingen is dit wél 
mogelijk, juist omdat ze volstrekt - om zo te zeggen 'lückenlos'- algemeen zijn Want 
de noties waann zulke vormen of bepalingen gevat worden (zoals 'een', 'goed' en 
'waar') zijn de onafscheidelijke begeleiders van de ratio entis, en aangezien 'zijnde' de 
eerste, fundamenteelste en algemeenste notie van het verstand is en het verstand dus 
volstrekt alles wat het begrijpt als zijnde begrijpt, moeten de noties die de notie 'zijnde' 
onafscheidelijk vergezellen dezelfde universele extensie hebben als de notie 'zijnde' 
Daarom kan de naam 'zijnde' van volstrekt alles geprediceerd worden en kunnen bijge
volg ook de namen 'een', goed' en 'waar' van volstrekt alles geprediceerd worden, óók 
van het zijn, de eenheid, de goedheid en de waarheid zélf De bijzondere vormen, 
bepalingen of noties daarentegen zijn niet onafscheidelijk met de ratio entis verbonden, 
vandaar dat uit een predicane als 'witheid is zijnde' wel volgt dat witheid een, goed en 
waar is, maar niet dat witheid wit is' 

aliter sc habet in formis generahbus et aliter 
in formis specialibus In formis enim speciahbus 
non recrpitur praedicatio concreti de abstracto, ut 
dicatur albedo est alba, vel calor est calidus 
Sed in formis generahbus huiusmodi praedicatio 
recipitur dicimus enim quod essentia est ens, et 
bonitas bona, et unitas una, et sic de alus Cuius 
ratio est quia illud quod pomo cadit in apprehen-
sione intellectus est ens, unde oportet quod 
cuicumque apprehenso per intellectum intellectus 
attribuât hoc quod est ens Et ideo cum appré
henda essentiam ahcuius entis, dicit Ulam essen-

Bij algemene vormen ligt het anders dan bij 
bijzondere vormen BIJ bijzondere vormen wordt 
het concrete immers niet van het abstracte gepre
diceerd, zodat gezegd zou worden 'De witheid 
is wit' of 'De warmte is warm' Maar bij alge
mene vormen vindt een dergelijke predicatie wel 
plaats We zeggen immers dat de zijndheid [es
sentia, d ι datgene waardoor een zijnde zijnde 
is] zijnde is, dat de goedheid goed is en dat de 
eenheid een is, enz De reden daarvan is dat, 
aangezien 'zijnde' het eerste is dat het verstand 
kent, het verstand noodzakelijk aan alles, wat het 

' Cf " ld quod pruno cadit in ïntellectu, est ens unde unicutque apprehenso a nobis attnbuimus 
quod sit ens, et per consequens quod sit unum et bonum, quae convertuntur cum ente Unde dicimus quod 
essentia est ens et una et bona, et quod unitas est ens et una et bona, et similiter de bonitate Non autem 
hoc habet locum in speciahbus formis, sicut est albedo et sanitas non enim omne quod apprehendimus, 
sub ratione albi et sani apprehendimus " [S Th I-ll, 55, 4 ad 1] " aliter est in nomimbus ïlhs quae 
expnmunt formas generales et quae expnmunt formas speciales Forma enim specialis quae informat 
subicctum ahquod, non ïnformatur aha forma eiusdem rationis, sicut color non »ïformatur colore, sed forte 
luce, unde non potest dici color coloratus, sed forte clarus, et similiter nee albedo colorata Contingit autem 
quod illud quod est perfectio umus secundum unam rationem, sit perfectum ab alio secundum rationem 
aham, sicut lux perficit colorem, et color perficit superficiem, et superficies corpus, cuius terminus est, et 
ideo perfectio potest dici perfecta, et similiter in omnibus alus quae expnmunt perfectionem in communi, 
sicut est hoc nomen 'bonum' " [In II Sent 27, 1, 2 ad 1] " huiusmodi prima, scilicet essentia, unitas, 
ventas et bonitas, dénommant seipsa ea ratione, quia unum, verum et bonum consequunrur ad ens Cum 
autem ens sit pnmum quod in ïntellectu concipitur, oportet quod quidquid in intellectum cadit, intelligatur 
ut ens, et per consequens ut unum, verum et bonum Unde cum intellectus apprehendatessentiam, unitatem, 
ventatemet bomtatem in abstracto, oportet quod de quolibet eorum praedicetur ens, et aha tna concreta 
bt inde est quod ista dénommant seipsa, non autem aha quae non convertuntur cum ente " [De pot 9, 7, 
Ad ea quae in oppositum obnciuntur] " dicendum, quod istud [sc 'quod praedicatur in abstracto, non 
praedicatur in concreto'] falht in transcendentibus, quae circumeunt omne ens Nam essentia est ens, et 
bonitas bona, et unitas una, non autem sic potest dici albedo alba Cuius ratio est, quia quidquid cadit in 
ïntellectu, oportet quod cadat sub ratione entis, et per consequens sub ratione boni et umus, unde essentia 
et bonitas et umtas non possunt intelligi, nisi intelhganrur sub ratione boni et umus et entis Propter hoc 
potest dici bonitas bona et umtas una " [De viri 1, 2 ad 8] 
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tiam esse ens; et similiter unamquamque formam 
generalem vel specialem, ut bonitas est ens, 
albedo est ens, et sic de alus Et quia quaedam 
sunt quae concomitanturrationem entis msepara-
bihter, ut unum, bonum et huiusmodi, oportet 
quod haec etiam de quolibet apprehenso praedi-
centur eadem ratione qua ens; unde dicimus 
essentia est una et bona, et similiter dicimus 
unitas est una et bona, et ita etiam de bonitate et 
albedine et qualibet forma generali vel speciali. 
Sed album, quia est speciale, non concomitatur 
inseparabiliter rationem entis; unde potest appre-
hendi forma albedinis sine hoc quod attribuatur 
ei esse album, unde non cogimur dicere albedo 
est alba [De ver 21, 4 ad 4] Cf. corpus articuli 

kent, toeschrijft dat het zijnde is. Derhalve zegt 
het, wanneer het de zijndheid van een of ander 
zijnde kent, dat die zijndheid zijnde is; en op 
gelijke wijze zegt het van iedere andere alge
mene of bijzondere vorm dat ze zijnde is, zoals 
'de goedheid is zijnde', 'de witheid is zijnde', 
enzovoorts. En aangezien er sommige vormen 
zijn die de ratio entis onafscheidelijk vergezel
len, zoals 'een', 'goed' en dergelijke, moeten 
deze om dezelfde reden als 'zijnde' van wille
keurig wat door het verstand gekend wordt ge
prediceerd worden Daarom zeggen we. 'De 
zijndheid is een en goed', en op gelijke wijze 
zeggen we: 'De eenheid is een en goed'; en 
hetzelfde geldt m b.t. de goedheid en de witheid 
en willekeurig welke algemene of bijzondere 
vorm. Maar aangezien'wit' een bijzondere vorm 
is, vergezelt ze niet onafscheidelijk de rario 
entis, daarom kan men de vorm 'witheid' vatten, 
zonder daaraan toe te schrijven dat ze wit is; 
daarom zijn we niet gedwongen te zeggen. 'De 
witheid is wit'. 

Op grond van hun onafscheidelijkheid van 'zijnde' worden 'waar', 'een' en 'goed' 
gerekend tot de 'nomina transcendentia*; d.w.z. namen, noties of eigenschappen, 
waarvan de toepassing of het vóórkomen niet beperkt is tot één kategorie van zijnden, 
maar die de begrenzing van elke kategorie overschrijden (transcenderé) en die gepredi
ceerd worden van resp. toekomen aan alwat is: arcumeunt omne ens? Daaruit volgt dat 
alwat zijnde is, waar is, zoals uiteraard alwat waar is, zijnde is. Ens et verum conver-
tuntur, 'zijnde' en 'waar' zijn uitwisselbaar (convertibel).3 Zoals gezegd zullen deze 
zaken, inclusief een aantal vragen en problemen die er mee verbonden zijn, pas in de 
volgende hoofdstukken aan een nader onderzoek onderworpen worden. Maar het is nuttig 
dat al in een vroeg stadium - en nog wel door de behandeling van een ogenschijnlijk zo 
marginale kwestie als de predicatie van concrete namen van abstracte zaken - iets van 
de onbegrensdheid van de draagwijdte van de vraag wat waarheid is aan het licht komt. 
De vraag 'Wat is waarheid?' lijkt een bij uitstek metafysische vraag te zijn. 

1.3 De veelzinnigheid (analogie) van de termen 'waar' en 'waarheid' 

In de zojuist afgesloten paragraaf zijn enkele zaken aan de orde gesteld die niet alleen 
de introductie en bespreking van de veelzinnigheid van termen vergemakkelijken, maar 

1 De benaming 'transcendental ' komt bij Thomas overigens met bijzonder vaak voor. Zie 5 Th I, 30, 
3 en ad 1, 39, 3 ad 3; 93, 9; In I Sent 2, 1, 5 ad 2. 

2 De vvrt 1, 2 ad 8. 
5 In I Penh , lect. 3; S Th I, 16, 8 ad 2; S Th III, 10, 3. Cf. In i Anal, lect. 4. Zie ook De ver. 1, 2 

obi. 1 en ad 1; S Th I, 1, 1 obi. 2; S Th. I, 16, 3; In I Sent. 19, 5, 1 obi. 3 en ad 3. 
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die tevens met terugwerkende kracht een verhelderend licht werpen op de eerder bespro
ken eenzinnigheid en dubbelzinnigheid van termen. Ik bedoel met name het onderscheid 
tussen vorm en materie en tussen abstracte en concrete vormen, benevens de daarmee 
samenhangende praedicatio per informationem (c.q. denominado a forma). 

Aan het slot van 1.1.4 is gezegd dat de termen 'waar' en 'waarheid' niet eenzinnig 
(univook), noch dubbelzinnig (aequivook), maar veehinnig (analoog) zijn. Dat ze voor 
Thomas niet eenzinnig kunnen zijn, volgt eigenlijk onmiddellijk uit de door hem beweer
de convertibiliteit van 'waar' en 'zijnde' (ens et verum convertuntur), d.w.z. uit het 
transcendente karakter van 'waar'. Immers, zou de term 'waar' eenzinnig zijn (zoals 
'wit' en 'mens' eenzinnige termen schijnen te zijn), dan zouden de dingen waarvan hij 
geprediceerd wordt niet alleen gelijknamig, maar ook gelijksoortig moeten zijn; maar als 
de term 'waar' inderdaad om de een of andere reden coëxtensioneel is met de term 
'zijnde' en derhalve de grenzen van ieder genus en iedere kategorie te buiten gaat, is het 
ipso facto uitgesloten dat de dingen waarop hij wordt toegepast alle van dezelfde soort 
zouden zijn: 

... album emm uno modo dicitur, ens autem et 
unum et bonum et aha huiusmodi, quae de 
quolibet apprehensonecesseest dici, multipliciter 
dicuntur. Ahquid emm dicitur ens quia in se 
subsistit, ahquid quia est pnncipium subsistendi 
ut forma, ahquid quia est disposino subsistentis 
ut quahtas, ahquid quia est pnvatio dispositions 
subsistentis ut caecitas [De ver 21, 4 ad 4 Ci 
corpus articuh] 

'Wit' wordt immers op één manier uitgezegd, 
maar 'zijnde' en 'een' en 'goed' en dergelijke, 
die noodzakelijk van alwat gevat wordt gepredi
ceerd worden, worden op vele wijzen gepredi
ceerd. Immers, het een wordt 'zijnde' genoemd, 
omdat het zelfstandig bestaat, het ander, omdat 
het het beginsel van zelfstandigheid is, zoals de 
vorm, iets anders, omdat het de dispositie van 
iets zelfstandigs is, zoals de kwaliteit, weer iets 
anders, omdat het het gemis van een dispositie 
van iets zelfstandigs is, zoals blindheid. 

Dat de termen 'waar' en 'waarheid' niet zonder meer eenzinnig zijn of eenzinnig worden 
gebruikt, blijkt trouwens simpelweg uit de diversiteit van supposita waarvan ze worden 
geprediceerd, zoals 'waargeW, 'een waar oordeel', 'een waar meesterwerk', 'een waar 
getuigenis'; en: 'hij spreekt de waarheid', 'ik ben de weg, de waarheid en het leven' 
[Joh. 14, 6], 'wie de waarheid doet gaat naar het licht' [Joh. 3, 21]; enzovoorts. Hoe 
zouden de termen 'waar' en 'waarheid' in deze uiteenlopende gevallen telkens precies 
dezelfde betekenis kunnen hebben? 

Van de andere kant schijnt het ook niet erg aannemelijk dat deze termen in de 
gegeven voorbeelden telkens een volkomen verschillende betekenis zouden hebben en dat 
ze dus dubbelzinnig zouden zijn. Integendeel, het ziet er eerder naar uit dat in de ge
noemde toepassingen van 'waar' en 'waarheid', hoe verschillend ook, toch telkens één 
en dezelfde vorm wordt betekend. Zeggen we daarom voorlopig in navolging van 
Thomas (ik zal daar straks nog op terugkomen), dat deze termen van geval tot geval een 
deels gelijke, deels verschillende betekenis hebben.' 

' Cf : "Sed sciendum quod ahquid praedicatur de diversis multipliciter. quandoque quidem secundum 
rationem otnnino eamdem, et tune dicitur de eis univoce praedican, sicut animai de equo et bove. Quando
que vero secundum rationes ommno diversas, et tune dicitur de eis aequivoce praedican, sicut cams de 
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131 Veelzinmgheid (analogie) tussen eenzinnigheid en dubbelzinnigheid 

Termen die van geval tot geval een 'deels gelijke, deels verschillende' betekenis hebben, 
worden veelzinnig of analoog genoemd ' Veelzinnige termen staan dus in zekere zin 
tussen eenzinruge en dubbelzinnige termen in2 Een veelzinnige term heeft met een 
dubbelzinnige term gemeen dat er verschillende betekenissen aan beantwoorden en dat 
de dingen waarop hij wordt toegepast volkomen ongelijksoortig kunnen zijn Maar m 
tegenstelling tot de betekenissen van een dubbelzinnige term vertonen de betekenissen 
van een veelzinnige term een onmiskenbare onderlinge samenhang Veelzinnige termen 
zijn dan ook niet toevallig, maar opzettelijk gelijkluidend, en de dingen waarop ze 
worden toegepast zijn niet toevallig, maar opzettelijk gelijknamig Zo is het wel puur 
toevallig dat volkomen ongelijksoortige zaken als sintels en bepaalde weekdieren beide 
'slakken' genoemd kunnen worden, maar het is niet even toevallig dat zaken als gelui
den, stoffen, karakters, winters en wetenschappen - die onderling toch zeker niet minder 
ongelijksoortig zijn - alle 'zacht' (resp 'hard') genoemd kunnen worden, en dat uiteen
lopende zaken als mensen, sporten, fruitsoorten, klimaten, unne, medicijnen en een blos 
op het gezicht alle 'gezond' (resp 'ongezond') genoemd kunnen kunnen worden 

Het laatste voorbeeld, dat al sedert Aristoteles als het voorbeeld van analoge namen 
of predicaties wordt gebruikt, is misschien wel aan enige slijtage onderhevig, maar 
desondanks nog altijd zeer instructief Kem van het voorbeeld is het inzicht, dat de vele 
ongelijksoortige zaken die gezond genoemd worden onmogelijk telkens in dezelfde 
betekenis gezond genoemd kunnen worden Waarom niet"7 Worden deze ongelijksoortige 
zaken dan niet - overeenkomstig het adagium 'denominano fit a forma' - alle naar een 
en dezelfde gezondheid gezond genoemd? Zeker, maar niet zoals bij eenzinnige predica
ties telkens op dezelfde wijze Sokrates en Plato worden niet alleen naar éen en dezelfde 
gezondheid gezond genoemd, maar ze worden vanwege hun gelijksoortigheid ook op 
dezelfde wijze door deze gezondheid 'geïnformeerd' ze zijn op dezelfde manier gezond 
In elk van deze subjecten wordt de vorm op fundamenteel dezelfde wijze gerecipieerd 
en elk van deze subjecten verhoudt zich op fundamenteel dezelfde wijze tot de vorm 
Bovendien schijnt een vorm als gezondheid ook echt 'thuis te horen' in subjecten als 
Sokrates en Plato gezondheid komt misschien wel niet exclusief, maar toch primair toe 
aan levende organismen Het is echter uitgesloten dat gezondheid als vorm op dezelfde 
wijze gerecipieerd wordt door en informerend aanwezig is in een subject, dat volkomen 
ongelijksoortig is aan Sokrates en Plato Zo kan bijvoorbeeld het klimaat waann Sokrates 
leeft wel gezond genoemd worden, maar toch niet omdat dat klimaat en Sokrates gelijk
soortige supposita zouden zijn, waann de vorm 'gezondheid' op dezelfde wijze gereci-

sidere et animali Quandoque vero secundum rationes, quae partim sunt diversae et partim non diversae" 
[In IV Met, lect 1, nr 535] 

' "Analogice dicitur praedican quod praedicatur de plunbus quorum rationes diversae sunt, sed 
attnbuuntur um ahcui eidem" [De pnnc nat, cap VI] 

2 "Manifestum est enim quod quae sic dicuntur, media sunt inter univoca et aequivoca " [In XI Met, 
lect 3, nr 2197] 
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pieerd zou kunnen worden en haar informerende werk zou kunnen doen. Een klimaat en 
een organisme zijn immers volkomen ongelijksoortig, ja zelfs kategoriaal verscheiden of 
divers.1 Een klimaat verhoudt zich tot de vorm 'gezondheid' dan ook in zekere zin als 
een 'vreemde materie' of een 'vreemd substraat'. Daarom kan een klimaat niet op 
dezelfde manier gezond zijn als een organisme; en daarom worden een menselijk wezen 
en een klimaat weliswaar naar één en dezelfde vorm 'gezond' genoemd, maar elk toch 
op fundamenteel verschillende wijze. Het adagium 'denominatici fit a forma ' blijft dus 
wel van kracht, maar dient op allerlei manieren te worden genuanceerd en aangevuld. Zo 
zegt Thomas bijvoorbeeld dat alle dingen, die, ook al is het op verschillende manieren, 
op één en dezelfde zaak zijn aangelegd of toegeordend, naar deze zaak genoemd kunnen 
worden.2 

Juist bij deze stelling is het voorbeeld van de term 'gezond' buitengewoon illustra
tief. Er is maar één substraat waarin de gezondheid werkelijk als vormend beginsel 
aanwezig kan zijn, namelijk het levende lichaam, dat het eigenlijke subject van gezond
heid is. Het organisme is als het ware de 'natuurlijke plaats' of het 'thuis' van gezond
heid. Strikt genomen is gezondheid dus alleen maar - d.w.z. strikt genomen heeft gezond
heid alleen maar 'zijn' en kan gezondheid alleen maar 'zijn' hebben - in het organisme, 
en niet in iets anders, ofschoon óók dat andere naar waarheid gezond genoemd kan 
worden.3 Indien de gezondheid dus niet alleen over organismen, maar ook over ander
soortige zaken 'gedistribueerd' lijkt te zijn, dan is dat niet 'secundum esse', maar hoog
stens 'secundum mtentionem '. Daarom wordt het organisme 'perprius ' gezond genoemd, 
maar worden andere zaken 'per posterius ' gezond genoemd.4 Het motief of de rechtvaar
digingsgrond van deze secundaire denominaties ligt in dit geval in het feit, dat de 
ongelijksoortige, maar met dezelfde naam benoemde zaken op één en hetzelfde iets zijn 
toegeordend: 

omnia quae habent ordinem ad unum aliquid, Alle dingen die op één iets toegeordend zijn, ZIJ 
heet diversimode, ab ilio denominan possunt. het op verschillende wijze, kunnen naar dat iets 
sicut a sanitate quae est m ammali, denominatur genoemd worden Zo wordt naar de gezondheid, 
sanum non solum animal, quod est sanitatis die in het dierlijk organisme is, niet alleen het 
subiectum, sed dicitur medicina sana inquantum dierlijk organisme, dat het subject van de ge
est sanitatis effectiva, diaeta vero inquantum est zondheid is, gezond genoemd, maar ook een 
conservativa eiusdem, et urina inquantum est medicijn voorzover het de gezondheid bewerk-

1 Zie over (kategonale) diversiteit 2.2.2. 
2 "... omnia quae habent ordinem ad unum aliquid, licet diversimode, ab ilio denominan possunt". 

[S Th III, 60, 1] 
3 Bijvoorbeeld: " .. unna dicitur sana per respectum ad samtatem animalis; ratio emm sani secundum 

quod de unna praedicatur est esse signum sanitatis animalis, et in tahbus quod denominatur per respectum 
ad alteram non denominatili ab ahqua forma sibi ìnhaerente sed ab aliquo extnnseco ad quod refertur " [De 
ver 21, 4 ad 2] Cf S Th I, 16,6. 

* "... aliquid dicitur secundum analogiam tnpliciter vel secundum mtentionem tantum, et non secun
dum esse, et hoc est quando una intendo refertur ad plura per pnus et posterius, quae tarnen non habet esse 
nisi in uno; sicut mtentio sanitatis refertur ad animal, unnam et dietam diversimode, secundum pnus et 
posterius; non tarnen secundum diversum esse, quia esse sanitatis non est nisi in ammali." [In I Sent. 19, 
5, 2 ad 1] 
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significativa ípsius. [S Th III, 60, 1] stelligt, een dieet echter voorzover het de ge
zondheid in stand houdt, en urine voorzover die 
een teken is van de gezondheid. 

Met andere woorden: omdat en voorzover de meest uiteenlopende zaken toegeordend of 
betrokken zijn op de gezondheid van een subject dat in primaire zin gezond wordt 
genoemd (i.e. een organisme), kunnen ze alle gezond genoemd worden.1 Het is precies 
de betrekking van de diverse supposita tot één en dezelfde vorm, die bij dubbelzinnigheid 
ontbreekt, maar die zowel aan eenzinnige als aan veelzinnige predicaties ten grondslag 
ligt. Bij veelzinnige predicaties is deze betrekking tot de betekende vorm echter niet 
rechtstreeks, maar bemiddeld door het suppositum of het substraat waarin de vorm van 
nature thuishoort: 

Sic ïgitur orrme ... sanum dicitur ad sanitatem Zo wordt dus al het gezonde genoemd naar één 
unam et eamdem Eadem enim est sanitas quam en dezelfde gezondheid Het is immers dezelfde 
animal suscipit, urina significai, medicina facit, gezondheid die door het dier ontvangen, door 
et diaeta conservât [In IV Met, lect. 1, nr 537] urine betekend, door het geneesmiddel bewerk

stelligd en door het dieet in stand gehouden 
wordt. 

Zo wordt begrijpelijk waarom Thomas zegt, dat de betekenissen van een veelzinnig 
gebruikte term deels hetzelfde en deels verschillend zijn. Ze zijn hetzelfde voorzover 
telkens één en dezelfde zaak (resp. één en dezelfde vorm) betekend wordt; maar ze zijn 
verschillend voorzover telkens een andere betrekking tot die ene zaak (resp. die vorm) 
betekend wordt.2 

Wat is precies de aard van de betrekking of de toeordening van de dingen die 
analoog gezond genoemd worden? Er is kennelijk sprake van een reële causale samen
hang met datgene wat m primaire zin gezond genoemd wordt.3 Sport en fruit bijvoor
beeld worden gezond genoemd omdat en voorzover ze de gezondheid van het organisme 

1 "[praedican] analogice hoc est, secundum ordinem vel respectum ad ahquid unum " [ScG I, 34] 
2 "Quandoque vero [ahquid praedicatur de diversis] secundum rationes, quae partim sunt diversae et 

partim non diversae diversae quidem secundum quod diversas habituâmes important, unae autem secundum 
quod ad unum ahquid et idem istae diversae habituâmes refenintur, et illud dicitur analogice praedican, 
id est proportionahter, prout unumquodque secundum suam habitudinem ad illud unum refertur." [In IV 
Met, lect. 1, nr 535] "In his vero quae praedicto modo dicuntur, idem nomen de diversis praedicatur 
secundum rationem partim eamdem, partim diversam Diversam quidem quantum ad diversos modos 
relationis Eamdem vero quantum ad id ad quod fît relatio " [In XI Met, lect 3, nr. 2197] "Neque enim 
m his quae analogice dicuntur, est una ratio, sicut est in umvocis, nec totahter diversa, sicut m aequivocis, 
sed nomen quod sic multipliciter dicitur, significat diversas proportiones ad aliquid unum" [S Th I, 13, 
5] 

3 ".. secundum respectum ad unam samtatem animal dicitur sanum ut eius subiectum, medicina ut eius 
effectivum, cibus ut conservativum, urina ut signum." [ScG I, 34] "Analogice dicitur praedican, quod 
praedicatur de plunbus quorum rationes et defimtiones sunt diversae, sed attnbuuntur uni ahcui eidem 
sicut sanum dicitur de corpore animalis et de urina et potione, sed non ex toto idem significat m omnibus 
tribus Dicitur enim de unna ut de signo samtatis, de corpore ut de subiecto, de potione ut de causa; sed 
tarnen omnes istae rationes attnbuuntur uni fini, scilicet sanitari." [De pnne nat, cap. VI]. Cf. De ver. 1, 
2,2, 11. 
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bevorderen, geneesmiddelen omdat en voorzover ze het zieke organisme weer gezond 
maken, een dieet omdat en voorzover het de gezondheid van het organisme in stand 
houdt: stuk voor stuk oorzaken van de gezondheid van het organisme. De kleur van het 
gezicht en de temperatuur van het lichaam daarentegen worden gezond genoemd, omdat 
en voorzover deze zaken gevolgen - en dus tekens - zijn van de gezondheid van het 
organisme. 

Er is dus een aanzienlijk verschil tussen de veehinnigheid van een term als 'gezond' 
en de dubbelzinnigheid van termen als 'slak', 'arm', 'veer' en dergelijke. Want bij 
veelzinnige termen staan de verschillende betekenissen niet volkomen los van elkaar, 
maar hangen ze op een welbepaalde, ordelijke wijze samen. Veehinnigheid, d.w.z. het 
'secundum prius et posterius ' aanwenden van dezelfde term voor ongelijksoortige zaken, 
is reëel gefundeerd en onthult dus - in tegenstelling tot dubbelzinnigheid - een zinvolle, 
intelligibele samenhang tussen de dingen. ' 

Bij de behandeling van de veelzinnigheid van termen beperkt men zich gewoonlijk 
tot de z.g. 'categorematische termen'. Nu is het niet zo duidelijk hoe deze termen precies 
onderscheiden zijn van de 'syncategorematische' termen. Volgens Ockham hebben de 
categoremata een bepaalde vaststaande betekenis, terwijl daarentegen de syncategoremata 
uit zichzelf geen bepaalde vaststaande betekenis (of suppositie) hebben, maar slechts de 
categoremata op een bepaalde wijze doen betekenen (of supponeren): bijv. 'alle', 'som
mige', 'en', 'of, 'niet' (de latere 'logische constanten'), voorzetsels e.d.2 Volgens 
Thomas zijn het eigenlijk geen zinsdelen, maar eerder de verbindingen tussen zinsdelen, 
zoals de spijkers en dergelijke in een schip eigenlijk geen delen van het schip zijn, maar 
eerder de verbindingen ertussen.3 Anderen houden dat categoremata, in tegenstelling tot 
de syncategoremata, als termen van een propositie kunnen optreden, d.w.z. zelfstandig 
de subjects- of predicaatspositie in een oordeel kunnen innemen.4 Hoe dit ook zij, het 

' Dat de door de analoge predicatie onthulde orde of samenhang van geval tot geval verschillend kan 
zijn, zal ik hier verder niet thematiseren. Thomas geeft verschillende indelingen en de in de loop der jaren 
verschenen studies over dit onderwerp, die de uiteenlopende teksten in een samenhangende leer willen 
verenigen, zijn buitengewoon talrijk. Daarbij heeft men zich lange tijd voornamelijk op de commentatoren 
van Thomas gebaseerd, т.п. op 'De nominum analogia ' van Caietanus. Eerst sedert deze eeuw wordt weer 
veel aandacht besteed aan de teksten van Thomas zelf, waarbij soms ook de overeenkomsten en verschillen 
met modernere denkers ruime aandacht krijgen. Zie bijv. de uitvoerige historisch-systematische studie van 
L.B. Puntel, Analogie und Geschichtlichkeit I Philosophiegeschichtlich-kntischer Versuch über das 
Grundproblem der Metaphysik, Freiburg-Basel-Wien 1969. 

2 Cf. I.M. Bochenski, Formale Logik, Freiburg/München 1956, blz. 180-181. 

3 "Alia vero sunt magis colligationes partium orationis, significantes habitudmem umus ad aliam, quam 
orattones partes, sicut davi, et aha huiusmodi non sunt partes navis, sed partium navis comunctiones." [In 
I Perih., lect. 1]. Cf.: "... syncategoremata,quae secundum se non significant aliquid absolutum, sed solum 
habitudmem unius ad alteram." [In IPenh , lect. 6]. "Dicitur autem interpretarlo, secundum Boetium, vox 
significativa quae per se aliquid sigmficat, sive sit complexa sive incomplexa; unde coniunctiones et 
praepositiones et alia huiusmodi non dicuntur interpretationes, quia non per se aliquid significant". [In I 
Penh , lect. 1] 

4 Zie bijv. H.W.B. Joseph, An Introduction to Logic, Oxford 1916, blz. 18-19. Over de verschillende 
middeleeuwse theoneëen m.b.t. het onderscheid tussen categorematische en syncategorematische termen 
zie men: The Cambridge History of Later Medieval Philosophy (ed. by N. Kretzmann, A. Kenny, J. 
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valt moeilijk te ontkennen dat ook andere woorden dan naamwoorden en werkwoorden 
een soort betekeniskem hebben, die een ordelijk samenhangend veelzinnig of analoog 
gebruik mogelijk maakt, zij het dan geen predicatief gebruik. In zinnen als 'Ik ga van 
huis', 'Dit huis is van mij', 'Zij heeft een hart van goud', 'Daar kan ik niet van leven', 
'Hij werd duizelig van het nadenken' en 'Hij gehoorzaamde het bevel van de koning', 
handhaaft het woord 'van' in en door de betekenisvariaties toch zoiets als een betekenis
kem, - hoewel het niet gemakkelijk en misschien zelfs onmogelijk is deze te isoleren. 
Veelzinnigheid doet zich dus niet alleen voor bij begripswoorden in de strikte zin, maar 
lijkt alle woorden aan te kleven en de gehele taal te doordringen. 

Tot besluit van deze paragraaf wil ik nog met een enkel woord ingaan op de 'analo
gia proportionalitatis ' in samenhang met de metafoor, omdat een beknopte bespreking 
van de metafoor een verduidelijkend contrast schept t.o.v. de hierboven besproken 
analogie. De analogie van proportionaliteit ontleent haar naam aan bepaalde gelijke 
verhoudingen in de rekenkunde, zoals bijv. 6 : 3 = 4 : 2. In feite vormen dergelijke 
rekenkundige verhoudingsgelijkheden de geboortegrond en het oorspronkelijke toepas
singsdomein van de benaming 'analogie', die echter vervolgens (op analoge wijze) óók 
ter aanduiding van andere verhoudingsgelijkheden kan worden aangewend.' Zo wordt 
bijvoorbeeld van het verstand gezegd dat het 'ziet', omdat het verstand zich verhoudt tot 
de geest als het oog tot het lichaam; en zo kan God 'architect' genoemd worden, omdat 
hij zich verhoudt tot de schepping als een architect tot een door hem ontworpen huis; 
enzovoorts.2 

Kenmerkend voor de analoge predicaties in deze zin is niet zozeer dat een term, die 
krachtens de betekende vorm in eerste instantie tot een bepaald toepassingsdomein van 

Pinborg and E Stump), Cambridge 1982, biz 190-191, en Η A G. Braakhuis, De I3de eeuwse tractaten 
over syncategorematische termen. Inleidende studie en uitgave van Nicolaas van Parijs' Sincategoreumata, 
2 dl., Meppel 1979 

M b t de vraag of de termen 'waar' en 'waarheid' zelf als categorematisch of als syncategorematisch 
moeten worden opgevat, zie men Ρ Weingartner, 'Vier Fragen zum Wahrheitsbegriff, in. Salzburger 
Jahrbuch fur Philosophie VIII (1964) 31-74 (m n. blz 36-45, in discussie met Brentano, Russell, Carnap, 
Wittgenstein, Ayer e a.). Weingartner stemt in met de visie van Carnap, dat het onmogelijk is een scherpe 
scheidslijn te trekken tussen categorematische en syncategorematische termen (blz 44-45) 

1 Zie daarover L.B. Puntel, Analogie und Geschichtlichkeit I Philosophiegeschichtlich-kritischer 
Versuch über das Grundproblem der Metaphysik, Freiburg-Basel-Wien 1969, blz. 14 e.v. Cf I.M. 
Bochenski, Formale Logik, Freiburg/München 1956, blz. 207 (onderaan). 

2 "Convenienza ... secundum proportionem potest esse dupliciter et secundum haec duo attenditur 
analogiae commumtas Est enim quaedam convenienza inter ipsa quorum est ad invicem proporrlo eo quod 
habent determinatam distantiam vel aliam habitudinem ad invicem, sicut brnanus cum unitate eo quod est 
ems duplum; convenienza etiam quandoque attenditur non duorum ad invicem inter quae sit proporrlo sed 
magis duarum ad invicem proportionum, sicut senanus convenit cum quaternario ex hoc quod sicut senanus 
est duplum ternani Ha quatemanus binami: pnma ergo convenienza est proportionis, secunda autem 
proportionalitatis. Unde et secundum modum primae convenientiae invenimus aliquid analogice dictum de 
duobus quorum unum ad alterum habitudinem habet, sicut ens dicitur de substantia et accidente ex 
habitudine quam accidens ad substantiam habet, et Sanum dicitur de urina et ammali ex eo quod unna habet 
ahquam habitudinem ad samtatem animalis, quandoque vero dicitur ahquid analogice secundo modo 
convenientiae, sicut nomen visus dicitur de visu corporali et intellectu eo quod sicut visus est in oculo ita 
intellectus in mente." [De ver 2, 11] 
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supposita beperkt is, wordt 'overgedragen' op een vreemd substraat (want dat is in zekere 
zin bij elke analogie het geval), maar dat deze overdracht plaats vindt op grond van een 
verhouding van gelijkenis tussen verschillende verhoudingen waarin de analogata staan 
(een soort afgezwakte isomorfie1), en niet op grond van een welbepaalde verhouding 
tussen de analogata zelf.2 Dat het eerste iets heel anders is dan het laatste wordt door 
de gemeenschappelijke benaming 'analogie' enigszins verhuld. Eigenlijk wordt de term 
'analoog' op deze wijze aequivook gebruikt. 

Gebruikt men de naam 'analogie' zonder verdere articulatie als een synoniem van 
'veelzinnigheid', dan verdient het m.i. de voorkeur de metafoor niet vanuit de analogie, 
maar vanuit de suppositie van termen te benaderen. Want bij veelzinnigheid gaat het 
primair om het gebruik van één en dezelfde term voor verschillende, zij het onderling 
samenhangende, betekenissen (i.e. begrippen); bij suppositie gaat het weliswaar eveneens 
om het gebruik van één en dezelfde term, echter niet voor verschillende betekenissen of 
begrippen, maar voor verschillende supposita. Nauwkeuriger: bij suppositie gaat het om 
de manieren waarop één en dezelfde term met behoud van zijn betekenis volkomen 
verschillende supposita in een oordeel kan vertegenwoordigen.3 

In verband met metaforen is vooral het onderscheid tussen eigenlijke en oneigenlijke 
suppositie relevant. Een suppositie is eigenlijk (suppositto propria), wanneer datgene, 
waarvoor een term supponeert, in de lijn van zijn eigenlijke betekenis ligt; een suppositie 
is oneigenlijk (suppositie impropria), wanneer datgene, waarvoor een term supponeert, 
niet in de lijn van zijn eigenlijke betekenis ligt.4 

Zo ligt bijvoorbeeld in de zinnen 'De ezel is een hoefdier' en 'Men gebruikt deze 
ezel als lastdier' de suppositie van de term 'ezel' in de lijn van de eigenlijke betekenis: 
in het eerste geval onmiddellijk, in het tweede geval daarentegen middellijk. Daarentegen 
ligt in de zin 'De burgemeester is een ezel' de suppositie van de term 'ezel' niet in de 
lijn van de eigenlijke betekenis. Toch geldt ook in het laatste geval dat de term 'ezel' in 

' I M Bochenski [Formale Logik, Freiburg/Munchen 1956] ziet in de analogia proporlionahtatis "cine 
erste Formulierung des Gedankens der Isomorphie" [о с blz 207] - d ι "eine Identität von zwei formalen 
Strukturen, d h. von zwei Relationsnetzen, die in nichts außer in ihren rein formalen Eigenschaften ähnlich, 
dann aber gerade identisch sind" [о с blz 447], met dien verstande, dat er bij de door Thomas gegeven 
met-wiskundige voorbeelden geen sprake is van een identiteit van betrekkingen, maar van een gelijkenis 
van betrekkingen een gelijkenisverhouding tussen twee verhoudingen [о с blz. 207] 

Cf Kant "Eine solche Erkenntnis ist die nach der Analogie, welche nicht etwa, wie man das Wort 
gemeiniglichnimmt, eine unvollkommene Ähnlichkeit zweenerDmge, sondern eine vollkommene Ähnlich
keit zweener Verhaltnisse zwischen ganz unähnliche Dingen bedeutet." [Prol. § 58] 

2 "... in his quaepnmo modo analogicedieunrur oportet esse aliquam determinatam habitudmem inter 
ea quibus est ahquid per analogiam commune ... sed in alio modo analogue nulla determinata habitude 
attenditur inter ea quibus est ahquid per analogiam commune". [De ver. 2, 11] 

3 Of: ongeacht zijn betekenis. Dit geldt bijv. by de suppostilo materiahs, waarbij een term voor 
zichzelf supponeert (bijv. 'Mens is eenlettergrepig'). In zo'n geval betekent een term eigenlijk niet, maar 
supponeert hij slechts. Cf. Ioannes a Sancto Thoma, Ars logica, ed. В. Reiser, Taurini 1930, 31Ь4-2б. 

4 "Suppositie propria est acceptio termini pro eo, quod proprie sigificat vel repraesentat; ut cum dico' 
'Leo rugit', accipitur 'leo' pro animali, quod proprie significai Impropria suppositio est acceptio pro eo, 
quod improprie sigmficat et quasi metaphonce, ut cum dico: 'Vielt leo de tnbu luda', accipitur 'leo' pro 
Christo, quem proprie non significat " [Ioannes a Sancto Thoma, Ars logica, ed. B. Reiser, 31a20-50] 
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eerste instantie eigenlijk niet iets anders betekent, maar dat hij voor iets anders suppo-
neert} 

Ook een op een proportionaliteitsanalogie gebaseerde metafoor2 als 'De burgemees
ter is een ezel' behelst in eerste instantie dus niet een wijziging of een uitbreiding van 
de betekenis van de term 'ezel' (resp. van de comprehensie van het begrip 'ezel'), maar 
een wijziging of uitbreiding van het toepassingsdomein van de term 'ezel' (resp. van de 
extensie van het begrip 'ezel'). Er is zelfs sprake van de integrale overdracht van een 
complex van onderling samenhangende betekenissen van het ene en eigenlijke supposi-
tum op een ander en oneigenlijk suppositum, waarbij het aanvankelijke behoud van 
betekenis m.i. van groot belang is. Want zonder dit aanvankelijke behoud van betekenis 
zou een metafoor geen echte beeldspraak kunnen zijn en zou ze de verrassende en 
verfrissende zeggingskracht, die juist aan beeldspraken eigen is, ontberen. Wanneer de 
burgemeester voor 'ezel' wordt uitgemaakt, zonder dat daardoor ook daadwerkelijk het 
beeld van een ezel, inclusief alle voor deze dieren kenmerkende eigenschappen, in het 
voorstellingsvermogen zou worden wakker geroepen, dan zou dit predicaat niet beelden
der zijn en niet méér effect hebben dan wanneer de burgemeester droogweg 'eigenzinnig' 
genoemd zou worden. 

Om het verschil tussen de in 1.3.1 besproken analogie en de proportionaliteitsanalo
gie of de metafoor nog wat toe te spitsen, kan opnieuw de term 'gezond' uitstekende 
diensten bewijzen. Een door economen vaak gebezigde uitdrukking als 'gezonde cijfers' 
kan op geen enkele wijze worden ondergebracht bij het boven (1.6.1) besproken type 
analoge predicatie van 'gezond'. Het betren hier dan ook geen betekenisvariant binnen 
één en hetzelfde reëel gefundeerde en zinvol samenhangende betekeniscomplex van 
'gezond', maar de overdracht van het gehele betekeniscomplex van 'gezond' op een 
ander suppositum, dat nú in primaire zin gezond genoemd wordt: 'bedrijf vervangt 
'organisme' en wordt daarmee een nieuw, centraal referentiepunt van het gehele beteke
niscomplex van 'gezond'. Vandaar 'gezonde cijfers' als gevolg en dus als teken van de 
gezondheid van het bedrijf, 'gezonde investeringen' als oorzaak van de gezondheid van 
het bedrijf; en tal van andere hiermee nauw samenhangende uitdrukkingen als 'sanerin
gen', 'afslankoperaties', etc. 

Indien mijn insistentie op het initiële behoud van betekenis bij het overdrachtelijke 
gebruik van termen terecht is, dient de metafoor of proportionaliteitsanalogie in eerste 
instantie niet tot de problematiek van de veelzinmgheid gerekend te worden. Zij gaat er 
echter toe behoren, omdat beeldspraken doorgaans aan slijtage onderhevig zijn en het 
metaforische karakter van termen in vergetelheid raakt. Dan krijgt het aanvankelijk 

' Zie m b t. de onmiddellijke en middellijke betekenis van een term 1.1.3 en 1 1.4. In het eerste geval 
is er sprake van de 'suppositio simplex ', in het tweede geval van de 'supposiüo personalis '. "Suppositie-
simplex est acceptio termini pro eo, quod primo et immediate significat et non mediate; ut si dico. 'Homo 
est species', ly homo suppomt suppositione simphci (...) Suppositio personalis est acceptio termini pro 
mdividuis seu pro his, quae matenaliter et mediate significantur." [Ioannes a Sancto Thoma, Ars logica, 
31b27-32en32al6-19] 

2 Volgens Ioannes a Sancto Thoma zijn 'suppositio impropria ' en 'analogia metaphorica ' een en 
hetzelfde. Zie Ars logica, 492b23-26. 
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nieuwe en 'oneigenlijke' toepassingsdomein van een term in toenemende mate invloed 
op zijn betekenis, waardoor deze verruimd wordt of waardoor de term zelfs een nieuwe 
'eigenlijke betekenis' verwerft Het is dus heel goed mogelijk dat het eigenlijk of 
letterlijk gebruik van een term een eeuw geleden heel anders was dan het eigenlijk of 
letterlijk gebruik nu wat gisteren als eigenlijk of letterlijk gold, geldt vandaag misschien 
als oneigenlijk of figuurlijk, en omgekeerd Beschouwt men de woordenschat van een 
taal vanuit dit gezichtspunt, dan wekt ze de indruk een 'woordenboek van verbleekte 
metaforen' te zijn ' 

Het spreekt wel vanzelf dat het fenomeen van de analogie van belang is ι ν m de 
strekking en de draagwijdte van de vraag 'Wat is waarheid7' Aangezien de termen 
'waar' en 'waarheid' blijkens de eerder gegeven voorbeelden in de meest uiteenlopende 
betekenissen gebezigd worden, zou het voorbarig zijn zich van meet af aan vast te leggen 
op een betekenis of een toepassingsdomein Eerst dient enig zicht te ontstaan op de 
belangrijkste, meest gebruikelijke toepassingen of betekenissen, vervolgens kan dan 
onderzocht worden op welke wijze die verschillende betekenissen onderling samenhangen 
en of er zoiets als een primaire betekenis aangewezen kan worden Ter beantwoording 
van de vraag 'Wat is waarheid7' moet dus wel gezocht worden naar een eenheid, echter 
niet naar een univoke eenheid, maar naar een analoge eenheid 

13 2 Oriëntatie in het betekeniscomplex van de termen 'waar' en 'waarheid' 

Om een eerste indruk te krijgen van de analoge samenhang van de betekenissen van de 
termen 'waar' en 'waarheid', is het nodig een korte blik te werpen op de meest gangbare 
toepassingen In dit verband herinner ik nog eens aan de voor dit hoofdstuk uitgestippel
de weg door te dringen van datgene, wat voor ons eerder is (maar van nature later) naar 
datgene, wat voor ons later is (maar van nature eerder), d w ζ te gaan van de 'buiten
kant' (de uitwendige termen) naar de 'binnenkant' (de inwendige termen) Deze eerste 
oriëntatie in het betekeniscomplex van de termen 'waar' en 'waarheid' vormt dan ook 
niet alleen de laatste etappe van dit hoofdstuk, maar zet tegelijkertijd de overgang in naar 
het volgende hoofdstuk Nu wordt immers de stap gezet van de uitwendige termen naar 
de inwendige termen, d w z naar de begrippen, die met de termen 'waar' en 'waarheid' 
corresponderen 

Een vruchtbaar uitgangspunt voor een verkenning van de meest gebruikelijke 
betekenissen van 'waar' en 'waarheid' is de klassieke vraag van Pilatus 'Wat is waar
heid9' (Joh 18, 38), inclusief de bredere context waarin deze vraag thuishoort De 
observaties en reflecties, waartoe dit uitgangspunt aanleiding geeft, zullen als vanzelf 
leiden tot de onderscheiding van de belangrijkste betekenissen van de termen 'waar' en 
'waarheid' Het vraagstuk van de zijnswaarheid (zie 12 6) zal daarbij echter nog even 
buiten beschouwing blijven Wel zal het in het besluit van dit hoofdstuk worden herop
genomen, om het te confronteren met enkele van de in deze paragraaf verzamelde 

1 Cf Η Lipps, 'Metaphern', in Die Verbindlichkeit der Sprache, Frankfurt a M 21958, blz 70 
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betekenissen. De vragen die bij deze confrontatie rijzen, zullen medebepalend zijn voor 
de richting die het onderzoek in de volgende hoofdstukken zal nemen. Pas dan, tegen het 
einde van dat onderzoek, kan een vollediger inzicht ontstaan in de analoge betekenis
samenhang van de termen 'waar' en 'waarheid'. 

1.3.2.1 Waarheid versus schijn: zaakwaarheid (dingwaarheid) 

Op de eerste plaats moet worden vastgesteld dat de 'vraag' van Pilatus geen echte of 
ware vraag is. Want hoewel noch uit de formulering zelf, noch uit de context ondubbel
zinnig blijkt wat hij met zijn vraag precies beoogt, is toch wel duidelijk dat hij niet 
vraagt om zoiets als een waarheidsdefinitie. Hij wacht dan ook niet op een antwoord, 
maar wendt zich meteen af. De vraag van Pilatus blijkt bij nader inzien een schijnvraag 
te zijn, een vraag van louter rhetorische aard; en wie een rhetorische vraag stelt, wil niet 
zozeer een antwoord krijgen, als wel een antwoord geven. De 'vraag' van Pilatus heeft 
blijkbaar weinig méér gemeen met de wijsgerige vraag 'Wat is waarheid?' dan de 
uitwendige vorm. 

Daaruit kan de volgende conclusie getrokken worden. Als het mogelijk is vast te 
stellen dat de vraag van Pilatus geen echte vraag is, dat wil zeggen geen ware vraag, 
geen vraag in de ware zin van het woord, dan is het kennelijk mogelijk en zinvol 
onderscheid te maken tussen ware (echte) vragen en valse (onware of onechte) vragen. 
Onder 'valse' vragen moeten dan die formuleringen verstaan worden, die wel de schijn 
wekken de uitdrukking van vragen te zijn, maar die in werkelijkheid iets anders uitdruk
ken, - bijvoorbeeld een oordeel. 

In gevallen als deze staat waarheid tegenover schijn. Men noemt zaken of dingen 
waar, voorzover ze werkelijk zijn wat ze schijnen te zijn en vals, voorzover ze niet zijn 
wat ze schijnen te zijn.1 Een overeenkomstige tegenstelling bestaat tussen waar (echt) 
geld en vals geld en tussen ware (echte) tanden en valse tanden. Vals geld is iets dat de 
schijn wekt echt geld te zijn, zoals valse tanden dingen zijn die de schijn wekken echte 
tanden te zijn. In zulke gevallen wordt het predicaat 'waar' toegekend aan zaken of 
dingen: men zegt van bepaalde zaken of dingen dat ze waar of vals zijn. Deze vorm van 
waarheid kan dus het best worden aangeduid als zaak-waarheid of ding-waarheid. 

1.3.2.2 Waarheid versus dwaling: oordeelswaarheid (kenniswaarheid) 

Behalve een besef van de tegenstelling tussen waarheid en schijn blijkt er ook een besef 
te zijn van de tegenstelling tussen waarheid en dwaling of tussen ware en valse oordelen. 

' " . dicitur falsum in rebus ex eo, quod aliqua quidem sunt entia in se, sed tarnen sunt apta nata videri 
aut quaha non sunt, aut quae non sunt (...). Hic ... dicuntur aliqua falsa quae quidem in se sunt aliquid, 
sed non sunt illa 'quorum faciunt phantasiam', idest quorum habent apparentiam." [in V Met, lect. 22, nr 
1129]. "Est emm falsum, ut Philosophus dicit IV Metaphys. ex eo quod dicitur vel videtur esse ahquid 
quod non est, vel non esse quod est." [S Th I, 17, 4] 
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Dit volgt uit het feit dat het aanvankelijke oordeel, dat Pilatus een vraag stelt, bij nader 
toezien onwaar is gebleken; niet, omdat het geen echt oordeel geweest zou zijn (het was 
wel degelijk een oordeel), maar omdat het een oordeel was dat niet overeenstemde met 
de beoordeelde werkelijkheid.' In dit geval gaat het dus niet meer om zaakwaarheid of 
dingwaarheid, maar om oordeels-waarheid of kennis-waarheid. Deze oordeels- of kennis-
waarheid wordt door Thomas in het voetspoor van Aristoteles als volgt bepaald: 

... non ... aliud est magis falsum quam dicere Het onware is op de eerste plaats: zeggen dat 
non esse quod est, aut esse quod non est Et nihil met is, wat is, of dat is, wat met is. En het ware 
aliud est magis verum quam dicere esse quod is op de eerste plaats, zeggen dat is, wat is, of 
est, aut non esse quod non est. [In IV Met, lect dat niet is, wat met is 
16, nr. 721] 

Op verschillende plaatsen (o.a. De ver. 1, 1 en ScG I, 59) wordt deze van Aristoteles 
afkomstige waarheidsbepaling door Thomas op één lijn gezet met een door hem (waar
schijnlijk ten onrechte) aan de Joodse filosoof Isaac Israeli toegeschreven waarheidsdefi
nitie.2 Volgens deze definitie bestaat waarheid in: 

... adaequatw intellectus et rei, secundum quod . . de overeenstemming van het verstand en de 
intellectus dicit esse quod est vel non esse quod zaak, volgens welke het verstand zegt dat is, wat 
non est [ScG I, 59, Cum enim] is, of dat niet is, wat niet is 

De bepaald klassiek geworden formule 'ventas est adaequatio intellectus et rei ' wordt 
door Thomas beschouwd als de weergave van de volledige waarheidsnotie ('completa 

(perfecta) ratio veritatis') en dus als de kernbetekenis van 'waarheid'.3 

i.3.2.3 De samenhang van zaakwaarheid en oordeelswaarheid 

Het is gemakkelijk in te zien dat er een nauwe en zelfs onverbrekelijke samenhang 
bestaat tussen zaakwaarheid en oordeelswaarheid. Een zaak die in werkelijkheid is wat 
ze schijnt te zijn, geeft immers als vanzelf aanleiding tot een waar oordeel omtrent 

1 Eén en dezelfde uitspraak of één en hetzelfde oordeel kan dus tegelijkertijd waar én vals zijn, zij het 
uiteraard onder verschillend opzicht: "... quia voces sunt signa ïntellectuum, ent vox vera quae significat 
verum intellectum, falsa autem quae significai falsum intellectum quamvis vox, in quantum est res 
quaedam, dicatur vera sicut et aliae res Unde haec vox, homo est annus, est vere vox et vere signum; sed 
quia est signum falsi, ideo dicitur falsa " [In I Penh., lect. 3, nr. 9] 

2 "Alio modo diffinitur [ventas] secundum id in quo formaliter ratio ven perfïcitur, et sic dicit Ysaac 
quod 'Ventas est adaequatio rei et intellectus'". [De ver 1, 1] 

Met betrekking tot de toeschrijving van deze definitie aan Isaac Israeli zie men. J.A. Aertsen, 
Medieval Philosophy and the Transcendentals The Case of Thomas Aquinas, Leiden/New York/Köln 1996, 
blz 244; en J.T. Muckle, 'Isaak Israeli's Definition of Truth', In: Archives d'Histoire Doctrinale et 
Littéraire du Moyen Age 8 (1933) blz. 5-8. 

3 Zie voor de formule 'adaequatio rei et intellectus ' о a. S Th I, 16, 1 en 21, 2; In I Sent 19, 5, 1; 
De ver 1, 1; 1, 3; 1, 5, 1, 8 en 1, 10. 
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zichzelf; terwijl een zaak die in werkelijkheid niet is wat ze schijnt te zijn, als vanzelf 
aanleiding geeft tot een onwaar oordeel omtrent zichzelf. 

Men dient daarbij te bedenken, dat alle menselijke kennis zijn uitgangspunt heen in 
de zintuiglijke ervaring; en voorzover de zintuiglijk waarneembare uitwendige verschij
ningsvormen (qualitates sensibiles) van het ene ding gelijkenis vertonen met de zintuig
lijk waarneembare uitwendige verschijningsvormen van een ander ding, kunnen ze 
gemakkelijk een andere inwendige natuur of een ander inwendig wezen suggereren, dan 
de natuur of het wezen waar ze als uitwendige verschijningsvormen werkelijk toe 
behoren.' Met 'vals geld', 'valse tanden' etc, worden dan ook zaken bedoeld, die de 
uiterlijke schijn wekken echt geld of echte tanden te zijn en die daardoor iemand kunnen 
verleiden tot het vellen van een onwaar oordeel: een oordeel dat niet in overeenstemming 
is met de beoordeelde zaak. 

Overigens is niet elk geval van gelijkenis of bedrieglijke schijn een voldoende reden 
om een ding vals te noemen. Er moet sprake zijn van een gelijkenis die zo treffend is, 
dat het verschil met het andere ding niet gemakkelijk ontdekt kan worden. Daarom moet 
een ding volgens Thomas ook niet 'vals' genoemd worden wanneer het (incidenteel) deze 
of gene enkeling op het verkeerde been zet, maar wanneer het (duurzaam) geschikt of 
geëigend is om velen - óók wijzen - te misleiden.2 Deze geschiktheid van sommige 
dingen om te 'misleiden' of te 'bedriegen' (fallere), is precies de reden waarom ze 
'misleidend' of 'bedrieglijk' (falsae) genoemd worden.3 

1 " secundum comparationem ad mtellectum humanum invemtur interdum inaequalitas rei ad ïntel-
lectum quae quodam modo ex ipsa re causatur Res emm noütiam sui facit in anima per ea quae de ipsa 
extenus apparent, quia cognitio nostra a sensu înitium sumit cui per se obiectum sunt sensibiles qualitates: 
undeet in I De anima dicitur quod 'accidentia magnam partem conférant ad cognoscendum quod quid est'; 
et ideo, quando in aliqua re apparent sensibiles qualitates demonstrantes naturam quae eis non subest, 
dicitur res ilia esse falsa unde Philosophus dicit VI Metaphysicae quod ilia dicuntur falsa quae 'nata sunt 
viden aut qualia non sunt aut quae non sunt', sicut dicitur aurum falsum in quo extcnus apparet color aun 
et aha huiusmodi accidentiacum tarnen internis natura aun non subsit." [De ver. 1, 10]. "... res dicitur vera 
quae nata est de se faceré veram apprehensionem quantum ad ea quae apparent exterius in ipsa; et similiter 
dicitur falsa res quae nata est faceré, quantum ad id quod apparet exterius de ipsa, falsam apprehensionem, 
sicut aunchalcum dicitur aurum falsum." [In I Sent 19, 5, 1]. "... dicitur res esse falsa, quae nata est faceré 
de se opinionem falsam Et quia ìnnatum est nobis per ea quae extenus apparent de rebus ìudicare, eo quod 
nostra cognitio a sensu ortum habet, qui primo et per se est extenorum accidentium, ideo ea quae in 
extenonbus accidentibus habent similitudinem aliarum rerum, dicuntur esse falsa secundum illas res- sicut 
fel est falsum mei, et stannum est falsum argentimi Et secundum hoc Augustinus dicit in lib 2 Sohloq., 
quod eas res falsas nominamus, quae vensimilia aprrehendimus Et Philosophus dicit in 5 Metaph., quod 
falsa dicuntur quaecumque apta nata sunt apparere aut qualia non sunt, aut quae non sunt." [S Th. I, 17, 
1] 

2 "... non ex qualibet similitudine nata est anima decipi, sed ex magna similitudine in qua dissimilitude 
de facili invenin non potest, et ideo ex similitudine maion vel minori decipitur anima secundum maiorem 
vel minorem perspicacita temad dissimilitudmem inveniendum; nee tarnen simpliciter debet enuntian aliqua 
res falsa ex eo quod quemeumque in errorem inducit, sed ex eo quod plures vel sapientes nata est fallere." 
[De ver 1, 10 ad 1 contra]. "... similitudo vel repraesentatio deficiens non inducit rationem falsitatis, nisi 
inquantum praestat occasionem falsae opinioms. Unde non ubicumque est similitudo, dicitur res falsa: sed 
ubicumque est talis similitudo, quae nata est faceré opinionem falsam, non cuicumque, sed ut m pluribus." 
[S Th I, 17, 1 ad 4] 

3 "... res falsa dicitur secundum quod nata est fallere". [De ver 1, 10 ad 6] 
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Maar - en dit is een punt van belang - hoe hardnekkig de bedrieglijke schijn die van 
'valse dingen' uitgaat ook moge zijn, het is in geen geval zo dat ze noodzakelijk dwaling 
teweeg brengen. De als 'vals' aangeduide dingen misleiden niet per se, maar per acci-
dens} Want het verstand is in het beoordelen van de dingen niet louter passief, maar 
veeleer op een of andere wijze actief; het wordt niet zonder meer bepaald door de indruk 
die de dingen wekken, maar legt in de act van het oordelen een grote mate van spontane-
iteit en onafhankelijkheid aan de dag: 

Nee tarnen res est hoc modo causa falsitatis ш 
anima quod necessario falsitatem causet, quia 
ventas et falsitas praecipue in ïudicio animae 
existunt, anima vero m quantum de rebus ïudicat 
non patitur a rebus sed magis quodam modo 
agit unde res non dicitur falsa quia semper de se 
facial falsam apprehensionem, sed quia nata est 
faceré per ea quae de ipsa apparent [De ver 1, 
10] 

Maar de zaak is met op zodanige wijze de oor
zaak van de onwaarheid in de ziel, dat ze nood
zakelijk onwaarheid veroorzaakt Immers, waar
heid en onwaarheid bestaan hoofdzakelijk in het 
oordeel van de ziel, maar de ziel, voorzover ze 
over de dingen oordeelt, verhoudt zich niet pas
sief tot de dingen, maar veeleer op de een of 
andere wijze actief Daarom wordt een ding met 
vals genoemd omdat het altijd een valse opvat
ting teweeg brengt, maar omdat het geëigend is 
die teweeg te brengen door de dingen die er van 
verschijnen. 

De schijn van een ding is dus iets heel anders dan de dwaling van de mens, d.w.z. de 
onwaarheid of valsheid van het oordeel. Terecht merkt Kant op: 'Schein ist die Verlei
tung zum Irrtum'. De schijn die van een ding uitgaat, is datgene, waardoor iemand, die 
wil oordelen, op het verkeerde been gezet kan worden; maar dwaling bestaat uitsluitend 
in het oordelen zelf.2 

De aanvankelijk gegeven omschrijving van zaakwaarheid - dat een ding 'waar' 
genoemd wordt voorzover het is wat het schijnt te zijn en 'onwaar' of 'vals' voorzover 
het niet is wat het schijnt te zijn - dient dus nog enigszins gepreciseerd te worden. Een 
ding wordt waar genoemd, voorzover het geëigend is een waar oordeel omtrent zichzelf 
teweeg te brengen, en vals, voorzover het geëigend is een vals oordeel omtrent zichzelf 
teweeg te brengen3: 

Dicitur . aliqua res vera vel falsa per comparati-
onem ad ïntellectum nostrum ..; m quantum 

Een ding wordt waar of vals genoemd met be
trekking tot ons verstand, namelijk voorzover het 

' ". res per se non fallunt, sed per accidens Dant enim occasionem falsitatis, eo quod similitudinem 
eorum gerunt, quorum non habent existentiam." [S Th I, 17, 1 ad 2] 

2 "Denn Wahrheit oder Sehern sind nicht im Gegenstande, sofern er angeschaut wird, sondern im 
Urteile über denselben, sofern er gedacht wird Man kann also zwar nchtig sagen daß die Sinne nicht 
irren, aber nicht darum, weil sie jederzeit nchtig urteilen, sondern weil sie gar nicht urteilen. Daher sind 
Wahrheit sowohl als Irrtum, mithin auch der Schein, als die Verleitung zum letzteren, nur im Urteile, d ι. 
nur in dem Verhaltnisse des Gegenstandes zu unserem Verstande anzutreffen." [KrV В 350] 

1 ".. secundum.. adaequationem ad ïntellectum <humanum> dicitur res vera in quantum est nata de 
se faceré veram aestimationem, sicut e contrario falsa dieuntur quae 'sunt nata viden quae non sunt aut 
quaha non sunt' ut dicitur in V Metaphysicae." [De ver. 1, 2] Cf. De ver 1, 10; S Th I, 17, 1, In I Sent 
19, 5, \\ScG\, 60; et a I 
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scilicet nata est faceré de se veram vel falsam geëigend is omtrent zichzelf een ware of onware 
aestimationem [In I Penh. lect. 3] beoordeling teweeg te brengen. 

Uit deze bepaling van zaakwaarheid wordt ook duidelijk, hoe het volgens Thomas gesteld 
is met de analoge samenhang van zaakwaarheid en oordeelswaarheid. De waarheid van 
de zaak en de waarheid van het oordeel verhouden zich tot elkaar grofweg op dezelfde 
wijze als de gezondheid van het voedsel en de gezondheid van het organisme; d.w.z. ze 
verhouden zich min of meer als oorzaak en gevolg. Want zoals het begrip van de 
(on)gezondheid van voedsel niet compleet is, tenzij daarin de causale betrekking tot de 
gezondheid van het organisme wordt meebegrepen, zo is het begrip van de (on)waarheid 
van dingen niet compleet, tenzij daann de causale betrekking tot de waarheid van het 
verstand (c.q. de kennis, het oordeel) wordt meebegrepen.' De waarheid van het verstand 
is immers de eindterm en daarmee de voltooiing van het kenproces, zoals de gezondheid 
van het organisme de eindterm en daarmee de voltooiing van de gezondheid-conserveren-
de werking van het voedsel is. Waarheid en onwaarheid worden dus per prius in het 
verstand gevonden, maar per posterius in de dingen.2 

Laat ik het - met het oog op de latere confrontatie met zijnswaarheid - nog wat 
uitdagender formuleren. Zoals het voedsel van een organisme '(on)gezond' genoemd 
wordt, ook al bestaat (on)gezondheid eigenlijk niet in het voedsel zelf, maar in het 
organisme, zo wordt een ding '(on)waar' genoemd, ook al bestaat (on)waarheid eigenlijk 
niet in de dingen zelf, maar in het menselijk kennen en oordelen.3 Daarom wordt een 
ding wel op grond van dezelfde vorm 'waar' genoemd als de menselijke kennis (immers: 
'denominatie fit a forma '), echter niet 'essentiahter' of 'formaliter', als zou de bedoelde 

1 Cf ". in omnibus nomimbus quae de plunbus analogice dicuntur, necesse est quod omnia dicantur 
per respectum ad unum et ideo ïllud unum oportet quod ponatur in definitione omnium. Et quia ratio quam 
sigmficat nomen, est definitio, ut dicitur in IV Melaphys , necesse est quod ïllud nomen per prius dicatur 
de eo quod pomtur in definitione ahorum, et per posterius de alus, secundum ordinem quo appropinquant 
ad ìllud primum vel magis vel minus sicut sanum quod dicitur de animali, cadit in definitione sani quod 
dicitur de medicina, quae dicitur sana inquantum causât samtatem in animali, et in definitione sani quod 
dici tur de urina, quae dicitur sana inquantum est signum sanitatis animalis " [S Th I, 13, 6] 

2 ". non oportet in ilhs quae dicuntur per prius et per posterius de multis, quod lllud pnus recipiat 
praedicationem communis quod est ut causa aliorum, sed ïllud in quo est primo ratio llhus communis 
completa, sicut sanum per pnus dicitur de animali, in quo primo perfecta ratio samtatis lnvemtur, quamvis 
medicina dicatur sana ut effectiva samtatis, et ideo, cum verum dicatur per pnus et posterius de plunbus, 
oportet quod de ilio per pnus dicatur in quo pnmo lnvemtur completa ratio ventatis Complementum autem 
cuiushbet motus vel operations est in suo termino. Motus autem cognitivae virtutis terminatur ad animam 
(. ) . verum ... et falsum sunt in mente Res non dicitur vera nisi secundum quod est lntellectui 
adacquata, unde per posterius lnvemtur verum in rebus, per pnus autem in intellectu." [De ver 1,2] Cf 
5 Th I, 16, 1 ad 3 en I, 16, 6, en In I Sent 19, 5, 1. 

3 Cf.: "... quando aliquid praedicatur univoce de multis, lllud in quolibet eorum secundum propnam 
rationem invenitur, sicut animal in qualibet specie animalis. Sed quando aliquid dicitur analogice de multis, 
lllud invenitur secundum propnam rationem in uno eorum tantum, a quo alia denominantur. Sicut sanum 
dicitur de animali et urina et medicina, non quod samtas sit msi in ammali tantum, sed a sanitate animalis 
denominatur medicina sana, inquantum est ìlhus samtatis effectiva, et unna, inquantum est llhus samtatis 
significativa Et quamvis samtas non sit in medicina neque in unna, tarnen in utroque est aliquid per quod 
hoc quidem facit, lllud autem significai samtatem " [S Th I, 16, 6] 
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waarheid een in het ding inhaerente vorm zijn, maar 'effective': ni. voorzover het 
geschikt is ware kennis te veroorzaken} 

1.3.2.4 Meer waar versus minder waar: een ander type zaakwaarheid 

Bij het hierboven beschreven type zaakwaarheid verhouden waarheid en valsheid van de 
dingen zich ten opzichte van elkaar als het ene en het andere: waar geld is één ding, vals 
geld is iets heel anders. Waar geld en vals geld zijn heterogene zaken. Juist als 'waar' 
respectievelijk 'vals', horen ze thuis in verschillende rubrieken, die als het ware door een 
waterdicht schot van elkaar gescheiden zijn. De naam 'geld' voor vals geld berust 
eigenlijk op een louter extrinsieke denominatie. Ze wordt niet gegeven op grond van een 
intrinsieke, constitutieve vorm (waardoor iets geld is), maar op grond van uitwendige 
verschijningsvormen (waardoor iets op geld lijkt). Het zou dan ook niet terecht zijn tegen 
te werpen, dat beide als geld toch tot dezelfde ontologische rubriek moeten behoren; 
want vals geld is nu juist geen geld (het is schijngeld). 

Men kan zich echter ook een ander type zaakwaarheid voorstellen, waarbij waarheid 
en valsheid zich ten opzichte van elkaar niet verhouden als het ene en het andere, maar 
als meer en minder. Zo'n verhouding wordt niet gekenmerkt door het wederzijds exclu
sieve 'ofwel waar, ofwel onwaar', maar door een graduele (i.e. privatieve) tegenstelling 
tussen meer waar en minder waar. Wanneer bijvoorbeeld iemand de vraag, of hij het 
ware geluk gevonden heeft (c.q. of hij waarlijk gelukkig is), ontkennend beantwoordt, 
volgt daaruit natuurlijk niet dat hij ongelukkig is. Iemand kan immers meer of minder 
gelukkig zijn, d.w.z. meer of minder deelachtig aan het ware geluk. Dit is bij de tegen
stelling tussen waar geld en vals geld blijkbaar uitgesloten. Het zou absurd zijn te 
beweren dat het verschil tussen waar geld en vals geld slechts gradueel zou zijn en dat 
vals geld 'minder (waar) geld' zou zijn. Op vergelijkbare wijze is de tegenstelling tussen 
waar geluk en vals geluk heel anders dan die tussen meer en minder waar geluk, zoals 
ook de tegenstelling tussen een waar kunstwerk en een vervalsing heel anders is dan die 
tussen een meer en een minder waar kunstwerk.2 

Wat geldt van de tegenstelling tussen waar geld en vals geld, nl. dat deze geschraagd 
wordt door de tegenstelling tussen waarheid en schijn, die weer gerelateerd is aan de 
waarheid resp. valsheid van het menselijk oordeel, geldt weliswaar ook van de tegenstel
lingen tussen ware liefde en valse liefde, waar geluk en vals geluk, ware vrijheid en valse 
vrijheid etc, maar niet van de tegenstellingen tussen meer en minder ware liefde, meer 

' "Dicuntur... res ahquae verae vel falsae per comparationemad mtellectum nostrum, non essentiahter 
vel formaliter, sed effective, m quantum scilicet natae sunt faceré de se veram vel falsam existimationem " 
[In I Penh. Iect. 3, nr 7] 

2 Overigens kan ook een vervalsing als vervalsing weer meer of minder 'waar', meer of minder 
geslaagd zijn. Zo is misschien een oorspronkelijk schilderstuk m de stijl van Rembrandt of Vermeer een 
meer geslaagde vervalsing dan een (al dan niet goed gelukte) kopie van een reeds bestaand schilderstuk. 
In zulke gevallen is het zelfs mogelijk iemand 'een ware Rembrandt' of 'een ware Venneer' te noemen, 
hoewel de persoon in kwestie in waarheid noch Rembrandt noch Venneer is. 

79 



en minder waar geluk of meer en minder ware vrijheid Minder ware liefde is immers 
nog geen schijnhefde, minder waar geluk is nog geen schijngeluk en minder ware 
vrijheid is nog geen schijnvrijheid Terwijl dus bij het eerste type zaakwaarheid de 
waarheid niet pnmair aan de kant van de zaak, maar eerder aan de kant van het mense
lijk oordeel ligt, lijkt bij dit tweede type zaakwaarheid de waarheid wel degelijk pnmair 
aan de kant van de zaken zelf te liggen 

13 2 5 Waarheid versus leugen waarachtigheid 

Dat de 'buitenkant' van woorden misleidend kan zijn, bleek al uit de rhetorische vraag 
van Pilatus met de uitwendige vraagvorm wordt niet noodzakelijkerwijs uitdrukking 
gegeven aan een ware vraag (in de zin van zaakwaarheid) Ook met de uitwendige 
oordeelsvorm - de vorm van de uitspraak aï ae bewering - wordt niet noodzakelijkerwijs 
uitdrukking gegeven aan een waar oordeel (zowel in de zin van zaakwaarheid, als m de 
zin van kenniswaarheid) In feite kan de uitwendige oordeelsvorm zelfs op dne verschil
lende manieren misleidend zijn 

De eerste manier hangt samen met zaakwaarheid en dus met de tegenstelling tussen 
waarheid en schijn Wanneer in de vorm van een bewering iets anders wordt uitgedrukt 
dan een oordeel, bijv een bevel, een verbod, een aankondiging of een aansporing, 
wanneer het gaat om een performatieve taaluiting, wanneer er sprake is van fictie, 
wanneer de gebruikte termen niet supponeren, etc etc dan kan de gebruikte formulering 
de misleidende schijn wekken de uitdrukking van een oordeel te zijn en kan met enige 
goede wil gesproken worden van een 'schijnbewenng' of van een 'valse bewering' m de 
zin van een Onechte bewering' 

De tweede manier hangt samen met kenniswaarheid en dus met de tegenstelling 
tussen waarheid en dwaling Wanneer met de vorm van de bewering uitdrukking wordt 
gegeven aan een oordeel dat waar is in de zin van zaakwaarheid (een echt oordeel), maar 
dat onwaar is in de zin van kenniswaarheid (een dwaling), is de bewering uiteraard 
misleidend, in dit geval echter niet omdat ze 'vals' zou zijn in de zin van Onecht', maar 
omdat ze 'vals' is m de zin van 'niet in overeenstemming met de werkelijkheid' Immers, 
wanneer een bewering de adaequate uitdrukking is van een oordeel dat overeenstemt met 
de beoordeelde werkelijkheid, stemt ze ook zelf overeen met de beoordeelde werkelijk
heid, en wanneer een bewering de adaequate uitdrukking is van een oordeel dat niet 
overeenstemt met de beoordeelde werkelijkheid, stemt ze ook zelf niet overeen met de 
beoordeelde werkelijkheid Deze correspondentie tussen de (on)waarheid van het oordeel 
en de (on)waarheid van de bewenng berust hierop, dat een bewering (als verbum exte-
nus) het teken is van een oordeel (als verbum intenus) en bijgevolg ook van de (on
waarheid van dat oordeel ' Een bewering wordt dan ook '(on)waar' genoemd, omdat en 

' Zie m b t de samenhang tussen verbum interim en 'verbum extenus ' de uiteenzettingen in 1 1 3 
Cf " usus oratioms, sicut et omnis vocis sigmficativae est significare conceptionem intellectus 
duae autem sunt operatiemes intellectus, ш quarum una non invenitur ventas et falsitas, ш aha autem 
invenitur verum vel falsum Et ideo oraüonem enunciatrvam définit [Philosophais] ex sigmfïcatione ven 
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voorzover ze het gevolg en dus het teken is van de (on)waarheid van het oordeel, zoals 
een ding (on)waar genoemd wordt, omdat en voorzover het de oorzaak is van de (on
waarheid van het oordeel.' Zoals de analoge samenhang tussen de (on)waarheid van een 
ding en de (on)waarheid van een oordeel vergelijkbaar is met de analoge samenhang 
tussen de (on)gezondheid van voedsel en de (on)gezondheid van het organisme, zo is de 
analoge samenhang tussen de (on)waarheid van een bewering en de (on)waarheid van een 
oordeel vergelijkbaar met de analoge samenhang tussen de (on)gezondheid van bijv. 
urine en de (on)gezondheid van het organisme. Een bewering wordt dus, evenals een 
ding, niet 'waar' genoemd op grond van een in de bewering inhaerente vorm, maar op 
grond van de reële, causale samenhang van de bewering met het menselijk verstand, 
waarin de vorm 'waarheid' wél inhaerent is.2 

Er is echter nog een derde manier van misleiding mogelijk. Men zal zich herinneren, 
dat bij de bespreking van de verhouding tussen verbum interius en verbum exterms het 
spreken een typisch menselijke handeling, i.e. een vrijwillig en doelbewust zich uiten is 
genoemd.3 Welnu, precies zoals de waarheid (resp. valsheid) van een ding niet noodza
kelijkerwijs waarheid (resp. valsheid) van het oordeel veroorzaakt, daar een kenner zich 
bij de beoordeling niet alleen passief, maar ook actief tot het ding verhoudt; zo ook 
veroorzaakt de waarheid (resp. valsheid) van een oordeel niet noodzakelijkerwijs waar
heid (resp. valsheid) van de bewering, aangezien een kenner zich ook ten opzichte van 
zijn uitingen niet louter passief (als natuurwezen), maar ook actief (als vrije persoon) ver
houdt. Het is door deze actieve, vrije verhouding van een persoon t.o.v. zijn uitspraken, 
dat de termen 'waarheid' en 'valsheid' weer een geheel andere lading krijgen. 

Ook daarvan kan in de brede context van de rhetorische vraag van Pilatus een 
voorbeeld aangetroffen worden. Er is namelijk sprake van ware en valse getuigenissen.4 

Nu is de waarheid of valsheid van getuigenissen kennelijk niet alleen iets anders dan de 
waarheid of valsheid van oordelen, maar ook iets anders dan de waarheid of valsheid van 
beweringen. Ware en valse getuigenissen staan immers niet tegenover elkaar als waarheid 
en dwaling, maar als waarheid en leugen. Het grote verschil tussen een dwaling en een 

et falsi, dicens quod non otnnis oratio est enunciativa, sed in qua verum velfalsvm est.'" [In I Penh , lect. 
7, nr. 2]. " Enunciano est oratio, in qua verum velfalsum est." [L с ]. 

1 "... dico, quod verum per pnus dicitur de ventate mtellectus, et de enuntiatione aicitur inquantum est 
signum ìlhus ventatis; de re autem dicitur, inquantum est causa." [In I Sent 19, S, 1] 

2 "... ventas enuntiabilium non est aliud quam ventas mtellectus. Enuntiabile enim et est ш mtellectu, 
et est m voce Secundum autem quod est in mtellectu, habet per se ventatem. Sed secundum quod est in 
voce, dicitur verum enuntiabile, secundum quod significai aliquam ventatem mtellectus, non propter 
aliquam ventatem in enuntiabili existentem sicut in subiecto. Sicut urina dicitur sana, non a sanitate quae 
in ipsa sit, sed a sanitate animalis, quam significat. Similiter etiam supra dictum est [art 1] quod res 
denominanti^ verae a ventate mtellectus." [S Th I, 16, 7]. "Dicitur ... in enunciatone esse verum vel 
falsum, sicut in signo mtellectus ven vel falsi: sed sicut in subiecto est verum vel falsum in mente, ut 
dicitur in VI Metaphysicae, in re autem sicut in causa: quia ut dicitur in libro Praedicamentorum, ab eo 
quod res est vel non est, oratio vera vel falsa est." [In I Penh , lect. 7, nr. 3] 

' Zie boven, 1.1.2 en 1.1.3. 
4 Mt. 26, 59-60, Mc 14, 55-57. 
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leugen is dat de eerste nooit, maar de tweede altijd opzettelijk is. In tegenstelling tot 
dwalen is liegen iets, wat iemand willens en wetens doet. 

De complexe structuur van de leugen wordt door Thomas op een heldere wijze 
geanalyseerd. Een leugen is 'perfect' (of: het begrip van de leugen is volledig, 'perfecta 
ratio mendacn "), indien zij de volgende drie componenten bevat: ten eerste, de onwaar
heid van de uitspraak (fahitas materialis); ten tweede, de wil iets onwaars uit te spreken 
(falsitas formalis); en ten derde, de intentie anderen te misleiden (falsitas effectiva)} 

Si ergo ïsta tna concurrent, scilicet quod falsum 
sit id quod enuntiatur, et quod adsit voluntas 
falsum enuntiandi, et iterum mtentio fallendi, 
tune est falsitas matenaliter, quia falsum dicitur; 
et formaliter, propter voluntatem falsum dicendi; 
et effective, propter voluntatem falsitatem impn-
mendi Sed tarnen ratio mendacii sumitur a 
formali falsitate ex hoc scilicet quod aliquis 
habet voluntatem falsum enuntiandi [S Th Il-II, 
110, 1] 

Als dus deze drie samenkomen - te weten: dat 
datgene wat uitgesproken wordt iets onwaars is, 
en dat de wil iets onwaars uit te spreken aanwe
zig is, en tenslotte dat er de intentie is te mislei
den - dan is er onwaarheid in materiele zin, 
aangezien iets onwaars gezegd wordt; en in for
mele zin, wegens de wil iets onwaars te zeggen; 
en in effectieve zin, wegens de wil de onwaar
heid te doen geloven Maar toch wordt de ratio 
van de leugen genomen van de formele onwaar
heid, namelijk dat iemand de wil heeft iets on
waars te zeggen 

De tweede component (formele onwaarheid), die bestaat in de wil iets onwaars te zeggen, 
is dus de voornaamste. Ze is datgene, wat de leugen naar zijn wezen constitueert en 
zonder welke een bewering geen leugen kan zijn. De eerste component daarentegen 
(materiële onwaarheid), welke bestaat in het niet overeenstemmen van de uitspraak met 
de werkelijke stand van zaken, maakt niet alleen met het wezen van de leugen uit, maar 
is paradoxaal genoeg niet eens noodzakelijk voor een leugen: 

Et ideo si quis falsum enuntiet credens ïllud 
verum esse, est quidem falsum matenaliter, sed 
non formaliter quia falsitas est praeter ïntentio-
nem dicentis Unde non habet perfectam ratio-
nem mendacu ld emm quod praeter intentionem 
est, per accidens est, unde non potest esse speci
fica differentia. Si vero formaliter aliquis falsum 
dicat, habens voluntatem falsum dicendi, licet sit 
verum id quod dicitur, inquantum tarnen huius-
modi actus est voluntanus et moralis, habet per 
se falsitatem, et per accidens ventatem Unde ad 
speciem mendaci! pertingit [S Th II-II, HO, 1] 

Als iemand dus onwaarheid spreekt, terwijl hij 
gelooft dat het waar is, is het wel onwaarheid in 
materiele zin, maar niet in formele zin want de 
onwaarheid ligt buiten de intentie van de spre
ker. Daarom is dit geen leugen in de eigenlijke 
zin van het woord, wat immers buiten de intentie 
ligt, is per accidens, en kan dus geen specifieke 
differentie zijn. Maar als iemand m formele zm 
onwaarheid spreekt, met de wil onwaarheid te 
spreken, dan heeft een dergelijke daad, ook al 
zou datgene wat gezegd wordt waar zijn, voorzo
ver ze echter vrijwillig en moreel is, per se on
waarheid, en per accidens waarheid Dit behoort 
dus tot het wezen van de leugen. 

Zelfs wanneer iemand dus iets waars zegt, d.w.z. wanneer zijn uitspraak waar is, is het 
toch nog heel goed mogelijk dat hij liegt. Dat is het geval voorzover hij slechts toeval-

1 Cf G Muller OSB, Die Wahrhaftigkeitspflicht und die Problematik der Lüge Ein Längsschnitt durch 
die Moraltheologie und Ethik unter besonderer Berücksichtigung der Tugendlehre des Thomas von Aqmn 
und der modernen Lösungsversuche, Herder, Freiburg/Basel/Wien 1962, blz. 170. 

82 



liger- of bijkomstigerwijs de waarheid spreekt, d.w.z. voorzover het zeggen van iets 
waars buiten, maar het zeggen van iets onwaars binnen de intentie van de spreker ligt. 

Hoe staat het met de derde component: de intentie anderen te misleiden (effectieve 
onwaarheid)? Is ook deze niet een constitutief bestanddeel van de leugen? Volgens 
Thomas is dat niet het geval. Evenals het niet-overeenstemmen van de uitspraak met de 
werkelijkheid, behoort de intentie anderen te misleiden tot de completering of 'vervolma
king' van de leugen, maar niet tot het wezen van de leugen.' 

De kem van het liegen is dus niet gelegen in het niet overeenstemmen van het 
oordeel en de zaak of van de uitspraak en de zaak, maar in het opzettelijk niet laten 
overeenstemmen van de uitspraak en het oordeel en dus in de vrijwillige disharmonie van 
verbum exterius en verbum interius. Daardoor is de leugen een inbreuk op de natuurlijke 
orde, want het uitwendige woord is nu juist bedoeld om het inwendige woord te beteke
nen.2 Dit vérstrekkende verschil tussen waarheid als (uitdrukking van) oordeelswaarheid 
en waarheid als vrije daad klinkt door in de opmerking van Thomas, dat iemand die de 
waarheid spreekt met de bedoeling te liegen, verder verwijderd is van de waarheid, dan 
iemand die de onwaarheid spreekt met de bedoeling de waarheid te spreken.3 Want de 
leugen is niet alleen een gebrek aan, maar ook een corruptie van waarheid.4 Bovendien 
ondermijnt ze het gemeenschapsleven5, doordat ze een schending is van het voor de 
samenleving onontbeerlijke geloof en vertrouwen tussen mensen.6 

' "Quod autem aliquis intendat falsitatem m opinione altenus consumere fallendo ïpsum, non pertinet 
ad speciem mendacii, sed ad quandam perfectionem ipsius" [S Th II-II, 110, 1] " cupiditas fallendi 
pertinet ad perfectionem mendacu, non autem ad speciem ipsius sicut nee aliquis effectus pertinet ad 
speciem suae causae " [S Th II-II, 110, 1 ad 3] 

2 " cum enim voces sint signa naturaliter intellectuum, innaturale est et indebitum quod aliquis voce 
significet ld quod non habet in mente " [S Th II-II, 110, 3] "Cum autem locutio inventa sit ad exprimen-
dam conceptionem cordis, quandocumque aliquis loquitur quod in corde non habet, loquitur quod non 
debet " [In III Sent 38, 1, 3] "Ad hoc enim inventa sunt verba vel voces, ut sint signa intellectuum, ut 
dicitur in pnmo Penherm.; et ideo quando aliquis voce enuntiat, quod non habet in mente, quod importatur 
in nomine mendacii, est ibi inordinado per abusum vocis " [Quodl 8, 6, 14] 

3 ".. unumquodque magis ìudicatur secundum id quod est in eo formaliter et per se, quam secundum 
id quod est in eo matenahter et per accidens Et ideo magis oppomtur ventati, inquantum est virtus 
morahs, quod aliquis dicat verum intendens dicere falsum, quam quod dicat falsum intendens dicere 
verum." [5 ΓΑ II-II, ПО, 1 ad 1] 

4 "Falsitas autem non solum est carentia ventatis sed etiam ipsius corruptio Non enim sic se habet ad 
ventatem lile qui omnino caret ventatis cognitione, in quo est carenila ventatis quamvis contranum non 
opinetur, et illc qui habet falsam opimonem cuius extimatio corrupta est per falsitatem Unde sicut verum 
est bonum intellectus ita falsum malum ipsius" [De ver 18, 6] 

5 " quia homo naturaliter est animai sociale, debet ex quadam honéstate ventatis manifestationemalus 
homimbus, sine qua societas hominum durare non posset " [S Th II-II, 114, 2 ad I] 

6 "... quia homo est animal sociale, naturaliter unus homo debet alten id sine quo societas humana 
conservan non posset. Non autem possent homines ad ìnvicem convivere nisi sibi invicem crederent, 
tanquam sibi invicem ventatem mamfestantibus. Et ideo virtus ventatis aliquo modo attendit rationem 
debiti " [S Th II-II, 109, 3 ad 1] " in hominum conversatone est fides necessaria, qua unus homo dictis 
altenus credat Et inde est quod mendacium nullum sine peccato est, cum per omne mendacium huic 
fidei tam necessanae derogetur " [In Boeth De Trin , 3, 1] 
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Laat ik bij wijze van tussenstand en omwille van de overzichtelijkheid de belangrijk
ste zaken in verband met waarheid en leugen puntsgewijs memoreren. (1) Een uitspraak 
kan wel de uitdrukking van een oordeel zijn, maar behoeft dat niet te zijn. (2) Een 
onware uitspraak kan onvrijwillig of onopzettelijk zijn, en is dan de uitdrukking van een 
onwaar oordeel; in dat geval is er sprake van dwaling. (3) Een onware uitspraak kan ook 
vrijwillig of opzettelijk zijn, en is dan niet de uitdrukking van een oordeel of van kennis, 
hoewel men die schijn wil wekken; in dat geval is er sprake van een leugen. (4) Een 
onwaar oordeel kan in tegenstelling tot een onware uitspraak nooit opzettelijk zijn, maar 
is altijd onopzettelijk; een opzettelijke dwaling is bijgevolg onmogelijk. 

Uit dit alles wordt langzaam maar zeker duidelijk op welke waarheid de tegenstelling 
tussen ware en valse getuigenissen betrekking heeft. De waarheid in kwestie is de 
waarheid van het uitwendige spreken, voorzover dit als een vrijwillige, menselijke, 
morele daad wordt beschouwd. Ware en valse getuigenissen veronderstellen immers het 
bestaan van ware en valse getuigen, dat wil zeggen van personen die door hun vrijheid 
in staat zijn zich bij hun oordelen al dan niet iets gelegen te laten liggen aan de dingen 
en zich bij hun uitspraken al dan niet iets gelegen te laten liggen aan hun innerlijk 
oordeel. In het eerste geval gaat het om waarheid in de zin van: 'de overeenstemming 
van een oordeel met de werkelijkheid'; maar in het laatste geval gaat het om waarheid 
in de zin van: 'de overeenstemming van het uitwendige spreken (enuntiare) met het 
inwendige spreken (iudicare)'. 

Waarheid (ventas) doet zich dus ook voor als morele deugd en betekent dan zoveel 
als waarachtigheid (veracitas): 

... ventas dupliciter accipi potest. Uno modo, 
secundum quod ventate aliquid dicitur 'verum' 
Et sic ventas non est virtus, sed obiectum vel 
finis virtutis Sic enim accepta ventas non est 
habitus, quod est genus virtutis, sed aequahtas 
quaedam intellectus vel signi ad rem intellectam 
et significatane . Alio modo potest dici ventas 
qua aliquis verum dicit. secundum quod per earn 
aliquis dicitur 'verax'. Et talis ventas, sive 
veracitas, necesse est quod sit virtus: quia hoc 
ipsum quod est dicere verum est bonus actus; 
virtus autem est 'quae bonum facit habentem, et 
opus ems bonum reddit'. [S Th. II-II, 109, 1] 

Waarheid kan op twee manieren worden opgevat. 
De eerste manier is, voorzover iets op grond van 
de waarheid 'waar' genoemd wordt. In dit geval 
is waarheid met een deugd, maar het object of 
het doel van een deugd Want zo beschouwd is 
waarheid geen habitus, wat hel genus van de 
deugd is, maar een of andere gelijkheid van het 
verstand of een teken met de zaak die begrepen 
of betekend wordt . Op de andere manier kan 
datgene, waardoor iemand de waarheid spreekt, 
waarheid genoemd worden, voorzover krachtens 
deze waarheid iemand 'waarachtig' wordt ge
noemd. Deze waarheid of waarachtigheid is 
noodzakelijk een deugd; want juist dit waarheid 
spreken is een goede handeling, en de deugd is 
'wat degene die haar bezit goed maakt en wat 
ook zijn werk goed maakt'. 

Dat de termen 'waar' en 'vals' op personen kunnen worden toegepast en ook dan zoiets 
als waarachtig en onwaarachtig betekenen, is niet zo verwonderlijk; want deforma 
'waarheid', waarnaar zowel personen als hun handelingen 'waar' of'waarachtig' worden 
genoemd, heeft zijn natuurlijke plaats in de persoon: waarheid als waarachtigheid bestaat 
formeel in de wil om de waarheid te spreken. Overeenkomstig de zijnsorde worden 
'waar' en 'vals' in de zin van 'waarachtig' en Onwaarachtig' dus primair geprediceerd 
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van personen en pas secundair en analoog van dingen of zaken, - zoals de handelingen 
van een persoon (waartoe het spreken behoort) of de vruchten van die handelingen 
(waartoe het woord behoort) Overeenkomstig de kenorde worden personen echter 
(on)waarachtig genoemd alnaargelang de (on)waarachtigheid van hun spreken of hande
len Thomas omschrijft de waar(achtig)heid van mensen dan ook kort en krachtig als het 
in woord en daad zich tonen zoals men is ' 

Nota bene, de waarheid waarvan hier sprake is, is geen louter incidentele aangele
genheid Een mens wordt immers niet vals, onwaarachtig of bedrieglijk genoemd op 
grond van een incidentele leugen of veinzerij, noch op grond van zijn capaciteit tot 
liegen of veinzen, maar op grond van een habitude voorliefde tot liegen en veinzen2 

Het betreft hier waarheid als een deugd (virtus) en dus als een duurzame en stabiele 
houding, gesteldheid of 'hebbelijkheid' (habitus) 3 

' " virtus quae dicitur ventas, non est ventas communis, sed quaedam ventas secundum quam homo 
in dictis et factis ostendit se ut est " [S Th I, 16, 4 ad 3] " ventas illa est quaedam virtus per quam 
aliquis demonstrat se talem in dictis vel factis, quahs est Et sic consista in conformitate sigm ad significa
timi" [S Th I, 21, 2 ad 2] " praebet se ahquis alten ut manifestum, per dieta et facta et hoc pertmet ad 
aliam virtutem, quam nommât ventatemi' [S Th III, 60, 5] "Fst autem specialis quidam ordo secundum 
quod exteriora nostra vel verba vel facta debite ordinantur ad aliquid sicut signum ad signatum Et ad hoc 
perficitur homo per virtutem ventatis " [S Th II-II, 109, 2] "Hoc autem ad virtutem ventatis pertmet 
ut in suis factis et dictis ahquis talem se exhibeat quahs est " [ScG I, 93, Item3] " homo dicitur falsus, 
qui dictis vel factis ostendit de se aliud quam sit, et per oppositum intelligitur ventas quae est virtus in 
dictis et factis consistens" [In I Seni 19, 5, 1] Cf In IV Seni 17, 3, 2, 3, In II Elh , lect 9, In IV Eth , 
lect 15 

2 "Et Philosophus dicit, in V Metaphys , quod falsa dicuntur quaecumque apta nata sunt apparere aut 
quatta non sunt aut quae non sunt Et per hunc modum etiam dicitur homo falsus, inquantum est amativus 
falsarum opinionum vel locutionum Non autem ex hoc quod potest eas confingere quia sic etiam sapientes 
et scientes/a/ii dicerentur, ut dicitur in V Metaphys " [S Th I, 17, 1] 

3 Een habitus houdt het midden tussen pure potentie en pure act (S Th I, 87, 2) Door een potentie 
heeft iemand het vermogen iets te doen, maar door een habitus is iemand niet zozeer vermogend iets te 
doen, maar bezit hij een geschiktheid om datgene, waartoe hij vermogend of in staat is, goed of slecht te 
doen (ScG IV, 77) 

Habitus en dispostilo verhouden zich in zekere zin als volmaakt en onvolmaakt binnen dezelfde soort 
een dispositie kan weer gemakkelijk teloor gaan, terwijl een habitus als vervolmaakte dispositie een 
blijvende verworvenheid is [S Th I-H, 29, 2 ad 3) Een dispositie is dus een soort voorstadium van een 
habitus 

Op zijn beurt is een habitus weer een voorstadium van deugd(ehjkhetd) of ondeugd(ehjkheid) Er zijn 
tenslotte naast hebbelijkheden ook onhebbelijkheden, alnaargelang de betreffende habitus wel of niet in 
overeenstemming is met de natuur van degene die handelt (S Th III , 54, 3) 

Een habitus kan ingeboren en van nature aanwezig zijn (in die zin staat habitus tegenover privano), 
of door genade verleend HIJ kan echter ook door gewoonte ontstaan of door oefenmg verworven zijn een 
ingeoefende goede gewoonte of een ingesleten slechte gewoonte (verg het Engelse habit) Op deze laatste 
wijze kan ook waarachtigheid beschouwd worden als een hebbelijkheid (en onwaarachtigheid als een 
onhebbelijkheid) 

Fr zijn dne kenmerken waardoor habitude handelingen onderscheidenkunnen worden van incidentele 
handelingen (zie De virt 1, 1) (1) De uniformiteit (uniformitas) of degelijkheid (firmitas) van de hande
ling Habitude handelingen zijn niet eenmalig en staan met op zichzelf, maar worden regelmatig en daarom 
met een zekere routine uitgevoerd, zij het met op monotone wijze, ze behouden m uiteenlopende situaties 
een grote levendigheid, maar zijn wel steeds duidelijk geonenteerd, d w z met 'verstrooid' (2) De vlotheid 
(in promptu) van de handeling Een habituele handeling wordt prompt en zonder aarzeling, weifeling of 
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Waarheid als waarachtigheid heeft dus niet alleen betrekking op de handeling van 
het spreken, maar op alle menselijke handelingen: een mens wordt 'waar' of 'waarachtig' 
genoemd, voorzover hij bestendig handelt in overeenstemming met zijn aard, zijn 
overtuiging of zijn beginselen; onwaar of onwaarachtig, voorzover zijn handelingen op 
gespannen voet staan met zijn aard (bijv. wanneer hij zich beter voordoet dan hij is) of 
met zijn innerlijke overtuiging (bijv. wanneer hij bewust tegen zijn geweten in handelt). 

In veel gevallen bestaat deze onwaarachtigheid in een tegenstrijdigheid tussen 
datgene, wat een persoon zegt, en datgene, wat diezelfde persoon doet. In die zin kan 
bijvoorbeeld Pilatus onwaarachtig genoemd worden. Hij zegt immers: ik vind geen schuld 
in deze mens; maar wat hij doet, is die mens overleveren en zijn handen in onschuld 
wassen. 

Niet zelden doet zo'n tegenstrijdigheid zich voor in één enkele bewering. Want -
zoals al in de inleiding van dit hoofdstuk is opgemerkt - ook al is niets zó waar, dat het 
niet uitwendig of met woorden ontkend kan worden, toch zijn sommige zaken zó waar, 
dat ze niet inwendig of metterdaad ontkend kunnen worden.' In zulke gevallen kan er 
sprake zijn van strijdigheid tussen de termen van een bewering (contradictio in terminis), 
maar ook kan de act van het beweren (of beter: het door de act van het beweren geïm
pliceerde) op gespannen voet staan met de expliciete inhoud van de bewering. Dit laatste 
doet zich bijvoorbeeld voor bij beweringen als 'Er is geen waarheid'2 of 'Woorden 
hebben geen betekenis'3; beweringen die als het ware zichzelf opheffen. Hetzelfde geldt 

hapering uitgevoerd. (3) Helplezier (deleclatio) in de handeling. Een habituele handeling verschaft degene 
die handelt een zeker welbehagen bij het stellen van die handeling. Uit deze kenmerken blijkt dat een 
habitus een vaste en stabiele houding is, die door veelvuldig oefenen van een bepaalde dispositie of aanleg 
tot stand komt Het is eigenlijk een soort tweede natuur Hieruit blijkt dat waarheid in de zin van waarach
tigheid met een veranderlijke en incidentele aangelegenheid kan zijn 

1 ". . extenon ratione potest instan, vel vere vel apparenter, interiori autem ratione non est possibile 
semper instan. Et hoc ideo, quia nihil est adeo verum quin voce possit negan Nam et hoc principium 
notissimum, quod non contmgat idem esse et non esse, quidem ore negavere Quaedam vero adeo vera 
sunt, quod eorum opposita intellectu capi non possunt; et ideo in interiori ratione eis obvian non potest, 
sed solum extenon, quae est per vocem. Et huiusmodi sunt communes animi conceptiones " [In I Anal, 
lect. 19] 

2 "... ventatem esse est per se notum quia qui negat ventatem esse, concedit ventatem esse si enim 
ventas non est, verum est ventatem non esse " [S Th. I, 2, 1 obi 3]. In zijn antwoord op deze objectie 
geeft Thomas de juistheid van deze redenenng toe- "... ventatem esse in communi, est per se notum " Cf.: 
"... nihil enim cognoscitur nisi per ventatem suam ..; ventatem autem esse est per se notum." [In I Sent. 
3, 1, 2]. En: "Et si obicitur: 'ventas non est, ergo ventatem esse est falsum ..', dico quod non sequitur 
quia quando non est ventas, пес etiam falsitas est." [In I Seni 19, 5, 3 ad 3] 

Rahner zegt n.a.v. dergelijke teksten: "Es handelt sich nicht um den Nachweis eines Widerspruchs 
zwischen den gedachten Begriffen untereinander, sondern zwischen dem Impliziten und dem Expliziten 
des tatsächlich vollzogenen Denkens- die im Denken explizit vollzogene Aufhebung eines Ansich setzt 
implizite ein solches aufs neue." [K. Rahner, Geist in Welt Zur Metaphysik der endlichen Erkenntnis bei 
Thomas von Aqutn, Überarbeitet und ergänzt von J.B. Metz, München 1964, blz. 143-144 (noot). 

3 "Ule enim qui 'destruit rationem', idest sermonem suum, dicendo quod nomen nihil significat, oportet 
quod sustineat; quia hoc ipsum quod negat, proferre non potest nisi loquendo et ahquid significando " [In 
IV Metaph. lect. 7, nr. 611]. Het commentaar van Maréchal luidt: "Le sophiste, qui nie toute signification 
objective (des mots qu'il emploi), restaure une signification (objective) par sa négation même." [J. 
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van de bewering 'Ik besta niet' ' Ook de bewering 'Er is geen vnjheid' kan ertoe 
gerekend worden degene, die dit beweert, moet zich immers vrij kunnen verhouden ten 
opzichte van de beoordeelde zaak Hij moet door deze zaak niet zonder meer passief 
bepaald worden, maar hij moet zich actief en in vrijheid door die zaak kunnen laten 
bepalen Alnaargelang de intentie van degene die dergelijke beweringen doet, kan ook 
in deze gevallen soms gesproken worden van onwaarachtigheid 

Ventas enim non solum in cogitatone et dictis De waarheid bestaat immers niet alleen in ge-
consistit, sed et in factis [In Joan , cap 3, lect dachte en woord, maar ook in daad 
3,7] 

Besluit 

In de algemene inleiding is uit een discussie met Descartes over de zin van de vraag 
'Wat is waarheid9' het voornemen ontstaan (1) een onderzoek in te stellen naar de virtus 
quaestioms in de 'schaduw' van Thomas van Aquino en (2) bij dit onderzoek de weg te 
gaan van de uitwendige termen (het voor ons eerdere) naar de inwendige termen (het 
voor ons latere), teneinde zo tenslotte de zaak zelf in het vizier te krijgen 

In 1 1 is rekenschap afgelegd van de zin van de gekozen weg, en wel door middel 
van een zorgvuldig onderzoek naar de wijze waarop uitwendige termen, inwendige 
termen en zaken met elkaar samenhangen De slotsom was, dat uitwendige termen 
(woorden en uitspraken als conventionele tekens) onmiddellijk verwijzen naar inwendige 
termen (begrippen en oordelen als natuurlijke tekens) en middellijk, nl door middel van 
de inwendige termen, naar zaken 

In 1 1 4 deed zich een eerste, zij het gemakkelijk te ontwarren complicatie voor de 
term 'waar' - waarvan grammaticaal gezien de term 'waarheid' is afgeleid - bleek 
dubbelzinnig te zijn en dus geen duidelijke richting te kunnen geven aan het vervolg van 
het onderzoek Daarom moest een beroep gedaan worden, niet op de uitwendige, maar 
op de inwendige samenhang van de term 'waar' met de term 'waarheid' en daarmee op 
een reeds aanwezige, zij het nog niet gearticuleerde kennis van de betekenissamenhang 
van deze termen 

In 1 2 is deze betekenissamenhang aan een tamelijk uitvoerig onderzoek onderwor
pen, niet alleen om een beter begrip te knjgen van de eenzinmgheid, dubbelzinnigheid 
en veelzinnigheid van termen, maar ook om de aandacht te vestigen op een aantal 
elementen van het met deze betekenissamenhang verbonden probleemcomplex, die bij 
de verdere ontwikkeling van de virtus quaestioms onontbeerlijk zullen blijken De termen 
'waar' en 'waarheid' bleken zich te verhouden als formeel concrete resp formeel ab
stracte namen, die eigenlijk met zozeer verschillen in betekenis (sigmficatio), maar eerder 

Maréchal, Le point de depart de la métaphysique cah V Le thomisme devant la philosophie critique,fins 
1949, blz 86 nota] 

1 " nullus potest cogitare se non esse cum assensu m hoc emm ipso quod cogitât aliquid, percipit 
se esse " [De ver 10, 12 ad 7] 
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in de wijze van betekenen (modus significarteli) één en dezelfde vorm, die door de term 
'waar' als in een suppositum, d w z ongepreciseerd (sine pretensione) en dus op de wijze 
van een geheel (per modum tonus) wordt betekend, wordt door de term 'waarheid' los 
van enig suppositum, d w z gepreciseerd (cum praecisione) en dus op de wijze van een 
deel (per modum partis) betekend 

De namen 'waar' en 'waarheid' bleken evenwel, samen met een kleine groep andere 
namen, een significante uitzondering te vormen op de algemene regel, dat een concrete 
naam niet van de abstracte vorm geprediceerd wordt en dat geen enkele vorm naar 
zichzelf gedenomineerd wordt Deze uitzonderingspositie is verklaard vanuit een funda
menteel verschil tussen algemene en bijzondere vormen of bepalingen anders dan het 
bereik van bijzondere vormen of bepalingen is het bereik van algemene vormen of 
bepalingen niet beperkt tot een bepaalde groep van zijnden Algemene vormen over
schrijden de grenzen van elke ontologische kategone, aangezien ze onlosmakelijk met 
het zijnde als zodanig verbonden zijn Bijgevolg hebben de aan deze vormen of bepalin
gen ontleende namen dezelfde universele extensie, hetzelfde ongelimiteerde en transkate-
gonale toepassingsdomein als de naam 'zijnde' (vandaar de benaming 'nomina transcen
dería ") Zo ontstond een eerste, incidentele en voorlopige blik op de notie 'zijnswaar-
heid' en daarmee op de onbeperkte draagwijdte van de vraag 'Wat is waarheid7' 

Met behulp van het onderscheid tussen concrete en abstracte vormen en tegen de 
achtergrond van het onbeperkte toepassingsdomein van de 'nomina transcendentia ' is in 
1 3 de veelzinmgheid van termen m het algemeen en die van de termen 'waar' en 
'waarheid' in het bijzonder aan de orde gesteld De ongelijksoortigheid van de supposita, 
waarvan deze termen geprediceerd kunnen worden, sluit eenzinnige toepassing uit, maar 
laat een analoge, ι с reëel gefundeerde betekenissamenhang onverlet In de daarop 
volgende oriëntatie in het betekeniscomplex van 'waar' en 'waarheid' is een eerste stap 
gezet op weg naar inzicht in de inwendige termen, d w z in de analoge samenhang van 
de veelheid van begrippen die aan deze termen beantwoorden Met name is aandacht 
besteed aan de (on)waarheid van dingen (zaken), van kennis (oordelen) en van uitspraken 
(beweringen), waarbij de analoge samenhang werd begrepen vanuit het primaat van de 
kenniswaarheid 'ventas est adaequatio intellectus et rei ' In het licht van de menselijke 
vrijheid bleek het drietal zaakwaarheid, oordeelswaarheid en bewenngswaarheid nog een 
extra dimensie te verkrijgen, namelijk die van morele waarheid (waarachtigheid) Zodat 
hel hoofdstuk verrassend genoeg eindigt zoals het begonnen is met de vraag naar de 
verhouding tussen verbum exterius en verbum interius 

Overziet men de verschillende naar voren gebrachte waarheidsbepahngen, dan 
dnngen zich als vanzelf twee probleemcomplexen op, waarvan vooral de eerste richting 
zal geven aan de verdere loop van het onderzoek Het betreft de wel al genoemde, maar 
nog slechts summier beschreven en niet inzichtelijk gemaakte notie van zijnswaarheid 
Wat dient hieronder precies verstaan te worden7 Is zijnswaarheid hetzelfde als zaakwaar-
heid9 Berust ze in feite op een extrinsieke denominatie'* D w z is ze op dezelfde wijze 
als zaakwaarheid gerelateerd aan de menselijke oordeelswaarheid, zodat ze eigenlijk niet 
(of niet eigenlijk) in de zijnden zelf is, maar m de menselijke kennis9 Maar als dat zo 
is, moet er dan niet ook zoiets als 7iyas-valsheid bestaan, zoals er immers ook valsheid 
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van dingen is? En zo ja, hoe staat het dan met de beweerde convertibiliteit van de noties 
'waar' en 'zijnde' (ens et verum convertuntur)? En wat behelst deze convertibiliteit 
precies? 

Aan de beantwoording van deze vragen zijn de volgende drie hoofdstukken gewijd. 
In het tweede hoofdstuk wordt - uitgaande van de vraag naar de begrips- of wezensdefini
tie en tegen de achtergrond van de praedicabilia en de praedicamenta - de afleiding en 
de aard van de transcendentia behandeld. In het derde hoofdstuk wordt in het kader van 
de z.g. additieproblematiek onderzocht, hoe de verhouding tussen de noties 'zijnde' en 
'waar' precies begrepen moet worden, waarbij de in het tweede hoofdstuk behandelde 
onderwerpen een onmisbare, verhelderende rol zullen spelen. In het vierde hoofdstuk 
worden de behaalde resultaten vruchtbaar gemaakt voor de beantwoording van de vraag, 
hoe het gesteld is met de onderlinge verhouding van zijnswaarheid en kenniswaarheid 
en wat de eigen plaats van de waarheid (locus veritatis) is. 

Het tweede probleemcomplex betren de samenhang tussen waarheid infórmele zin 
(de overeenstemming van verstand en zaak) en waarheid in morele zin (het doen over
eenstemmen van uitwendig woord en inwendig woord) en daarmee de samenhang tussen 
waarheid en vrijheid. Welnu, in het vierde hoofdstuk zal blijken dat de beantwoording 
van de vraag 'Wat is waarheid?' via de bespreking van waarheid als maatverhouding 
onvermijdelijk uitloopt op de vraag naar de rol van vrijheid in de waarheidsproblematiek. 



2. WAARHEID ALS TRANSCENDENTALE NOTIE 
Verkenning vanuit de inwendige termen 

Inleiding 

In het vorige hoofdstuk zijn de strekking en de draagwijdte van de vraag 'Wat is waar
heid?' benaderd vanuit een reflectie op de uitwendige termen 'waar' en 'waarheid' en is 
een eerste stap gezet op weg naar inzicht in de analoge samenhang van de daarmee 
corresponderende begrippen en betekenissen. Een van de daarbij gerezen problemen - een 
kwestie die in feite het oriëntatiepunt zal zijn van alle volgende hoofdstukken - betrof 
de verhouding tussen zijnswaarheid (uitgedrukt in de formule 'ens et verum convertun-
tur")' en kenniswaarheid (uitgedrukt in de formule 'Veritas est adaequatio intellectus et 
rei').2 Daar Thomas er geen twijfel over laat bestaan dat de laatste formule de 'perfecta 
ratio ventatis' weergeeft (zie 1.3.2.2 en 1.3.2.3), moet de eerste blijkbaar vanuit de 
laatste begrepen worden. Daardoor komt de zijnswaarheid integraal en enigszins verras
send in een nieuw perspectief te staan: dat van de kenniswaarheid.3 Augustinus had al 
gezegd, dat het ware waar is in de mate dat het zijnde is en dat het ware datgene is wat 
is.4 Thomas stemt echter nooit zonder voorbehoud met deze en dergelijke formuleringen 
in, maar kent óók met betrekking tot de zijnswaarheid een doorslaggevend gewicht toe 
aan de adaequatio-formule.5 

Niettemin lijkt hij in tal van formuleringen nauwelijks van Augustinus afte wijken, 
bijvoorbeeld: 'Ieder ding is waar en geen enkel ding is onwaar'. 'Het ding, dat iets 
positiefs buiten de ziel is, heeft iets in zich op grond waarvan het waar genoemd kan 
worden'. 'De waarheid in de schepselen wordt gevonden in de dingen zelf en in het 
intellect'. 'Het zijnde kan niet begrepen worden zonder het ware'. 'Ieder willekeurig ding 
heeft waarheid in de mate waarin het zijn heeft'. 'Er is waarheid in alles wat zijnde is'. 
En: 'De naam 'waarheid' is niet eigen aan deze of gene soort, maar verhoudt zich 
gemeenschappelijk tot alle zijnden'.6 

1 Zie In I Penh., lect 3, S Th I, 16, 8 ad 2; 5 Th III, 10, 3. Cf. In I Anal, lect. 4 Zie ook De ver. 
1, 2 obi. 1 en ad 1; S Th I, 1, 1 obi. 2, S Th I, 16, 3, In I Sent 19, 5, 1 obi. 3 en ad 3. 

2 Zie o.a. S Th I, 16, 1 en 21, 2; In I Sent 19, 5, 1; De ver 1, 1; 1, 3; 1, 5; 1, 8 en 1, 10. 
3 Zie m b.t. het innovatieve karakter van Thomas' interpretatie van zijnswaarheid. J.A. Aertsen, 'Truth 

as Transcendental in Thomas Aquinas', in: Topoi (1992) 159 e ν ; en. Medieval Philosophy and the 
Transcendentals. The Case of Thomas Aquinas, Leiden/New York/Koln 1996, biz. 243 e.v. 

* ".. vera... in tantum vera sunt, in quantum sunt". [De vera rel., XXXVI/66]. "... verum mihi videtur 
esse id quod est." [Soliloquia 2/8] 

5 "... diffimtio ilia Augustmi datur de ventate secundum quod habet fundamentum m re et non 
secundum id quod ratio ven completur in adaequatione rei ad mtellectum." [De ver. 1, 1 ad 1]. Zie ook 
De ver. 1, 10 ad 1. 

6 "... simpliciter loquendo omnis res est vera et nulla res est falsa" [De ver. 1, 10]. "Res ergo, quae est 
aliquid positive extra ammam, habet aliquid in se unde vera dici possit" [De ver. 1, 5 ad 2]. "... ventas in 
creatuns invemtur in duobus, in rebus ipsis et in intellectu" [De ver. 1, 6]. "... ens non potest intelligi sine 
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Dergelijke teksten roepen allerlei voor de hand liggende bezwaren en tegenwerpingen 
op. Als 'zijnde' en 'waar' inderdaad uitwisselbaar of convertibel zijn, drukken ze dan 
niet allebei precies hetzelfde uit (als ze tenminste al iets uitdrukken)? Zijn ze dan niet 
synoniem?' Is een bewering als 'Ieder zijnde is waar' dan niet een loze tautologie?2 En 
als alles wat is waar is: hoe zit het dan precies met de onwaarheid of valsheid van dingen 
en oordelen, waarover in het vorige hoofdstuk (1.3.2) gesproken is?3 

Maar van alle mogelijke bezwaren is dit misschien wel het grootste: dat de begrippen 
'waar' en 'waarheid', wanneer ze gekoppeld worden aan 'zijn', volkomen uitgehold en 
betekenisloos lijken te worden. Want vanuit logisch gezichtspunt is een begrip armer aan 
inhoud naarmate het algemener is: begripsinhoud en begripsomvang zijn immers omge
keerd evenredig. Beschouwt men iemand onder een telkens algemener opzicht (als mens, 
als zintuiglijk, als levend, als stoffelijk, enz.), dan heeft elk volgend concreet begrip een 
ruimere extensie, maar tegelijkertijd een geringere comprehensie dan het voorafgaande 
begrip. Hoe algemener een begrip is, des te minder inhoud heeft het en des te minder 
zegt het dus. Als nu de omvang van het begrip 'waar' even groot is als die van het 
volstrekt algemene begrip 'zijnde', d.w.z. onbegrensd groot, moet dan de inhoud van dat 
begrip niet praktisch gelijk zijn aan nul? 

Dit bezwaar vormt het uitgangspunt van de beschouwingen in dit en het volgende 
hoofdstuk. Enerzijds verdient het zo veel mogelijk verhelderd te worden, maar anderzijds 
moet de algemene geldigheid ervan toch in twijfel getrokken worden. Want de regel, 
volgens welke begripsinhoud en begripsomvang omgekeerd evenredig zijn, geldt wel 
vanuit logisch gezichtspunt, maar het staat nog te bezien of deze regel ook geldt vanuit 
metafysisch gezichtspunt. 

Enkele decennia geleden heeft de Nederlandse filosoof Barendse - geïnspireerd door 
de Neo-Platoonse elementen in Thomas' metafysica - in een boeiend en prikkelend essay 
geprobeerd het eigene van de metafysische methode in het licht te stellen, door deze te 
contrasteren met de fysische methode. De fysische wijze van begripsvorming (de logische 
'jacht op de definitie') berust op abstractie: er wordt geabstraheerd van al datgene, wat 
niet in alle onder het desbetreffende begrip ressorterende subjecten gerealiseerd is, zodat 
de begrippen 'armer' aan inhoud worden; er mag in het begrip immers niet méér opgeno
men worden dan wat de meest gebrekkige instantie ervan realiseert. De achterliggende 

vero". [De ver. 1, 1 ad 3]. ". . quantum unumquodque habet de esse, tantum habet de ventate " [ScG I, 61, 
Adhuc] "Nomen autem ventatis non est proprium alicui speciei, sed se habet communiter ad omnia entia." 
[In II Met., lect. 2, nr. 294] 

' "Videtur autem quod verum sit omnino idem quod ens: Augustinus in libro Soliloquiorum [cap. 5] 
dicit quod 'verum est id quod est', sed id quod est nihil est nisi ens; ergo verum significai omnino idem 
quod ens " [De ver. 1, 1, obi. 1]. Zie ook de 3e t/m de 7e objectie. 

2 "Sed contra, 'nugatio est eiusdem inutihs repetitio', si ergo verum esset idem quod ens, esset nugatio 
dum dicirur ens verum, quod falsum est; ergo non sunt idem." [De ver. 1,1, Sed contra 1] 

3 "Decimo quaentur utrum aliqua res sit falsa Et videtur quod non: Augustinus erum dicit in libro 
Sohloquiorum 'Verum est id quod est', ergo falsum est id quod non est, sed quod non est non est res 
aliqua; ergo nulla res est falsa " [De ver 1, 10, obi. 1]. Verg de overige objecties, het argumentum 
articuh, en voorts de objecties in S Th. I, 17, 1 
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gedachte is deze: wezenlijk is wat aan alle in aanmerking komende subjecten gemeen
schappelijk is. Daaruit volgt dat al datgene, dat in het ene subject wel, maar in het andere 
subject niet wordt aangetroffen, buiten-wezenlijk of accidenteel of extrinsiek is. Dergelij
ke factoren raken wel de subjecten, maar niet de gezochte wezensinhoud. De scherpzin
nigheid van Sokrates is wel anders dan die van Aristoteles, maar niet door een andere 
scherpzinnigheid, noch door een betere of mindere soort van scherpzinnigheid, maar door 
iets dat extrinsiek is aan scherpzinnigheid als zodanig en dat dus uit de definitie van 
'scherpzinnigheid' moet worden weggelaten. Alle singuliere en particuliere verschillen 
komen zo buiten het begrip in kwestie te liggen. De verschillende realisaties van het 
begrip worden hier als weliswaar telkens anders, maar toch gelijkwaardig beschouwd. 
Het één is niet een betere of volmaaktere, maar een gelijkwaardige andere realisatie van 
het gedefinieerde wezen. 

De metafysische wijze van begripsvorming daarentegen berust niet op abstractie 
maar op sublimatie, waarbij de verschillende realisaties van het te definiëren wezen niet 
als gelijkwaardig, maar als hoger en lager, als meer en minder ten aanzien van elkaar 
worden beschouwd (participatie). Bij deze wijze van begripsvorming verschillen de onder 
een begrip ressorterende subjecten onderling niet door positieve, aan het wezen extrin
sieke kenmerken, maar door negatieve, niet positief belichaamde verschilpunten: het 
lagere verschilt van het hogere door niet het hogere te zijn. Vanuit deze zienswijze doet 
het hogere zich weliswaar eveneens voor als algemener, maar tegelijkertijd toch als 
'rijker' dan het lagere; zodat de logische regel m.b.t. de verhouding van extensie en 
comprehensie van begrippen hier niet lijkt te gelden.' 

Het is natuurlijk niet mijn bedoeling te suggereren dat logica on-metafysisch en dat 
metafysica ои-logisch zou zijn. Integendeel. In zekere zin verhouden logica en metafysica 
zich als de 'voorzijde' en de 'achterzijde' van één en dezelfde menselijke wetenschap. 
De formele logica (die abstractie maakt van alle reële inhoud) is het ene extreem; de 
metafysica (die abstractie maakt van geen enkele reële inhoud) is het andere extreem. 
Maar juist omdat logica en metafysica in zekere zin de uitersten van de wetenschap zijn, 
raken ze elkaar, en wel precies in datgene wat 'er tussen in' ligt. Het grenskarakter van 
logica en metafysica bestaat er immers ondanks de schijn van de ruimtelijke voorstelling 
niet in, dat beide zich in de periferie van de wetenschap bevinden, maar dat beide zich 
in het centrum van de wetenschap bevinden. De logica doordringt de gehele wetenschap, 

' "De overeenkomst tussen beide definitie-methodes is, dat men van de definitie moet uitsluiten alles 
wat met tot het betreffende 'wezen' behoort. Immers, het wezen is datgene waardoor iets is wat het is, en 
zich onderscheidt van wat het niet-is Het heeft dus altijd naast een positief constituerende, ook een 
negatieve, onderscheidende functie. Op deze laatstgenoemde functie komt het hier aan, want in het eerste 
geval [bij de abstractie-methode] bestaat zij in het uitsluiten van het positief 'anders-zijn': onderscheiden 
is hier begrenzen, isoleren, in het tweede geval echter [bij de sublimatie-methode] bestaat de negatieve 
functie van het wezen in het opponeren van het subject aan vat het zonder meer met-is, aan het pure, 
ongekwalificeerde ruet-zijn M.a.w.: 'wezen' in de begrenzende, resp. in de niet-begrenzende betekenis. 
Immers, niet door iets negatiefs buiten te sluiten - met door een negano negatioms - is iets begrensd, maar 
door iets positiefs buiten te sluiten - door een negano rei" [B.A.M. Barendse, 'Over de graden in het zijn', 
in: Zich door het leven heendenken, Kampen 1982, blz. 42-75; zie blz. 47. Oorspronkelijk verschenen in: 
Tijdschrift voor Filosofie II (1949) 155-202] 
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omdat ze aan geen inhoud gebonden is; de metafysica doordringt de gehele wetenschap, 
omdat ze aan alle inhoud gebonden is.' In logica en metafysica komen twee trekken van 
de drang tot weten naar voren, die wellicht beide wezenlijk zijn, maar die toch moeilijk 
met elkaar te verzoenen lijken. Vooralsnog laat het zich slechts enigszins cryptisch 
formuleren: 

De logica stelt de eis van eenzinmgheid, - die echter uitmondt in onherleidbare 
veelheid. De metafysica stelt de eis van eenheid, - die echter uitmondt in onher
leidbare veelzinnigheid. 

Het verschil tussen logica en metafysica kan ook zo geformuleerd worden: de logica 
houdt zich bezig met abstracte begrippen, de metafysica daarentegen met concrete ideeën 
en individuele zijnden. Daarom ook zijn de predicates vanuit logisch gezichtspunt 
eenzinnig of althans tot eenzinnigheid te herleiden, terwijl ze vanuit metafysisch ge
zichtspunt veelzinnig zijn of althans tot veelzinnigheid te herleiden.2 Deze spanningsver
houding tussen logica en metafysica raakt m.i. het hart van de wetenschap. 

Ik ben me ervan bewust dat dit extreem tegenover elkaar stellen van logica en 
metafysica enigszins geforceerd is. Ik contrasteer ze enkel en alleen omwille van de 
duidelijkheid, in de verwachting dat op den duur de onhoudbaarheid ervan wel zichtbaar 
zal worden. De geschiedenis leert trouwens ook dat deze scheiding wel feitelijk, maar 
daarom nog niet rechtens, en trouwens ook niet altijd aangebracht of gehandhaafd is.3 

Het is vanuit dit stimulerende contrast, waarop ik nog in verschillende contexten 
terug zal komen, dat ik de leer van de zogenaamde transcendentia - waartoe ook 'waar
heid' behoort - zou willen benaderen. Alleen zo kan volgens mij de volle, metafysische 
draagwijdte van de vraag 'Wat is waarheid?' zichtbaar gemaakt worden; en alleen zo kan 
naar mijn mening uiteindelijk volledig recht worden gedaan aan de analoge eenheid van 
alle verschillende gestalten van de waarheid: die van het oordeel, die van de dingen, die 
van het letterlijke en het figuurlijke, die van de mensen en hun handelingen, die van het 
zijnde en misschien die van het zijn zelf, - als het zijn tenminste een gestalte mag heten. 

' Cf' "'Logicus et Metaphysicus circa omnia operantur' ... Sicut enim pnrni Philosophi est loqui de 
ente in communi, ita et Logici; aliter non esset 'circa omnia' ems considerano". [De nat gen , cap. 3] 

Zie m.b.t. Thomas' visie op de overeenkomsten en de verschillen tussen logica en metafysica: R W. 
Schmidt, The Domain of Logic According to Saint Thomas Aquinas, The Hague 1966, biz. 41 e v. 

1 Cf : "Unde Logicus, qui considérât intentiones tantum, dicit, hoc nomen, corpus, de omnibus 
corponbus univoce praedican. sed esse hums naturae non est eiusdem rationis in corponbus comiptibihbus 
et íncomiptibilibus. Unde quantum ad metaphysicum et naturalem, qui considérant res secundum suum 
esse, nee hoc nomen, corpus, nee aliquid aliud dicitur univoce de corruptibihbus et ïncomiptibilibus". [In 
I Sent. 19, 5, 2 ad 1] 

' Een mooie illustratie hiervan kan gevonden worden in het verloop van de filosofiegeschiedenis van 
Thomas tot en met Kant: Thomas onderscheidt de logische benadering altijd scherp van de metafysische, 
de rationalistische scholastiek laat beide ineenvloeien, en Kant onderscheidt ze weer in Logik (het gebied 
van het denken) en transzendentale Logik (het gebied van het kennen), - waarbij de laatste als een soort 
'kritische ontologie' overigens uitsluitend betrekking heeft op de transcendentaal ingekaderde mundio, 
sensibihs 
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In dit hoofdstuk worden de strekking en de draagwijdte van de vraag 'Wat is 
waarheid7' niet verkend vanuit de uitwendige termen, maar vanuit de inwendige termen, 
of liever vanuit een beschouwing van de gangbare methode bij de beantwoording van 
de vraag 'wat iets is' de begnpsdefïnitie of de definitie van het (logische) wezen (2 1) 
Niet alleen is dit de door Thomas zelf - zij het in summiere bewoordingen - geschetste 
weg (zie De ver 1,1), maar ook is het de overtuigendste manier om de zin van het 
vraagstuk van de zijnswaarheid zichtbaar te maken Want gaandeweg zal blijken dat de 
logisch-eenzmnige benaderingswijze bij de vraag naar het wezen inderdaad uitmondt in 
een onherleidbare veelheid van kategoneen, waardoor men als vanzelf in de nchting van 
de metafysisch-veelzinnige benaderingswijze (2 2) en daarmee van de 'transcendente' 
noties (transcendentia) wordt gedwongen (2 3) 

2 1 Wat iets eigenlijk is ' de vraag naar het wezen 

211 Het wezenlijke en hel bijkomstige 

Keren we om te beginnen terug naar een voorbeeld, dat in het vorige hoofdstuk (12 1) 
uitvoerig besproken is 'Sokrates is scherpzinnig' Met enige goede wil kan deze zin be
schouwd worden als een antwoord op de vraag 'Wat is Sokrates7' Het predicaat 
'scherpzinnig' drukt immers uit wat Sokrates is In 1 2 3 is er echter op gewezen dat met 
predicates als 'Sokrates is scherpzinnig' niets exclusiefs wordt bedoeld noch dat uitslui
tend Sokrates scherpzinnig is, noch - en dat is hier het punt - dat Sokrates uitsluitend 
scherpzinnig is De overige vormen of bepalingen van Sokrates worden dus weliswaar 
niet uitdrukkelijk in beschouwing genomen, maar ze krijgen verder alle ruimte Sokrates 
is immers óók mens, Athener, gehuwd, zoon en geestig, en aan deze kwalificaties zou 
nog een schier eindeloze reeks kunnen worden toegevoegd Sokrates is lelijk, moedig, 
zintuiglijk, leermeester van Plato, wijsgeer, enz enz Ook van al deze predicaten geldt 
in zekere zin, dat ze antwoord geven op de vraag wat Sokrates is Zo beschouwd lijkt 
Sokrates een conglomeraat van eindeloos veel 'watten' te zijn 

Nu zal het duidelijk zijn dat deze mogelijke antwoorden op de vraag wat Sokrates 
is niet allemaal even adaequaat of doeltreffend zijn Wie volkomen onbekend is met het 
woord 'Sokrates' en op de vraag 'Wat is Sokrates7' antwoorden knjgt als 'Sokrates is 
scherpzinnig', 'Sokrates is zintuiglijk' of 'Sokrates is moedig', zou daarmee wel ant
woorden krijgen die waar zijn - en die misschien ook wel enige aanknopingspunten 
bieden -, maar die toch nauwelijks ter zake genoemd kunnen worden De reden daarvan 
is, dat de antwoorden in kwestie niet zozeer zeggen wat Sokrates is (quid sit), maar 
eerder hoe het 'wat' van Sokrates is of hoe het met dat 'wat' gesteld is (quale sit) Met 
de genoemde predicaten wordt immers niet zozeer gezegd wat Sokrates eigenlijk of 
wezenlijk of primair is, maar wat hij - behalve datgene wat hij eigenlijk of wezenlijk of 
primair is - óók nog is Weliswaar wordt telkens m zekere zin gezegd wat Sokrates is, 
maar dan wat hij 'niet eigenlijk', 'niet wezenlijk' of 'secundair' is Er worden allerlei 
aanvullende bepalingen genoemd bij het 'wat' waarnaar gevraagd wordt, zonder dat aan 
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het eigenlijke 'wat' van Sokrates - zijn 'watheid' (quidditas) of zijn 'wezen' (essentia) -
wordt toegekomen. 

Blijkbaar zijn dus niet alle ware antwoorden op de vraag wat iets is ook gelijk
waardig. Het ene antwoord is adaequater dan het andere. Antwoorden als 'Sokrates is 
een mens', 'Bello is een hond' en 'Dat is een eik' lijken méér tegemoet te komen aan 
de intentie van de vraag wat iets is, dan antwoorden in de trant van 'Sokrates is scherp
zinnig', 'Bello is braaf en 'Dat is vijf meter hoog'. Ze duiden immers zonder omwegen 
aan wat iets zelf of eigenlijk of wezenlijk is. 

Daar komt nog bij dat met bepalingen als 'mens', 'hond' en 'eik' iets wordt aange
duid, dat eerder en fundamenteler is dan wat met bepalingen als 'scherpzinnig', 'blaf
fend', 'wit', 'machtig', 'Athener', 'monumentaal' e.d. wordt aangeduid, omdat de eerste 
a.h.w. ontologisch voorafgaan aan (i.e. het zijns-fundament vormen voor) de laatste. De 
laatstgenoemde bepalingen staan immers niet op zichzelf, en kunnen ook niet op zichzelf 
bestaan, maar zijn telkens bepalingen van iets anders, dat er aan ten grondslag ligt. Zo 
is het bijvoorbeeld onmogelijk dat iets alléén maar wit, of man, of tweebenig, of hoogle
raar, of loodgieter, of vrijgezel is, - en verder niets. Iets kan alleen maar wit, man, 
tweebenig, hoogleraar, loodgieter of vrijgezel zijn, als het eerder en fundamenteler iets 
anders is (bijv. mens). Het is ook onmogelijk dat iets alléén maar braaf, bevroren, inert, 
vroom, ijdel of twee meter hoog is, - en verder niets. Iets kan alleen maar braaf, bevro
ren, inert, vroom, ijdel of twee meter hoog zijn, als het eerder en fundamenteler iets 
anders is. 

Dergelijke bepalingen zijn dus onzelfgenoegzaam, d.w.z. afhankelijk van iets anders. 
Het zijn eigenschappen, - en eigenschappen staan nooit op zichzelf1, maar zijn altijd 
eigenschappen van, in of aan iets anders. Ze komen ergens bij (bijkomstige bepalingen), 
ze vallen toe (accidere) aan iets anders (accidenten, toe-vallige bepalingen), ze modifice
ren 'wat er al was': 

lila emm quae praedicantur de aliquo per acci-
dens, non pertinent ad quod quid erat esse ïllius 
Hoc emm ïntelligimus per quod quid erat esse 
alicuius, quod convenienter responden potest ad 
quaestionem de eo factam per quid est Cum 
autem de aliquo quaenmus quid est, non possu
mus convenienter responderé ea quae insunt ei 
per accidens, sicut cum quaentur quid est homo, 
non potest responden, quod sit album vel sedens 
vel musicus Et ideo nihil eorum, quae praedi
cantur per accidens de aliquo, pertinent ad quod 
quid erat esse ïllius rei ... [in VII Metaph , lect 
3, nr. 1309] 

Want de dmgen die bijkomstig van iets gepredi
ceerd worden, behoren niet tot de watheid ervan 
Onder de watheid van iets verstaan we immers 
datgene, wat met gepastheid geantwoord kan 
worden op de vraag wat dat iets is. Maar wan
neer we van iets vragen wat het is, kunnen we 
niet met gepastheid die dingen ten antwoord 
geven, die er accidenteel aan toekomen; zo kan, 
wanneer gevraagd wordt wat de mens is, niet 
geantwoord worden dat hij wit of zittend of 
muzikant is Daarom behoort geen van de din
gen, die bijkomstig van iets geprediceerd wor
den, tot de watheid van dat ding. 

Daarentegen lijkt met benamingen als 'mens', 'hond', 'eik' e.d. op een meer adaequate 
wijze het eigenlijke of het wezenlijke of het zelf van iets te worden aangeduid. Dat 'zelf 
is niet opnieuw een nadere bepaling van iets wat er nog eens als eerder of fundamenteler 

Anders zouden ze de eigenschappen van mets zijn, maar niets kan geen eigenschappen hebben. 
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aan vooraf zou gaan, hoewel het doorgaans wel secundair door andere zaken nader 
bepaald is ' Het is a h w het uiteindelijk 'onderstandige' (substantia) of de uiteindelijke 
'drager' (subwctum) van de overige bepalingen Een substantie is dus niet van, m oí aan 
iets anders, maar staat op zichzelf, is subsistent In deze zin is dit 'zelf of deze 'substan
tie' dus - in tegenstelling tot het 'bijkomstige' of het 'accident' - onafhankelijk van iets 
anders, dat eerder of fundamenteler zou zijn Een substantie is een zaak, die van nature 
bestemd is niet-in-iets-anders te zijn, maar een accident is een zaak, die van nature 
bestemd is in-iets-anders te zijn2 Dit betekent overigens niet dat een substantie volstrekt 
onafhankelijk is, maar dat ze met een aanvullende bepaling bij iets anders is 

Et ideo quando dicimus quale est aliquid, non 
dicimus ìpsum esse tncubitum ñeque hominem 
Sed quando dicimus quid est de aliquo, non 
dicimus ipsum esse album, nec calidum, quae 
significant qualitatem, nec tncubitum, quod 
significai quantitatem, sed hominem aut Deum, 
quae significant substantiam Ex quo patet quod 
ilia quae significant substantiam, dicunt quid est 
ahquid absolute Quae autem praedicantqualita-
tem, non dicunt quid est ìllud de quo praedicatur 
absolute, sed quale quid Et simile est in quanti-
tate, et alus genenbus [In VII Met, lect 1, nrs 
1249-1250] 

Wanneer we derhalve zeggen hoe iets is, zeggen 
we niet dat het dne el lang of dat het een mens 
is Maar wanneer we van iets zeggen wat het is, 
zeggen we met dat het wit of dat het warm is, 
waarmee de hoedanigheid wordt aangeduid, of 
dat het drie el lang is, waarmee de hoegrootheid 
wordt aangeduid, maar dat het een mens of dat 
het God is, waarmee de substantie wordt aange
duid Daaruit blijkt dat de termen, die de sub
stantie aanduiden, zeggen wat iets absoluut is 
Maar de termen die de hoedanigheid prediceren, 
zeggen van datgene, waarvan deze geprediceerd 
wordt, met wat het absoluut is, maar een hoeda
nig iets het is Hetzelfde geldt met betrekking tot 
de hoegrootheid en de andere kategoneen 

Tegen deze achtergrond is het niet onbegrijpelijk dat de term 'substantie', waarmee 
allereerst het wezenlijke, eigenlijke, uiteindelijke of fundamentele zelf van iets wordt 
aangeduid, nog andere betekenissen heeft, die stuk voor stuk geschiedenis hebben 
geschreven 

'Substantie' is allereerst het eigene, het wezenlijke of uiteindelijke zelf van een 
zijnde, onderscheiden van het 'andere' de bijkomstige bepalingen of accidenten 'Sub
stantie' heeft ook de betekenis van het zelf-genoegzame of het zelfstandige de substantie 
is de zelfstandige (onafhankelijke) drager van (afhankelijke) bijkomstige eigenschappen 
Een substantie is immers (111 de accidenten) niet van, in of aan iets anders, maar staat 
op zichzelf, is subsistent 'Substantie' is bovendien datgene, krachtens hetwelk een 
concreet, zelfstandig zijnde zijn 'eenheid' of 'identiteit' Çzelf-heid') bewaart, (1) m en 

' Iets kan wel 'mens' zijn, zonder primair en fundamenteler iets anders te zijn, maar met zonder 
secundair iets anders te zijn, bijv zus of zo gekleurd of gevormd, al dan niet moedig enz Deze regel geldt 
echter met voor alle substanties " nullum ahorum praedicamentorum est separabile a substantia, sola 
autem substantia est separabile ab alus nullum enim accidens lnvemtur sine substantia, sed aliqua 
substantia invemtur sine accidente Et sic patet, quod non quandocumque est substantia, est accidens, sed 
e contrario" [In VU Met, lect 1, nr 1257] 

2 "Substantia est res cuius naturae debetur esse non in alio Accidens vero est res, cuius naturae debetur 
esse in alio " [Quodl 9, 3, 1 ad 2] " quidditati seu essentiae substantiae competit habere esse non m 
subiecto, quidditati autem sive essentiae accidentis competit habere esse in subiecto " [5 Th III, 77, 1 ad 
2] 
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door een veelheid van gelijktijdige hoedanigheden of eigenschappen heen, die zonder de 
substantie volkomen verstrooid zouden zijn, en zelfs überhaupt niet zouden kunnen zijn, 
en (2) in en door een veelheid van niet-gehjktijdige hoedanigheden of eigenschappen 
heen, die elkaar in de processen van wording en verandering van de substantie afwisse
len De veelheid van onderscheidbare, gelijktijdige eigenschappen van een zijnde vormen 
immers een in-zich-ongedeelde zijns-eenhetd een en dezelfde substantie, bijv een appel, 
is tegelijkertijd groen, onrijp, fns, bolvormig enz En de veelheid van onderscheidbare, 
met-gelijktijdige eigenschappen van een zijnde vormen een in-zich-ongedeelde wordings-
eenheid één en dezelfde appel is eerst groen en onnjp, en later rood en njp Hoe 
paradoxaal het ook klinkt datgene wat wordt of verandert, is datgene wat (zichzelf) 
blijft Het is immers een en dezelfde substantie die verandert én in een zekere permanen
ce zichzelf blijft ' De substantie is dus de ware zyns-verlenende en eenheids- of ïdenti-
teits-verlenende instantie 

212 Het eigenlijk zijnde of het bij uitstek zijnde 'eerste substantie ' en 'tweede 
substantie ' 

In het voorgaande is al enkele keren opgemerkt dat 'zijnde' een veelzmmge (analoge) 
term is Precies zoals nu bij de analoge predicatie van 'gezond' vastgesteld kan worden 
wat eigenlijk (primair) gezond genoemd wordt, om vervolgens andere betekenissen van 
de term 'gezond' vanuit die kernbetekenis te begrijpen, precies zo kan gevraagd worden 
wat nu eigenlijk (primair) zijnde is, om vervolgens andere betekenissen van de term 
'zijn(de)' vanuit die kernbetekenis te begrijpen Want hoewel het niet tot de eerste taak 
van de metafysica behoort vast te stellen, wat dit of dat zijnde eigenlijk is, behoort het 
wel tot haar taak vast te stellen wat zijnde in het algemeen eigenlijk is, of liever wat nu 
eigenlijk zijnde of bij uitstek zijnde is 

Die vraag is zojuist min of meer in het voorbijgaan al beantwoord Het eigenlijk 
zijnde is de substantie, terwijl de accidenten slechts in secundaire of afgeleide zin 
'zijnde' genoemd kunnen worden Die zijn immers slechts, en kunnen slechts zijn, 
dankzij of krachtens de substantie2 Dat 'zijnde' zowel van substanties als van accidenten 
wordt geprediceerd, berust overigens op een ander type analogie dan de predicatie van 
'gezond' Het berust niet hierop, dat ze allebei op een en dezelfde zaak betrekking 
hebben (zoals een dieet en fruit op de gezondheid van een organisme), maar hierop, dat 

1 Nota bene groen wordt niet rood, en onnjp wordt niet njp, maar het groene (= datgene wat groen 
is) wordt rood en het onrijpe (= datgene wat onnjp is) wordt njp Cf " ld quod est album, postea fit 
nigrum sed tarnen ipsa albedo non convertitur in nigredinem " [In I Phys , lect 11, nr 88] " albedo 
nunquam fit nigredo, sed subiectum albedims fit subiectum nigredinis, ut dicitur in I Physic " [S Th III, 
75, 4 obi 3] 

2 "Quod est per se et simpliciter in unoquoque genere, est pnus eo quod est per aliud et secundum 
quid Sed substantia est ens simpliciter et per seipsam omnia autem aha genera a substantia sunt entia 
secundum quid et per substantiam ergo substantia est pnma mter alia entia " [In VII Met, lect 1, nr 
1248] Cf nr 1251 
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één van beide is toegeordend op of afhankelijk is van de ander: ni. het accident t.o.v. de 
substantie.' 

Hiermee is de vraag naar het eigenlijk of primair zijnde echter nog niet afdoende 
beantwoord, want ook de term 'substantie' is veelzinnig. Boven is gebleken dat 'substan
tie' verschillende nauw met elkaar samenhangende betekenissen heeft. Zo wordt met 
'substantie' enerzijds het zelfstandig zijnde, maar anderzijds het wezen (het 'zelf) van 
zo'n zelfstandig zijnde aangeduid. Aristoteles onderscheidt deze twee betekenissen van 
de term 'substantie' als 'eerste substantie' en 'tweede substantie'.2 

De eerste substantie ('substantia pnma ') is het zelfstandige, individuele zijnde. 
Kenmerkend voor de 'eerste substantie' is, dat ze alleen als subject en niet als predicaat 
optreedt. Individuele zijnden worden immers niet van iets anders geprediceerd. Ze zijn 
eerder het 'uiteindelijke subject' van allerlei predicaten. Een individueel zijnde is een 
'tóde ti', een 'hoc aliquid', een 'dit iets', dat niet geprediceerd kan worden van een ander 
'dit iets'.3 

De tweede substantie ('substantia secunda') is het algemene wezen (essentia), de 
watheid (quidditas) of de natuur (natura) van een eerste substantie, d.w.z. van een 
individueel zijnde. Ze verschilt onder andere in de volgende drie opzichten van de eerste 
substantie. Op de eerste plaats кал een tweede substantie i.t.t. een eerste substantie in 
vele individuen of eerste substanties bestaan. Op de tweede plaats kan een tweede 
substantie i t.t. een eerste substantie geprediceerd worden, namelijk van de individuen 

1 " ens de substantia et accidente dicitur secundum quod accidens ad substantiam respectum habet, 
non secundum quod substantia et accidens ad ahquid tertium referan tur " [ScG I, 34, Alio modo] 

2 Zie о a Categ 5, 2 a 11-18. Cf ".. substantia dicitur duphciter Uno modo suppositum in genere 
substantiae, quod dicitur substantia prima et hypostasis, cuius proprie est subsistere Alio modo quod quid 
est, quod etiam dicitur natura rei." [In X Met, lect 3, nr 1979]. " Philosophus . ponit substantiam 
dupliciter dici Dicitur enim uno modo substantia ipsum subiectum ultimum, quod non praedicaturde alio 
et hoc est particulare in genere substantiae, alio modo dicitur substantia forma vel natura subiecti " [De 
pot 9, 1]. Zie ook De pot 9, 2 ad 1, In V Met, lect. 10, S Th I, 29, 2, et al 

3 " . substantia duobus modis dicitur' quorum unus est secundum quod substantia dicitur id quod 
ultimo subucitur in propositiombus, ita quod de alio non praedicelur, sicut substantia prima Et hoc est, 
quod est hoc ahquid, quasi per se subsistens, et quod est separabile, quia est ab omnibus distinctum et non 
communicabile multis " [In V Met, lect 10, nr 903] 

Ofschoon een 'dit iets' met van een ander 'dit iets' kan worden geprediceerd, kan het toch wel van 
hetzelfde 'dit iets' ( d w z van zichzelf) worden geprediceerd, bijv 'Die lelijkerd is Sokrates' of 'Deze 
mens is Sokrates'. Maar dergelijke predicaties, aldus Thomas, zijn toch nooit per se (o g ν een formele 
identiteit), maar altijd slechts per accidens (o g ν een materiele identiteit hetzelfde suppositum) " ipsum 
autem subiectum non praedicatur de alio. Quod est ïntelligendum per se Per accidens enim nihil prohibet 
Socratem de hoc albo praedicari, vel de animali, vel de homme, quia id, cui inest album, aut animal, aut 
homo, Socrates est " [In VII Met, lect 2, nr 1273] 

Het zou misschien vollediger zijn te zeggen, dat het in deze gevallen steeds om een loutere 'praedi-
catw ratione suppositi ' gaat en nooit om een 'praedicatio rottone formae '. Men dient immers te bedenken, 
dat een 'praedicatio per accidens ' weliswaar niet, zoals een 'praedicatio per se ', op grond van een gehele 
of gedeeltelijke identiteit van de vorm berust, maar dat ze wel degelijk 'ratione formae 'kan geschieden 
Zo zijn de predicaties 'Sokrates is wit' en 'Sokrates is dit witte' (of 'Dit witte is Sokrates') beide 'per 
accidens '; maar de eerste predicenng geschiedt 'ratione formae ', terwijl de laatste predicenng uitsluitend 
'ratione suppositi ' geschiedt. Vergelijk boven, 1 2.2 en 1 2.3. 
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waarin ze bestaat. En op de derde plaats kan een tweede substantie i.t.t. een eerste 
substantie niet op zichzelf bestaan of subsisteren, maar uitsluitend als geïndividueerd in 
een eerste substantie.1 

De primaire zin van 'zijnde' moet dan ook gezocht worden in de eerste substanties, 
d.w.z. in de concrete individuele zijnden. Alle andere betekenissen van 'zijnde' verwijzen 
naar deze betekenis als de oorspronkelijke. Want het zelfstandige zijnde is het zijnde bij 
uitstek, waaraan alle andere zijnden hun zijn ontlenen. Niet alleen eigenschappen of 
accidenten, maar ook veranderingen, processen van ontstaan en vergaan, beginselen, 
begrippen, en zelfs privaties en negaties, ficties, enz. enz., zijn alleen maar (en kunnen 
alleen maar zijn) in, aan of krachtens de individuele, zelfstandige zijnden.2 

2.1.3 De begripsdefinitie of de definitie van het logische wezen 

Bij de verheldering van de vraag wat iets eigenlijk of wezenlijk is, was het uitgangspunt 
telkens een concreet, individueel, zelfstandig zijnde en dus een eerste substantie. Het 
antwoord was telkens een algemeen wezen en dus een tweede substantie: het wezen of 
eigenlijke zelf van een individueel zijnde, onderscheiden van de bijkomstige eigenschap
pen of accidenten. Dergelijke antwoorden op de vraag wat iets is, zijn vanuit het oogpunt 
van kennisverwerving fundamenteler en adaequater dan andere antwoorden, die eigenlijk 
niet het 'wat' (quid), maar bijvoorbeeld het 'hoe' (quale), het 'hoe groot' (quantum) of 
het 'waar' (ubi) van een substantie uitdrukken. Zulke antwoorden verwijzen immers stuk 
voor stuk naar de substantie en worden tenslotte slechts adaequaat begrepen, wanneer ze 
begrepen worden als nadere bepalingen van een substantie.3 

Maar hoe adaequaat en afdoend het noemen van de watheid of het wezen (de tweede 
substantie) als antwoord op de vraag 'wat iets is' ook moge zijn, het is duidelijk dat 
antwoorden als 'Sokrates is een mens', 'Bello is een hond' en 'Dit is een eik' op zichzelf 
niet buitengewoon informatief zijn. Men stelt zich immers niet tevreden met een puur 

' " . quantum ad haec tria differì substantia particulars ab universali. Primo quidem, quia substantia 
particulars non pracdicatur de aliquo inferiori, sicut universalis Secundo, quia substantia universalis non 
subsistit nisi ralione singularis quae per se subsistit. Terno, quia substantia universalis est in multis, non 
autem singularis, sed est ab omnibus separabile et distillerà " [In V Met, lect 10, nr 903] 

2 Zie hierover onder, 2.3.2.1. Verg In IV Mel, lect. 1, nrs. 539-543, waarin Thomas vier verschillende 
zijnswijzen (modi essendi) opnoemt en als volgt besluit: "Quartum autem genus est quod est perfectissi-
mum, quod scilicet habet esse in natura absque admixtione pnvationis, et habet esse firmum et solidum, 
quasi per se existens, sicut sunt substantiae. Et ad hoc sicut ad primum et principale omnia alia referuntur. 
Nam quahtates et quantitates dicuntur esse, inquantum insunt substantiae, motus et generationes, inquantum 
tendunt ad substantiam vel ad aliquid praedictorum, pnvationes autem et negationes, inquantum removent 
aliquid tnum praedictorum." 

3 "Illud enim est pnmum secundum cogmtionem, quod est magis notum et magis manifestât rem. Res 
autem unaquaeque magis noscitur, quando scitur eius substantia, quam quando scitur eius quantitas aut 
quahtas Tune enim putamus nos maxime scire singula, quando noscitur quid est homo aut ignis, magis 
quam quando cognoscimus quale est aut quantum, aut ubi, aut secundum ahquod aliud praedicamentum." 
[In VII Met, lect. 1, nr. 1259] 
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nominale aanduiding van dat algemene wezen, maar wil een nauwkeurige definitie, 
d.w.z. een zorgvuldige afbakening van dat algemene wezen. Men wil, kortom, een 
wezensdefinitie.1 Daarom vraagt men door: Wat is eigenlijk (wezenlijk) een mens? Wat 
is eigenlijk (wezenlijk) een huis of een boom?2 

Daar komt nog iets bij. Tot nu toe is de vraag 'Wat is ...?' uitsluitend toegepast op 
substanties: in eerste instantie op 'eerste substanties' (concrete, zelfstandige individuen 
of individuele dingen, bijv. 'Wat is Sokrates?') en vervolgens uitgebreid naar 'tweede 
substanties' (het wezen van die concrete, zelfstandige individuen, bijv. 'Wat is mens?'). 
Maar het is duidelijk dat niet alleen bij substanties, maar ook bij hoedanigheden of 
eigenschappen of accidenten gevraagd kan worden: wat is het eigenlijk, of wat is het 
wezen ervan? Bijvoorbeeld: Wat is eigenlijk (het wezen van) scherpzinnigheid? Wat is 
eigenlijk (het wezen van) groen? Wat is eigenlijk (het wezen van) deugd? 

Het verwarrende is nu, dat in zulke gevallen opnieuw onderscheid gemaakt wordt 
tussen wezenlijk en bijkomstig, tussen 'substantieel' en 'accidenteel', - maar nu geheel 
en al binnen de sfeer van een accident.3 De accidenten, die niet op zichzelf kunnen 
bestaan maar slechts in of aan een substantie, worden door de 'preciserende', formele 
abstractie (zie 1.2.4) losgemaakt van de substantie en a.h.w. op zichzelf gesteld en gesub-
stantiveerd: ze worden betekend als waren het substanties.4 Dan kan er van accidenten 
ook weer van alles geprediceerd worden en moet daarbij op analoge wijze onderscheid 
gemaakt worden tussen wat er wezenlijk aan toekomt en wat er slechts bijkomstigerwijs 
of accidenteel aan toekomt.5 

' " dicendum quod quid quandoque quaent de natura quam significai definitio, ut cum quaentur, 
Quid est homo7 et respondetur, Animal rationale mortale. Quandoque vero quaent suppositum, ut cum 
quaentur, Quid natal in man7 et respondetur, Pisas " [S Th I, 29, 4 ad 2] 

2 " qui apprehendit nomen, ut puta hominem aut circulum, non statim distingua principia definientia 
unde nomen est sicut quoddam tofum et indistinctum, sed definitio dividi! in smgulana, ldest distincte 
ponit principia definiti " [In I Phys , lect 1, nr 10] 

' " etiam de ipsis, quae sunt m praedicamentisaccidentium, tunc scimus singula, quando de unoquo-
que scimus quid est Sicut quando scimus quid est ipsum quale, scimus qualitatem, et quando scimus quid 
est ipsum quantum, scimus quantitatem Sicut enim alia praedicamenta non habent esse nisi per hoc quod 
insunt substantiae, ita non habent cognosci msi inquantum participant ahquid de modo cogmtionis substan-
tiae, quae est cognoscere quid est " [In VII Met, lect 1, nr 1259] 

4 "Pro tanto autem videntur accidentia in abstracto significata esse non entia, quia nihil ìpsorum est 
aptum natum secundum se esse; immo cuiushbet eorum esse est alten inesse, et non est possibile aliquid 
eorum separan a substantia, et ideo quando sigmficantur in abstracto quasi sint secundum se entia et a 
substantia separata, videtur quod sint non entia Licet modus sigmficandi vocum non consequatur immedia
te modum essendi rerum, sed mediante modo intelligendi, quia intellectus sunt simihtudines rerum, voces 
autem intellectuum, ut dicitur in pnmo Perihermemas Licet autem modus essendi accidentium non sit ut 
per se sint, sed solum ut ìnsint, intellectus tarnen potest ea per se intelligere, cum sit natus dividere ea quae 
secundum naturam comuncta sunt Et ideo nomina abstracta accidentium significant entia quae quidem 
ìnhaerent, licet non significent ea per modum mhaerentium." [In У II Met, lect 1, nr. 1253-1254] 

5 " .. definitio dicitur multipliciter sicut et quod quid est Ipsum enim quod quid est, uno modo 
significai substantiam et hoc ahquid Alio modo significai singula aliorum praedicamentorum, sicut 
quahtatem et quantitatem et alia huiusmodi taha. Sicut autem ens praedicatur de omnibus praedicamentis, 
non autem similiter, sed pnmum de substantia, et per posterius de alus praedicamentis, ita et quod quid 
est, simphciter convenu substantiae, 'alus autem alio modo', ldest secundum quid. Quod enim 'aliquo 
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De term 'substantie' blijkt inmiddels dus al drie verschillende betekenissen te 
hebben: 

Uno modo substantia idem est quod essentia; et 
sic substantia invenitur in omnibus genenbus, 
sicut et essentia, et hoc significatur, cum quaen-
tur Quid est albedo''Color. Alio modo significai 
Individuum in genere substantiae, quod dicitur 
substantia prima, vel hypostasis. Tertio modo 
dicitur substantia secunda." [In / Sent 25, 1, 1 
ad 7] 

Op de eerste manier is substantie hetzelfde als 
essentie, en in die zin wordt substantie, evenals 
essentie, in alle genera gevonden. Dit wordt 
bedoeld wanneer gevraagd wordt: 'Wat is wit
heid?' 'Een kleur.' Op een andere manier bete
kent substantie het individu in het genus sub
stantie, dat 'eerste substantie' of 'hypostasis' ge
noemd wordt Op een derde manier wordt met 
substantie de tweede substantie aangeduid. 

Bij de vraag naar het wezen van iets (wat iets eigenlijk of wezenlijk is) kunnen al met 
al dus drie stappen onderscheiden worden. De eerste twee hebben betrekking op de sub
stanties, de derde heeft betrekking op de accidenten. Welbeschouwd is de derde eigenlijk 
een secundaire en analoge toepassing van de tweede. 

Ten eerste: wat is eigenlijk of wezenlijk deze of gene eerste substantie, onderschei
den van de bijkomstige eigenschappen? Wat is Sokrates, wat is Bello, wat is dat ding 
daar? Het antwoord bestaat in (de naam van) een algemeen wezen, in dit geval van een 
z.g. tweede substantie, als drager van de bijkomstige eigenschappen. Sokrates is een 
mens, Bello is een hond, dat is een eik. 

Ten tweede: wat is eigenlijk of wezenlijk deze of gene tweede substantie of dit of 
dat algemene wezen, onderscheiden van de bijkomstige eigenschappen? Wat is een mens, 
wat is een hond, wat is een eik? Het antwoord bestaat in de wezens-definitie van zo'n 
substantie, bijvoorbeeld: De mens is een met rede begaafd zintuiglijk wezen of 'redelijk 
dier'. De hond is een zus of zo bepaald gedomesticeerd zoogdier. De eik is een zus of 
zo bepaalde loofboom. 

Ten derde: wat is eigenlijk of wezenlijk dit of dat accident, onderscheiden van de 
'accidentele' of bijkomstige eigenschappen van dat accident? Wat is scherpzinnigheid, 
wat is groen, wat is deugd? Het antwoord bestaat in de wezens-definitie van zo'n acci
dent, bijvoorbeeld: Deugd is een verworven, stabiele gerichtheid op het goede; scherp
zinnigheid is de hoogste intellectuele deugd; groen is deze of gene zus of zo bepaalde 
kleur.' 

modo', idest secundum quid alus conveniat quid est, ex hoc patet, quod m singulis praedicamentis 
respondetur ahquid ad quaestionem factam per quid (.. ) Propter hoc enim quod omnia aha praedicamenta 
habent rationem entis a substantia, ideo modus entitatis substantiae, scilicet esse quid, participatur secun
dum quamdam simihtudinem proportionis in omnibus alus praedicamentis; ut dicamus, quod sicut animal 
est quid hommis, ita color albedinis, et numerus dualitatis". [In VII Met. lect. 4, nrs. 1331-1332 en 1334] 

1 Het is met mijn bedoeling te beweren dat de voorbeelden van 'wezensdefinities' die ik hier geef 
afdoende of ook maar enigszins correct zijn, maar dat is in dit verband van ondergeschikt belang Enkel 
in sommige tamelijk abstracte wetenschappen(zoals bijvoorbeeld de wiskunde) is het mogelijk te beginnen 
met definities, die voldoende helder zijn, - en dan alleen nog maar in de ordo docendi, waaraan altijd een 
moeizame νια inveniendi vooraf is gegaan. Maar in het algemeen (en in de meeste wetenschappen) is het 
met mogelijk te beginnen met heldere, duidelijke en pasklare definities. Dat laat de moeilijk te doorgron
den, concrete werkelijkheid maar zelden toe. Doorgaans begint men dus met een voorlopige, wat confuse 
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Voor de aanduiding van 'wezen' in deze analoog verbrede toepassing (op zowel 
substanties als accidenten) van de vraag wat iets eigenlijk is, wordt doorgaans de term 
'species' gebruikt. 'Species' ('vorm', 'gestalte') betekent in dit verband zoveel als 
algemeen wezen of soortelijk wezen of ook wel soort. Een uiterst passende benaming, 
want de watheid waarnaar gevraagd wordt, is bij substanties inderdaad steeds een soorte
lijk wezen of een soort, en wel in de strikte zin van het woord; terwijl in een ruimere zin 
ook bij de watheid van alle overige, niet-substantiële zijnden van 'soortelijk wezen' of 
'soort' gesproken kan worden. De mens is een soort van dier, rood is een soort van 
kleur, scherpzinnigheid is een soort van deugd, de vulpen is een soort van schrijfgerei, 
het studeren is een soort van intellectuele activiteit, de driehoek is een soort van planime-
trische figuur, de ballade is een soort van gedicht, de kabouter is een soort van sprook
jesfiguur; enzovoorts. In al deze en dergelijke gevallen komt het er op aan nauwkeurig 
vast te stellen, wat voor soort of soortelijk wezen het is, wat het 'specifieke' of eigene 
is van deze of gene soort of soortelijk wezen, waardoor het van andere, verwante soorten 
onderscheiden is. Daarin bestaat tenslotte de wezens-definitie. 

2.1.4 De praedicabiha 

Wat dit betren is de leer van de 'praedicabüia' ('zegbare dingen' of 'prediceerbare 
dingen'), zoals die in het voetspoor van Aristoteles door Porphyrius is uitgewerkt, van 
onschatbare waarde. Wat voor zaken zijn precies 'predicabel'? Strikt genomen alleen 
algemene begrippen of 'umversalia ', d.w.z. begrippen van zaken, die aan vele zijnden 
toe kunnen komen of die in vele zijnden verwerkelijkt kunnen zijn. Prediceerbaarheid of 
predicabiliteit steunt dus op ¿egn/w-algemeenheid en deze steunt weer op een zekere 
zi/n5-algemeenheid: omdat 'scherpzinnigheid' en 'menselijkheid' etc. niet alleen in 
Sokrates, maar ook in anderen kunnen zijn, daarom zijn 'scherpzinnig' en 'mens' etc. 
prediceerbaar (van Sokrates en van anderen). Zegt men van Sokrates dat hij scherpzinnig 
is of van een steen dat hij hard is, dan zegt men impliciet dat Sokrates resp. die steen iets 
zijn, wat ook andere(n) kunnen zijn (bijv. Aristoteles en Kant, resp. andere stenen of een 
stuk staal). Elk predicaat verwijst naar iets algemeens, dat zelf niet aan dit of dat indivi
du of subject gebonden is. 

Zulke algemene begrippen of universalia komen tot stand langs de weg van de in het 
vorige hoofdstuk besproken abstractie. Als dergelijke abstract-algemene begrippen van 
individuen of eigenschappen geprediceerd worden, duiden ze die individuen of eigen
schappen niet als zodanig aan, maar als gevallen (instanties) van een algemeen of soorte
lijk wezen. Bij zelfstandige naamwoorden (substantieven) blijkt dat vaak uit het gebruik 
van het onbepaalde lidwoord: Sokrates is een mens, rood is een kleur, de aarde is een 
planeet, de koe is een zoogdier, enz. Telkens blijkt, dat het gaat om een instantie of een 

en vaak uitwendige omschrijving of bepaling, ш de hoop dat men ш de loop van bet onderzoek steeds 
dichter in de buurt van een wezensdefinitie komt Perfecte definities zijn niet het onwrikbare uitgangspunt, 
maar slechts het - steeds terugwijkende - uiteindelijke doel van het onderzoek. 
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geval van iets algemeens. Maar dat geldt ook in gevallen, waarin het predicaat geen 
substantiefis en waarin geen onbepaald lidwoord optreedt: Sokrates is scherpzinnig, rood 
is mooi, de aarde is rond, de koe is levendbarend, enz. Iedere predicatie heeft betrekking 
op de verwerkelijking of instantièring van een algemeen wezen, dat niet aan deze of gene 
individuele verwerkelijking gebonden is. 

Zoals eerder opgemerkt, zijn individuen (of individuele wezens of zaken) dan ook 
eigenlijk niet prediceerbaar; het ene 'dit iets' kan niet van het andere 'dit iets' gepredi
ceerd worden. Zo is bijvoorbeeld Achilles een individu, waarvan allerlei zaken gepredi
ceerd kunnen worden: hij is mens, dapper, Griek, mannelijk, enzovoorts; stuk voor stuk 
predicaten die ook van andere individuen uitgezegd kunnen worden. Maar Achilles zélf 
is niet van iets of iemand anders prediceerbaar. Geen enkel ander mens - al dan niet 
dapper, Griek en mannelijk - is Achilles. Wordt niettemin van iemand gezegd: 'Hij is een 
ware Achilles', dan gebeurt dat in overdrachtelijke zin en fungeert 'Achilles' niet als 
eigennaam, maar als algemeen begrip, dat op grond van een partiële gelijkenis van 
andere individuen geprediceerd kan worden.1 

Op dezelfde manier is een individuele instantie van een eigenschap (bijv. de dapper
heid van Hektor) niet prediceerbaar van anderen. De dapperheid van Hektor is een andere 
dan die van Achilles. Het is dan ook niet op grond van Hektors dapperheid dat Achilles 
dapper genoemd wordt. Voorzover 'dapper' slaat op Hektor, kan het niet van Achilles 
geprediceerd worden; en voorzover 'dapper' slaat op Achilles, kan het niet van Hektor 
geprediceerd worden. 

Nu is eerder gebleken dat iets op twee fundamenteel verschillende manieren aan een 
zijnde toe kan komen of van een subject prediceerbaar is, ongeacht of dat zijnde of 
subject nu een (eerste) substantie of een accident is: namelijk ofwel als het (algemene of 
soortelijke) wezen van dat zijnde of subject, ofwel als een eigenschap van dat zijnde of 
subject. Deze indeling is bij nader inzien echter tamelijk grof en vraagt ten aanzien van 
zowel het eerste als het tweede punt om een verfijning of een articulering. 

Wat het eerste punt betreft: er zijn tal van predicaten, die niet het gehele wezen, 
maar slechts een deel van dat wezen uitdrukken. Wanneer men zegt: 'Sokrates is een 
mens', drukt men het algemene wezen van Sokrates geheel uit, - zij het impliciet. Maar 
wanneer men zegt: 'Sokrates is een dier (= zintuiglijk wezen)', dan drukt men dat wezen 
niet in zijn geheel, maar slechts gedeeltelijk uit. 'Dierlijkheid' of 'zintuiglijkheid' behoort 

1 "Ad sciendum autem quae nomina proprie sunt communicabilia, considerandum est quod omnis forma 
in supposito singulan existens, per quod ïndividuatur, communis est multis, vel secundum rem vel 
secundum rationem saltern, sicut natura humana communis est multis secundum rem et rationem, natura 
autem soils non est communis multis secundum rem, sed secundum rationem tantum, potest emm natura 
solis ïntelligi ut in plunbus suppositis existens. Et hoc ideo, quia intellectus ïntelligit naturam cuiuslibet 
speciei per abstractionem a singularr unde esse in uno supposito singulan vel in plunbus, est praeter 
mtellectum naturae speciei: unde, servato intellectu naturae speciei, potest ïntelligi ut in plunbus existens. 
Sed singulare, ex hoc ipso quod est singulare, est divisum ab omnibus alus Unde omne nomen impositum 
ad signifìcandum aliquod singulare, est ìncommunicabile et re et ratione. non emm potest пес in apprehen-
sione cadere pluralitas huius individui. Unde nullum nomen sigmfìcans aliquod Individuum, est communi-
cabile multis propne, sed solum secundum similitudinem; sicut aliquis metaphonce potest dici Achilles, 
inquantum habet aliquid de propnetatibus Achilhs, scilicet fortitudinem." [S Th I, 13, 9] 
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weliswaar tot het wezen van Sokrates, maar is toch maar één van de constitutieve be
standdelen van dat wezen. Zo kan men ook zeggen: 'Sokrates is redelijk', - en ook dan 
drukt men het wezen van Sokrates slechts gedeeltelijk uit. 'Redelijkheid' behoort welis
waar tot het wezen van Sokrates, maar is toch maar één van de constitutieve bestand
delen van dat wezen. Zegt men daarentegen 'Sokrates is een redelijk zintuiglijk wezen' 
of 'Sokrates is een redelijk dier', dan drukt men expliciet uit wat met het predicaat 
'mens' impliciet wordt uitgedrukt: namelijk het volledige wezen van Sokrates. 'De mens 
is een redelijk dier' of 'De mens is een redelijk zintuiglijk wezen' gaat in de voor-
modeme traditie dan ook door voor de wezensdefinitie van de mens. 

Wat het tweede punt betren: sommige hoedanigheden of eigenschappen, die niet in 
de wezensdefinitie van iets opgesloten liggen, blijken niettemin onlosmakelijk met het 
wezen van dat iets verbonden te zijn, terwijl andere hoedanigheden of eigenschappen er 
net zo goed wel als niet mee verbonden kunnen zijn. Zo is het vermogen tot lachen 
onlosmakelijk verbonden met mens-zijn, zonder dat het in de definitie van 'mens' ligt 
opgesloten; en zo heeft een driehoek allerlei noodzakelijke eigenschappen (bijv. dat de 
som van zijn hoeken gelijk is aan de som van twee rechte hoeken), die toch niet in de 
definitie van een driehoek liggen opgesloten. 

Na deze articulaties is begrijpelijk, waarom er vijf verschillende manieren onder
scheiden worden, waarop een algemeen begrip van een subject geprediceerd kan worden 
of predicabel is (praedicabilia). In de eerste drie gevallen wordt door het predicaat 
gezegd wat het subject is, d.w.z. drukt het predicaat het wezen van het subject uit, hetzij 
gedeeltelijk ('genus' of 'differentia specifica'), hetzij geheel ('species'); in de laatste twee 
gevallen wordt door het predicaat enkel gezegd hoe het subject is, d.w.z. drukt het 
predicaat een eigenschap van de dingen uit, hetzij een wezenlijke eigenschap ('propri
um'), hetzij een bijkomstige eigenschap ('accidens'): 

genus (geslacht) 

differentia specifica (specifieke differentie, 
soortbepalend verschil) 
species (soortelijk of algemeen wezen, 
soortelijke natuur, soort) 

(accidens) proprium (wezenseigenschap, 
soorteigenschap of soortkenmerk) 
accidens (commune) (bijkomstige eigen
schap of individueel kenmerk). 

ma/enee/-constitutief bestanddeel van een 
'species'. 

_/örmee/-constitutief bestanddeel van een 
'species'. 
het door 'genus' en 'specifieke differentie' 
geconstitueerdealgemeneof soortelijke we
zen, waarvan de twee overige praedicabilia 
afhankelijk zijn. 
wat eigen is aan een 'species': een 'eigen
aardigheid'. 
wat de 'species' nader of verder of bijkom-
stigerwijs bepaalt. 

Het genus is slechts een constitutief deel van de species, en wel precies dat deel, dat óók 
in andere species als constitutief deel aanwezig is. Als genus kan iets dus geprediceerd 
worden van vele species en bijgevolg ook van de individuen waarin die species verwer
kelijkt of geïnstantieerd zijn. Het genus-begrip 'zintuiglijk wezen' (of 'dier') kan bijvoor
beeld gezegd worden van de mens, de ezel en de bidsprinkhaan, - en bovendien van elke 
individuele mens, ezel en bidsprinkhaan. Maar in geen van deze gevallen geeft het 
predicaat 'dier' de soortelijke natuur of het soortelijk wezen volledig weer. 
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De specifieke differentie is precies datgene, wat de vonge (generieke) bepalingen 
moet aanvullen, om tot een volledige definitie van het algemene of soortelijke wezen te 
komen Het is eveneens slechts een constitutief deel van de species, maar dan dat deel, 
dat de species nauwkeung onderscheidt van de andere species, die hetzelfde genus in hun 
definitie hebben Het is dus slechts in één species aanwezig, en kan als 'specifiek begrip' 
slechts van die ene soort of species geprediceerd worden, en bijgevolg ook van de 
individuen waann dat soortelijke of algemene wezen verwerkelijkt of geinstantieerd is 
'De mens is redelijk' (en verschilt daardoor van andere soorten dieren), 'De kerk is een 
gods-huis' (en verschilt daardoor van andere soorten huizen), 'De vleugel heeft een 
horizontale klankbodem' (en verschilt daardoor van andere soorten piano's) 

Het begnp van de species wordt dus geconstitueerd door genus en differentia 
specifica, waarbij de eerste zich tot de tweede verhoudt als bepaalbaar tot bepalend, als 
materie tot vorm Zo is bijv de species 'mens' geconstitueerd door het genus 'dier' en 
de differentia specifica 'redelijk', en de species 'gehjkbemge driehoek' is geconstitueerd 
door het genus 'driehoek' en de differentia specifica 'gehjkbenig' Algemeen geldt dus, 
dat de volledige wezensdefinitie moet bestaan in de bepaling van genus en specifieke 
differentie ' 

De species is het volledige algemene of soortelijke wezen (soort), geconstitueerd 
door genus en specifieke differentie Dat algemene of soortelijke wezen kan (1) ofwel 
uitsluitend verwerkelijkt of gemstantieerd zijn in individuen of individuele gevallen, en 
is dan uitsluitend van die individuen of individuele gevallen prediceerbaar, zoals 'mens' 
van Sokrates, van Plato en van Aristoteles, (2) ofwel onmiddellijk verwerkelijkt of 
gemstantieerd zijn m 'sub-species', maar slechts middellijk (door middel van sub-species) 
in individuen of individuele gevallen, zoals 'gehjkbemge driehoek' in 'gelijkzijdige 
driehoek', en die dan weer in deze of gene individuele gelijkzijdige driehoek, of 'orga
nisme' m 'zintuiglijk organisme' (= 'dier'), en dat dan weer m 'redelijk zintuiglijk 
organisme' (= 'mens'), en dat tenslotte in deze of gene individuele mens In het laatste 
geval is het algemene of soortelijke wezen dus een species t o ν het genus dat tot haar 
definitie behoort, maar een genus t o ν de sub-species, in welker definitie ze zelf is 
opgenomen 

Genus, differentia specifica en species verhouden zich dus als materia, forma en 
compositum, met dien verstande, dat elk ervan juist als prediceerbaar niet slechts een 
deel, maar het geheel (totum) betekent Men hennnere zich wat boven (12 2) gezegd is 
met betrekking tot de verhouding tussen subject en predicaat ze verhouden zich in 
zekere zin als materie en vorm, maar toch duidt het predicaat steeds hetzelfde geheel aan 
als het subject Want hoewel een deel niet geprediceerd kan worden van het geheel, kan 
een geheel wel naar een deel gedenomineerd worden2 

1 De specifieke differentie vervult dus twee functies een constitutieve, omdat ze een genus tot een 
species determineert, en een dmsieve (verdelende), omdat ze de species onderscheidt van de andere species, 
waartoe het genus (door andere differenties) ook gedetermineerd is 

2 " aliter diversificatur matena per formas et aliter genus per differentias Forma emm non est hoc 
ipsum quod est matena, sed facit compositionem cum ea Unde matena non est rpsum compositum, sed 
aliquid ems Differentia vero additur genen non quasi pars partí, sed quasi totum toti Unde genus est hoc 
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ex parte materne sumitur genus, et ex parte 
foraiae differentia non autem ita quod materia 
sit genus, aut forma differentia, cum utrumque 
sit pars, et neutrum praedicetur, sed quia materia 
est materia totius, non solum formae, et forma 
perfectio totius, non solum matenae, ideo totum 
potest assignan ex materia et forma et ex utro-
que Nomen autem designans totum ex materia 
est nomen generis, et nomen designans totum ex 
forma est nomen differentiae, et nomen desig
nane totum ex utroque est nomen speciei [In 
¡¡Sent 3, 1, 5] 

Het genus wordt genomen van de materie en de 
differentie van de vorm, maar niet zo dat de 
materie het genus zou zijn of de vorm de diffe
rentie, aangezien elk van beide een deel is en 
geen van beide geprediceerd wordt Maar aange
zien de materie de materie van het geheel is en 
niet alleen van de vorm, en aangezien de vorm 
de vorm van het geheel is en met alleen van de 
materie daarom kan het geheel betekend worden 
vanuit de materie en vanuit de vorm en vanuit 
belde De naam die het geheel betekent vanuit de 
materie, is de naam van het genus, en de naam 
die het geheel betekent vanuit de vorm, is de 
naam van de differentie, en de naam die het 
geheel betekent vanuit beide, is de naam van de 
species 

Om een voorbeeld te geven een mens wordt redelijk genoemd naar zijn redelijkheid of 
op grond van zijn redelijke ziel, en hij wordt stoffelijk genoemd naar zijn stoffelijkheid 
of op grond van zijn lichaam Maar noch 'redelijkheid' of 'ziel', noch 'stoffelijkheid' of 
'lichaam' kunnen van de mens geprediceerd worden De mens is redelijk, is bezield, is 
stoffelijk en is lichamelijk, maar hij heeft redelijkheid, heeft een ziel, heeft stoffelijkheid 
en heeft een lichaam 

genus, species et differentia se habent pro-
portionaliter ad matenam et formam et composi
tum in natura, quamuis non sint idem quod illa 
quia ñeque genus est materia, sed a materia 
sumptum ut significane totum, nequc differentia 
forma, sed a forma sumpta ut significare totum 
Vnde dicimus hominem esse animal rationale, et 
non ex animali et rationah sicut dicimus eum 
esse ex anima et corpore ex anima emm et 
corpore dicitur esse homo sicut ex duabus rebus 
quedam res tertia constituía que neutra ìllarum 
est, homo emm neque est anima neque corpus 
[De ente et essentia, cap 2] 

Genus, species en differentie verhouden zich 
proportioneel tot materie, vorm en het samen
gestelde m de natuur, hoewel ze niet hetzelfde 
zijn als deze Het genus is immers niet de mate
rie, maar wordt genomen van de materie om het 
geheel aan te duiden, en de differentie is niet de 
vorm, maar wordt genomen van de vorm om het 
geheel aan te duiden Daarom zeggen we dat de 
mens een redelijk dier is, en niet dat hij uit het 
dierlijke en het redelijke bestaat, zoals we zeg 
gen dat hij uit ziel en lichaam bestaat Men zegt 
immers dat de mens uit ziel en lichaam bestaat, 
zoals een uit twee zaken geconstitueerde derde 
zaak, die geen van die twee is, de mens is im
mers noch ziel noch lichaam 

ipsum quod est species, et non solum aliquid eius Si autem esset pars, non praedicareturde ea Sed tarnen, 
quia totum potest denominan ab una sola parte sua, puta si homo denominetur habens caput, vel habens 
manus, contingit ipsum compositum ex materia et forma denominan bt quidem nomen, quo ahquid totum 
denominatur ab eo quod est matenale in ipso, est nomen generis Nomen autem, quo denominatur a 
principio formali, est nomen differentiae Sicut homo nominato animal a natura sensibili, rationale vero 
a natura ìntellectiva Sicut lgitur habens manum competit toti, licet manus sit pars, ita genus et differentia 
conveniunt toti, licet sumantur a partibus Si ergo consideretur in genere et differentia id a quo utrumque 
sumitur, hoc modo genus se habet ad différentes, sicut materia ad formas Si autem consideretur secundum 
quod nommant totum, sic aliter se habent Hoc tarnen commune est utrobique, quod sicut ipsa essentia 
matenae dividitur per formas, ita ipsa natura genens diversificatur per différentes Sed hoc utrobique 
distat, quia materia est in utroque di visorum, non tarnen est utrumque eorum, genus autem utrumque eorum 
est quia materia nommât partem, genus autem totum " [In X Met, lect 10, nrs 2114-2116] 
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Binnen het accidens wordt onderscheid gemaakt tussen het accidens proprium en het 
acadens commune ' Het (accidens) proprium is noch het wezen, noch een constitutief 
deel van het wezen, noch de wezensdefinitie, maar een uit het wezen of de wezensdefini
tie voortvloeiende eigenschap (het 'eigene' van een soortelijk wezen) Zo is bijv. 'kunnen 
lachen' een wezenseigenschap van mensen, die weliswaar met in de wezensdefinitie ligt 
opgesloten, maar die er onlosmakelijk mee verbonden is ('kunnen lachen' vloeit voort 
uit de redelijke natuur van de mens) Alle mensen beschikken dus over het vermogen tot 
lachen En zo ligt het weliswaar niet in de wezensdefinitie van een driehoek opgesloten, 
dat de som van zijn hoeken gelijk is aan de som van twee rechte hoeken, maar het vloeit 
wel voort uit die definitie, en is dus een 'proprium' van de driehoek Van elke driehoek 
geldt dus, dat de som van zijn hoeken gelijk is aan de som van twee rechte hoeken Het 
'proprium' is een eigenschap, die te allen tijde aan alle leden van een soort - en alleen 
aan de leden van die soort - toekomt 

Het accidens (commune) tenslotte is een eigenschap, die niet uit de wezensdefinitie 
voortvloeit of er onlosmakelijk mee verbonden is, maar die, afhankelijk van de individu
atie van het wezen, al dan niet (als toevallige of bijkomstige eigenschap) aan het wezen 
kan toekomen Strikt genomen is het dus niet de eigenschap van een soortelijk wezen 
(zoals het proprium), maar van dit of dat individu Zo is 'scherpzinnigheid' een acciden
tele eigenschap, die niet onlosmakelijk mei het wezen van de mens verbonden is (anders 
zouden alle mensen scherpzinnig zijn), en zo is 'rechthoekigheid' een accidentele eigen
schap, die met onlosmakelijk met het wezen van een driehoek verbonden is (anders 
zouden alle driehoeken rechthoekig zijn)2 

215 Het statuut van de praedicabilia metafysisch accidenteel en logisch accidenteel 

Het is verleidelijk de verhouding tussen genus en species op te vatten als die tussen 
klasse (verzameling) en sub-klasse (deelverzameling), en ze dus enkel naar de begrips-
omvang (extensie) te nemen In feite gebeurt dat ook vaak Zo is bijvoorbeeld de klasse 
van alle mensen een sub-klasse van de klasse van alle zoogdieren, deze weer een sub
klasse van de klasse van alle dieren, deze op zijn beurt een sub-klasse van de klasse van 
alle levende wezens, deze weer een sub-klasse van de klasse van alle stoffelijke wezens, 
enzovoorts 

Het is echter duidelijk dat genus en species geen klassen of verzamelingen zijn Een 
verzameling wordt immers niet geprediceerd van zijn elementen Een leger is wel een 
verzameling soldaten, maar het is onzin te zeggen 'Een soldaat is een leger' En een 
kudde schapen en een school vissen zijn wel verzamelingen van dieren, maar het is onzin 
te zeggen 'Een schaap is een kudde' of 'Een vis is een school' Daarentegen worden 

' In 3 2 2 en 3 2 3 zal het onderscheid tussen accidens proprium en accidens commune verder worden 
uitgewerkt ι ν m de transcendentia en de additieproblematiek 

2 Wel kan een accident onlosmakelijk met een individu verbonden zijn Zie 3 2 3 over het onderscheid 
tussen accidens separabile en accidens inseparable ' 
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genus en species wél geprediceerd van de elementen van de begrips-omvang. 'Zintuiglijk 
wezen' is een genus, dat van alle zintuiglijke wezens prediceerbaar is, bijv. 'Een schaap 
is een zintuiglijk wezen'; en 'mens' is een species, die van alle mensen prediceerbaar is, 
bijv. 'Shakespeare is een mens'. Genus en species zijn dus geen collectieve namen 
(namen van verzamelingen of klassen, zoals 'leger', 'kudde', 'school', roedel', groep', 
'collectie' e.d.), maar algemene begrippen. Daarmee is natuurlijk niet gezegd dat begrip
pen als 'leger', 'kudde' en 'school' niet algemeen zouden zijn, want alle begrippen zijn 
algemeen. Maar de begrips-omvang van bijvoorbeeld 'leger' als algemeen begrip is iets 
heel anders dan de verzameling die met 'leger' als collectieve naam wordt aangeduid. De 
begrips-omvang van 'leger' als algemeen begrip is immers niet de verzameling van alle 
soldaten, maar van alle legers, terwijl de verzameling die aangeduid wordt met 'leger' 
als collectieve naam een verzameling van soldaten is. 

Genus en species verhouden zich dus niet als verzameling en deelverzameling of als 
klasse en sub-klasse, maar eerder als een bepaalbaar 'grondplan' of 'schema' en een 
bepaalde 'realisering van dat grondplan' of'realisering van dat schema'.' Zo kan 'dier' 
of 'zintuiglijk wezen' (animal) gezien worden als een schema, dat in 'mens' op één 
specifieke wijze bepaald is, maar dat in 'ezel' of in 'regenworm' op heel andere specifie
ke wijzen bepaald is. Genus en specifieke differentie verhouden zich tot op zekere hoogte 
als het vormbare en het vormende, die niet uitwendig aan elkaar gehecht worden, maar 
die op elkaar zijn aangelegd, elkaar doordringen en beïnvloeden en zo een nieuwe 
eenheid constitueren: 

Solo . hoc modo species est unum simpliciter, Alleen zó is een species zonder meer één, voor-
ïnquantum vere id quod est homo, animal est. 70ver datgene, wat mens is, waarlijk dier is; met 
non quia animal subiiciatur formae hominis, sed omdat het dier het subject zou zijn van de vorm 
quia ipsa forma significata per hunc terminum 'mens', maar omdat de vorm die betekend wordt 
'animal', ahquando est forma hominis, non door de term 'dier' soms de vorm 'mens' « en 
differens nisi sicut determinatum ab ïndetermina- van deze slechts verschilt als het onbepaalde van 
to [De subsi sep , cap. 6] het bepaalde. 

'Dier' of'zintuiglijk wezen' staat dan ook niet alleen voor datgene, waarin mensen, ezels 
en regenwormen met elkaar overeenkomen, maar tevens voor datgene, waarin ze van 
elkaar verschillen. Mens, ezel en regenworm zijn als het ware variaties op hetzelfde 
thema: de een is niet meer of minder dier dan de ander, maar de mens is toch op een 
andere wijze dier dan de ezel en de ezel is weer op een andere wijze dier dan de regen
worm. 

Nu ontstaat vanuit deze zienswijze misschien weer een andere verleiding, nl. om 
genera en species op te vatten als een indeling van natuurlijke (biologische) geslachten 
en soorten; en op het eerste gezicht lijken ze in plantkunde en dierkunde inderdaad hun 
meest voor de hand liggende en vruchtbaarste toepassing te hebben. Toch is ook dit 

' "... the genus is not well desenbed as a larger class including the smaller class or species within it. 
For the word class suggests a collection, whereas the genus of any species is not a collection to which it 
belongs but a scheme which it realizes, an unity connecting it with things different from itself." [H.W.B. 
Joseph, An Introduction to Logic, Second Edition, Revised, Oxford 1916, biz. 83-84] 
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eigenlijk niet de strekking van de leer van de praedicabilia De leer van de praedicabilia 
behoort primair tot de logica Ze is niet op de eerste plaats bedoeld, om werkelijke 
lijnden volgens klassen en sub-klassen te ordenen, maar om een logische indeling of 
ordening van alle algemene begrippen te geven Ze doet dat in het licht van de vraag 
op welke wijzen zijn deze algemene begrippen van een subject prediceerbaar (predica-
bel) 7 En dat betekent op welke manieren kan de inhoud van het predicaats-begnp zich 
verhouden tot de inhoud van het subjects-begnp7 Uit een verwante vraagstelling is ook 
Kants onderscheiding van 'analytische oordelen,' 'synthetische oordelen a posteriori' en 
'synthetische oordelen а ρποπ' voortgekomen ' 

Dat het bij de praedicabilia primair om logische begnpsverhoudingen gaat en met 
name om de betrekking van het predicaat tot het subject, blijkt het duidelijkst wanneer 
men zijn aandacht ncht op het laatstgenoemde praedicabile het accidens Bij de be
schouwing van dit accidens dnngt zich ook voor het eerst op overtuigende wijze de in 
de inleiding van dit hoofdstuk vermelde tegenstelling tussen de metafysische en de 
logische benadering op Het hier bedoelde accidens mag immers niet verward worden 
met het accidens zoals het eerder aan de orde is gekomen, nl in de metafysische tegen
stelling tussen substantie en accident In dat verband bleken substantie en accident aan 
elkaar tegengesteld als datgene, 'wat van nature bestemd is niet-in-iets-anders te bestaan 
(esse non in alioY en datgene, 'wat van nature bestemd is in-iets-anders te bestaan (esse 
in alio)'2 Het accident in deze metafysische zin wordt doorgaans als het 'accidens 
praedicamentale ' aangeduid (zie 2 1 6 en 2 1 7) 

Inmiddels heeft de tegenstelling tussen substantieel-zijnde en accidenteel-zijnde 
echter een aanzienlijke verruiming ondergaan ze is analoog verbreed naar de tegenstel
ling tussen wezenlijk en bijkomstig of tussen essentieel en accidenteel, en deze tegenstel
ling doet zich voor bij willekeurig welke beoordeelbare inhoud Immers, met alleen bij 
substanties ('Wat is een mens7'), maar ook bij accidenten ('Wat is kleur?'), bij acciden
tele zijnden of accidentele eenheden ('Wat is een vrijgezel7', 'Wat is een loodgieter7', 
'Wat is een vader7'), bij beginselen ('Wat is een punt7', 'Wat is eerste materie7'), bij 
negaties ('Wat is niets7'), bij pnvaties ('Wat is blindheid7') en bij artefacten ('Wat is een 
televisietoestel7') kan gevraagd worden wat wel en wat niet tot het 'wezen' - d w z tot 
de definitie - ervan behoort In zulke gevallen wordt het accidentele of het bijkomstige 
niet in de metafysische, maar m de logische zin genomen en doorgaans als 'accidens 
praedicabile' aangeduid 

1 Kant legt bij deze verschillende verhoudingen tussen subject en predicaat daarbij echter veel sterker 
de nadruk op de vraag naar de rechtvaardiging van oordelen Zie in dit verband de volgende gedachtenwis-
seling WR de Jong, 'Kant-tekeningen inzake analyticiteit en apnonciteit', in A NTW 76 (1984) 83-103, 
M Pemck, 'Attributen, propria en het synthetisch a prion', in ANTW 77 (1985) 264-269, W R de Jong, 
'Opnieuw Attributen, propria en het synthetisch a pnon', in ANTW 78 (1986) 199-209, M Pemck, 
'Essentialia en attributen', in ANTW 80 (1988) 217-221 

2 " definitio vel quasi definitici substantiae est res habens quidditatem, cui acquiritur esse vel debetur 
[esse] non ш alio Et similiter esse in subiecto non est definitio acctdentis, sed e contrario res cui debetur 
esse m alio Et hoc nunquam separata ab aliquo accidente, nec separan potest, quia ìlh rei quae est 
accidens, secundum rationem suae quidditatis, semper debetur esse in alio " [In IV Sent 12, 1, I, 1 ad 2] 
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... accidens a philosophis dupliciter accipitur. 
Uno modo, secundum quod condividitur substan-
tiae, et continet sub se novem rerum genera (...) 
Alio modo accipitur accidens... secundum quod 
a Porphyno ponitur unum quinqué universalium. 
Sic ... accidens non significai id quod commune 
est novem genenbus, sed habuudinem accidenta
ient praedicati ad subiectum, vel communis ad 
ea quae sub communi continentur. [De spir 
creat 11] (curs. A.V.) 

'Accident' wordt door de filosofen op twee ma
nieren opgevat. Volgens de ene manier is het 
datgene, wat tegengesteld is aan de substantie en 
waaronder negen kategoneën van dingen vallen. 
(...) Volgens de andere manier is het datgene, 
wat door Porphynus als een van de vijf univer
sale is geponeerd. In deze zin betekent 'acci
dent' met datgene, wat gemeenschappelijk is aan 
negen kategoneën, maar de accidentele betrek
king van een predicaat tot een subject, of van 
een algemeen begnp tot de dingen die daar on
der vallen. 

In feite gaat het hier om twee heel verschillende tegenstellingen, voortvloeiend uit twee 
eveneens heel verschillende beschouwingswijzen. De eerste tegenstelling - die tussen 
substantie en accident - wordt gemaakt op grond van een absolute beschouwing van een 
zijnde. Zo is de mens op zichzelf of naar zijn eigen natuur beschouwd een substantie en 
is de witheid op zichzelf of naar zijn eigen natuur beschouwd een accident. De tweede 
tegenstelling is niet die tussen substantie en accident, maar die tussen 'ens per se ' en 'ens 
per accidens'. Deze tegenstelling komt voort uit een relatieve beschouwing van een 
zijnde, nl. de beschouwing van een accident in betrekking tot een substantie, die tot 
uitdrukking komt in de verhouding van het predicaat tot het subject in een predicatief 
oordeel. 

Men zal zich herinneren dat deze verhouding in het vorige hoofdstuk een identiteits-
betrekking genoemd is en dat in dat verband - tot beter begrip en ter nuancering van deze 
benaming - is gewezen op het onderscheid tussen 'praedicatio per se' en 'praedicatio per 
accidens' (zie boven, 1.2.1 en 1.2.2). Nu is het precies in het licht van dit onderscheid, 
dat het verschil tussen 'ens per se ' en 'ens per accidens ' begrepen moet worden. Laat 
ik een en ander kort herhalen. 

Bij een praedicatio per se (bijv. 'De mens is zintuiglijk') is de identiteitsbetrekking 
tussen subject en predicaat eerst en vooral van formele aard. In zulke oordelen zijn twee 
vormen niet krachtens het suppositum, maar krachtens zichzelf met elkaar verenigd: de 
ratio van de ene vorm impliceert de ratio van de andere vorm. Het is immers juist op 
grond van het mens-zijn dat een mens dier of zintuiglijk wezen is. Hier is de identiteit 
van de door subject en predicaat betekende vormen als het ware het 'eerdere', waaruit 
de identiteit van het door subject en predicaat betekende suppositum als het 'latere' volgt. 
Maar bij een praedicatio per accidens (bijv. 'Deze mens is wit') is de identiteitsbetrek
king tussen subject en predicaat van louter materiële aard. In dergelijke oordelen zijn 
weliswaar twee vormen met elkaar verenigd, echter niet krachtens zichzelf, maar krach
tens het suppositum waarin ze elkaar treffen of waarin de ene aan de andere 'toevalt'. 
Het is immers niet door het mens-zijn dat een mens wit is (anders zouden alle mensen 
wit zijn). Hier is de identiteit van het door subject en predicaat betekende suppositum als 
het ware het 'eerdere', waaruit het samenvallen van de door subject en predicaat beteken
de vormen als het 'latere' volgt. 

Welnu, het geheel dat beoogd wordt in een praedicatio per se (bijv. 'de zintuiglijke 
mens') is een 'ens per se ' of een 'unum per se '; maar het geheel dat beoogd wordt in 
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een praedicatio per accidens (bijv. 'witte mens' of 'blanke') is een 'erts per accidens ' 
of een 'unum per accidens '.' 

In het eerste geval berust de predicane op een inzichtelijke, want noodzakelijke 
samenhang (identitas secundum rationem); maar in het tweede geval berust de predicatie 
op een slechts constateerbaar, want toevallig samengaan van vormen in één subject 
(identitas secundum suppositum)? Door een accidentele vereniging van een vorm met 
een subject of van verschillende vormen in hetzelfde subject wordt dan ook geen nieuwe 
essentie, geen nieuwe species geconstitueerd (ook al wordt er één naam aan gegeven, 
bijv. 'vrijgezel'); wat wél het geval is bij de vereniging van een genus met een specifieke 
differentie.3 

Het verschil tussen het metafysisch accidentele en het logisch accidentele komt onder 
andere hierin naar voren, dat iets, dat niet op zichzelf kan bestaan en dat dus vanuit 
metafysisch gezichtspunt een accident is (bijv. 'man-zijn' of 'vrouw-zijn'), toch tot de 
wezensdefinitie van iets ('vaderschap' resp. 'moederschap') kan behoren en derhalve 
vanuit logisch gezichtspunt met iets accidenteels, maar iets essentieels is; en dat omge
keerd iets, dat vanuit logisch gezichtspunt accidenteel is (bijv. dat een bed van hout, van 
ijzer of van koper gemaakt is), in metafysisch opzicht juist substantieel kan zijn (iets kan 

1 "Dicit [Philosophus] quod ens dicitur quoddam secundum se, et quoddam secundum accidens. 
Sciendum tarnen est quod illa divisto entis non est eadem cum illa divisione qua dividitur ens m substanti-
am et accidens Quod ex hoc patet, quia ipse postmodum, ens secundum se dividit in decern praedicamenta, 
quorum novem sunt de genere accidentis Ens ìgitur dividitur in substantiam et accidens, secundum 
absolutam entis considerationem, sicut ipsa albedo in se considerata dicitur accidens, et homo substantia 
Sed ens secundum accidensprout hie sumitur, oportet accipi per comparationem accidentis ad substantiam 
Quae quidem comparano significatur hoc verbo Est, cum dicitur, homo est albus Unde hoc totum, homo 
est albus, est ens per accidens Unde patet quod divisio entis secundum sc et secundum accidens, attendimi 
secundum quod ahquid praedicatur de ahquo per se vel per accidens Divisto vero entis in substantiam et 
accidens attendimi secundum hoc quod ahquid in natura sua est vel substantia vel accidens." [In V Met, 
lect 9, nr 885] Cf In V Met, lect 22, nr 1139-1143 

Zie m b t het onderscheid tussen 'unum per se ' en 'unum per accidens ' L Oeing-Hahnhoff, Ens et 
unum convertuntur Stellung und Gehalt des Grundsatzes m der Philosophie des Hl Thomas von Aquin, 
Munster Westfalen 1953, blz 145-155. 

2 Cf.' "Per se autem praedicaturaliquid de aliquo, quod praedicatur de eo secundum propnam rationem 
( ) .. ea quae de se învicem praedicantur secundum accidens et diffenint ratione, sunt unum subiecto " 
[Depot 8, 2 ad 6]. "Esse autem unum per unitatem subiecti, est esse unum per accidens" [De subsi sep., 
cap 6]. " quidquid inest unicuique propter seipsum, per se dicitur de eo; quod vero non propter seipsum 
inest alicui, per accidens dicitur" [In I Anal, lect 10, nr. 7]. Zie verder m.b t het onderscheid tussen 
'praedicatio per se ' en 'praedicatio per accidens '32.1 

3 Zie bij ν In X Met, lect. 11, nr 2132 Cf : "We may take any attributes we like - say far, sour, pink, 
son and circular - and we may give one name to the aggregate of these But they do not form one notion, 
they remain obstmately five. If we took a single name to signify the possession of these attributes, we 
could explain the name as meaning that assemblage, but we should feel that in doing so we were merely 
explaining a name, and not defining any unity But when we analyse into genus and differentia, this is 
otherwise, then we feel that the two together really make a single notion. They have such a connexion in 
their own nature as makes one fit the other, so that they constitute the essence of one thing, or state, or 
action, or quality, or relation And the reason for the parts of a definition being one is this that they are 
not attributes independent but coincident, but the genus is the general type or plan, the differentia the 
'specific' mode in which that is realized or developed." [H.W.B. Joseph, An Introduction to Logic, Second 
Edition, Revised, Oxford 1916, blz 82-84] 
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immers alleen maar bed zijn, als het eerder en fundamenteler iets anders is, bijv. hout 
of ijzer of koper). 

"Aldus wordt duidelijk wat hier precies verstaan wordt onder 'wezenlijk' in tegenstelling met 
'accidenteel' .. Deze termen worden hier in hun logische, en niet in hun metafysische beteke
nis genomen Metafysisch beschouwd verdient alleen de substantiële reden van bestaan zonder 
meer 'wezen' genoemd te worden, omdat zij alleen aan een ding de autonomie geeft die nodig 
is om te bestaan m de volle zin des woords. Al abstraherende echter, schenkt het verstand aan 
onzelfstandige realiteiten een logische zelfstandigheid, welke neerkomt op een autonomie in het 
gekend en gedefinieerd worden, evenals de reële substantialiteit bestaat ш een autonomie van 
het zijn Aldus, d w z logisch, kan iedere realiteit, ook een accidentele, een 'wezen' hebben, 
en dientengevolge ook nader aangevuld worden door (logische) accidenten Zo kan b.v een 
ding apart gekend worden als gekleurd, als gat de kleur een zelfstandig zijn Zo kan het ook 
accidenteel bepaald worden, b ν door 'warm' Zelfs een substantiële wezenheid kan hier als 
een logisch accidentele bepaling fungeren, b ν 'het gekleurde is mens' 

Het grote verschil tussen het logische en het metafysische accident is dus dat een ding, 
metafysisch gezien, intrinsiek, zij het dan aanvullenderwijze of secundair door het accident 
geconstitueerd wordt tot wat het zelf is Het logische accident echter maakt zijn subject tot iets 
anders Het logisch per acadens betekent buiten het wezen liggend, buiten datgene wat het 
ding zelf is "' 

Het verschil tussen het metafysisch accidentele en het logisch accidentele blijkt daaren
boven ook nog uit het feit, dat er tussen substantieel en accidenteel in metafysische zin 
geen midden is, terwijl het proprium het midden houdt tussen essentieel en accidenteel 
in logische zin: 

si accidensaccipiatursecundum quod dividitur 
contra substantiam, sic nihil potest esse medium 
inter substantiam et accidens quia dividuntur 
secundum affirmationem et negationem, scilicet 
secundum esse in subiecto et non esse in subiec-
to ( ) Si vero accipiatur accidens secundum 
quod ponitur unum quinqué Universahum, sic 
aliquid est medium inter substantiam et accidens 
Quia ad substantiam pertinet quidquid est essen-
tiale rei non autem quidquid est extra essentiam, 
potest sic dici accidens, sed solum id quod non 
causatur ex pnncipns essentiahbus speciei 
Proprium enim non est de essentia reí, sed ex 
pnncipns essentiahbus speciei causatur unde 
medium est inter essentiam et accidens sic 
dictum [S Th I, 77, 1 ad 5] Cf De spir creat 
11 

Als 'accident' wordt opgevat als tegengesteld aan 
de substantie, kan er geen midden zijn tussen 
substantie en accident, aangezien ze volgens 
affirmatie en negatie aan elkaar zijn tegengesteld, 
namelijk als in-een-subject-zijn en met-in-een-
subject-zijn ( ) Maar als 'accident' wordt opge
vat als een van de vijf universaha, is er een 
midden tussen substantie en accident Dan be
hoort tot de substantie immers alles wat wezen
lijk is voor een zaak, maar met alles wat buiten 
het wezen ligt, kan in deze zin accident genoemd 
worden, maar alleen datgene wat met veroor
zaakt wordt door de wezensbeginselen van de 
species Het proprium behoort immers niet tot 
het wezen van de zaak, maar wordt veroorzaakt 
door de wezensbeginselen van de species Daar
om is er een midden tussen essentie en accident, 
in deze zin opgevat 

In het volgende hoofdstuk zal blijken wat precies de relevantie is van dit onderscheid 
m b.t. de waarheidsproblematiek: hoe enerzijds de overeenkomsten en de verschillen 
tussen (acadens) proprium en accidens (commune) en anderzijds beider verhouding tot 

1 В A M Barendse, 'Over de graden in het zijn', in Zich door het leven heendenken. Kampen 1982, 
blz 44 
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de species een verhelderend licht kunnen werpen op de verhouding tussen de transcen
dente notie 'zijnde' en de overige transcendente noties 

2.1 6 De hoogste genera de kategoneen of praedicamenten 

In de inleiding van dit hoofdstuk is gewezen op de logische wet, volgens welke begrips
inhoud of comprehensie en begnps-omvang of extensie omgekeerd evenredig zijn Hoe 
abstracter een begrip is, d w ζ hoe armer aan inhoud, des te groter de algemeenheid 
of omvang ervan, d w z van des te meer zaken is dat begrip prediceerbaar Er zijn dus 
kennelijk graden van algemeenheid Zo is gebleken dat een genus-begnp van meerdere 
species prediceerbaar is en een species-begnp van meerdere sub-species en individuen 
Het genus heeft dus een grotere omvang dan de verschillende species waarvan het 
prediceerbaar is en de species heeft weer een grotere omvang dan de sub-species Wat 
een grotere omvang heeft, is dus prediceerbaar van wat een kleinere omvang heeft, maar 
niet omgekeerd De mens is wel per se (een) dier, maar het dier is met per se (een) 
mens De vraag dringt zich op, wat de extremen of uitersten zijn van deze graden van 
algemeenheid 

Het uitgangspunt van de menselijke abstractieve kennis is de concrete, zintuiglijk 
ervaren werkelijkheid, waarin louter individuen of individuele zaken aangetroffen 
worden Deze zijn logisch gezien met-algemeen (en dus met-prediceerbaar), maar instan
ties van een species een algemeen of soortelijk wezen Ziet men vervolgens trapsgewijs 
af van de specifieke verschillen of differenties (abstractie), dan komt men via een reeks 
van tussen-species en tussen-genera uiteindelijk terecht bij een hoogste geslacht ('genus 
supremum'), dat van de eenzinnige begrippen de grootst mogelijke omvang heeft en dus 
de hoogste graad van algemeenheid vertegenwoordigt Omgekeerd kan men trapsgewijs 
aan dit hoogste genus weer differenties toevoegen (contractie), totdat men bij de laagste 
species uitkomt Zo'n species, die enkel en alleen individuen onder zich heeft, wordt 
een laagste soort ('infima species') genoemd, omdat ze de laagste graad van algemeen
heid vertegenwoordigt van alle algemene begrippen onder hetzelfde hoogste genus heeft 
het de kleinste omvang 

Een hoogste genus is dus het meest algemene begrip, dat van alle daaronder ressor
terende genera, species en individuen prediceerbaar is, als ware het een gemeenschappe
lijke familie-naam of geslachtsnaam Zo'n predicaat is daarom een predicaat bij uitstek 
een ¡categorie oí predicament Porphynus heeft deze graden van algemeenheid geïllus
treerd aan de hand van één van die kategoneen (tevens de belangrijkste), namelijk de 
kategone substantie ' Zijn wijze van indeling is die van de dichotomie, waarbij telkens 

1 Bedoeld is uiteraard de tweede substantie, want de eerste substantie is zelf met prediceerbaar, maar 
juist het uiteindelijke subject van alle prediceringen " talis substantia [sc substantia prima] est quae 
proprie et pnncipaliter et maxime dicitur Huiusmodi emm secundum se omnibus alus substant, scilicet 
speciebus et genenbus et accidentibus Substanhae vero secundae, idest genera et species, substant solis 
accidentibus Et hoc etiam non habent nisi ratione pnmarum Homo emm est albus inquantum hic homo 
est albus " [In VII Met, Iect 2, пг 1274] 
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een volledige disjunctie ontstaat, zodat de volledigheid van de indeling gegarandeerd is. 
Dat levert de befaamde 'boom van Porphyrius' op. Het hoogste genus in deze boom is 
de kategorie 'substantie'; het laagste genus is 'zintuiglijk wezen'. De laagste species is 
het algemene begrip 'mens', dat uitsluitend van individuen (i.e. menselijke individuen) 
prediceerbaar is; de hoogste species is het algemene begrip 'lichaam'. Tussen hoogste 
genus en laagste species loopt de trapsgewijze abstractie van de specifieke differenties 
'redelijk', 'zintuiglijk', 'bezield' en 'stoffelijk'. 

Het is duidelijk dat van de hoogste genera of kategorieën geen wezensdefinitie meer 
mogelijk is, aangezien ze niet zijn samengesteld uit genus en specifieke differentie. Als 
de hoogste genera van elkaar zouden verschillen d.m.v. specifieke differenties, dan 
zouden ze niet de hoogste genera zijn, maar species van een nog omvattender genus.1 

Wel is het mogelijk de ratio van de kategorieën te vatten, i.e. de betekenis van de 
namen waarmee ze worden aangeduid.2 

2.1.7 De systematische afleiding van de kategorieën 

In het vorige hoofdstuk (1.2.3 en 1.2.4) is gezegd dat de concrete, zelfstandige zijnden 
door ons gekend worden door middel van algemene begrippen (i.e. formeel-concrete 
begrippen) en dat het menselijk verstand niet in staat is een concreet, zelfstandig zijnde 
door middel van slechts één algemeen begrip adaequaat of volledig te kennen. Ieder 
zelfstandig zijnde is a.h.w. 'samengegroeid' of 'verdicht' (concretum) uit een veelheid 
van verschillendsoortige zaken, die weliswaar niet gescheiden bestaan, maar die door 
de mens wel moeten worden onderscheiden en die door het menselijke verstand afzon
derlijk kunnen worden beschouwd. Dergelijke begrippen worden vervolgens uitgezegd 
of geprediceerd van de concrete zelfstandige zijnden. 

Nu is het ongetwijfeld zo, dat aan ieder zelfstandig zijnde een eindeloze hoeveelheid 
aspecten en daarmee corresponderende vormen onderscheiden kan worden en dat het een 
eindeloos karwei zou zijn al deze aspecten resp. vormen afzonderlijk in ogenschouw te 
nemen, - om nog maar te zwijgen van alle aspecten en vormen van alle concrete, 
individuele zijnden. ал oudsher heeft men dan ook getracht, uitgaande van de vraag 
'Wat is ...?', de werkelijkheid te herleiden tot één of een beperkt aantal elementen, 
beginselen of rubrieken. 

1 Daaromzijndekategoneënonderlmgeigenlijkmetveric.'H//e/irf(</ij(/rerenrJ,maarverïcAeii/en(ir/iver5/). 
Zie daarover 2.2.2. 

2 "... sola ratio speciei quae ex genere et différentes constituitur, sit definido. Sed in alus quidem si 
est eis nomen positum, potest esse ratio declarans quid significat nomen" [In VII Met, lect. 3, nr. 1328-
1329]. Cf.: "... ratio, prout hie sumitur, nihil aliud est quam id quod apprehendit intellectus de sigmficatio-
ne alicuius nominis: et hoc in his quae habent definitionem, est ipsa rei definitio, secundum quod Philo
sophic dicit, IV Metaph , text. 11 : 'Ratio quam significat nomen est definitio ' Sed quaedam dicuntur 
habere rationem sic dictam, quae non definiuntur, sicut quantitas et qualitas, et huiusmodi, quae non 
definiUDtur, quia sunt genera generalísima. Et tarnen ratio quahtatis est id quod significatur nomine 
qualitatis; et hoc est lllud ex quo qualitas habet quod sit qualitas. Unde non referí, utrum illa quae dicuntur 
habere rationem, habeant vel non habeant definitionem." [In I Sent. 2, 1,3] 

114 



Een voorbeeld daarvan is Aristoteles' fundamentele indeling van het zijnde in 
substantie en accident en van de substantie in eerste en tweede substantie. Zoals bekend 
heeft Aristoteles deze indeling nog aanzienlijk verfijnd, door een tiental fundamentele 
en onherleidbare rubrieken of kategoneen (predicamenten) te onderscheiden, waarvan 
elk correspondeert met een welbepaalde vraag. De eerste vraag betreft datgene, wat een 
zelfstandig zijnde (eerste substantie) wezenlijk of eigenlijk is (tweede substantie); de 
overige vragen betreffen de accidenten, i.c de metafysische of predicamentale acciden
ten. Thomas geeft een weldoordachte systematische presentatie van de kategoneen, die 
als volgt schematisch kan worden weergegeven1: 

De zijnswijze van een subject, dat betekend wordt door een predicaat, waarbij dat predicaat 
uitdrukking geeft aan 
1. het wezen of de definitie van het subject, is de substantia (onderstandigheid, zelfstan

digheid of wezen), 
2. iets anders dan het wezen van het subject, dat echter wel tn het subject of afltankeltjk van 

het subject bestaat, is een accident, te weten, 
1. als het predicaat verwijst naar iets dat in het subject is, 

1. en wel absoluut, 
1. voortvloeiend uit de materie van het subject, de quantitas (hoegrootheid), 
2. voortvloeiend uit de vorm van het subject, de qualitas (hoedanigheid), 

2. maar slechts relatief, met betrekking tot iets anders, de relatio (betrekking), 
2 als het predicaat verwijst naar iets anders, dat buiten het subject is, 

1. maar slechts gedeeltelijk, 
1. en waarvan het subject de beginterm is, de actio (handeling, activiteit); 
2. en van welks actie het subject de eindterm is, de passio (lijding), 

2. en wel geheel, maar zo, dat het andere het subject omvat (dat het subject in dat 
andere is), 
1 en een maat is van het subject, 

1 voorzover het subject onderhevig is aan verandering naar de ruimte, 
1. en wel intrinsiek, naar de onderlinge orde of dispositie van de 

delen van het subject, de situs (houding), 
2 en wel extrinsiek, ten opzichte van omringende lichamen, de 

locus (plaats), 
2 voorzover het subject onderhevig is aan verandering naar de tijd, de 

tempus (tijd), 
2 en niet als maat van het subject, maar als uitrusting van het subject, de 

habitus (uitrusting, hebbelijkheid, verworvenheid etc ) 

Het uitgangspunt van deze indeling is het 'iets van iets uitzeggen' of 'prediceren' ('katè-
gorein'; 'praedicare'). De kategorieen of praedicamenten zijn de fundamenteelste, 
abstractste en algemeenste predicaten, waaronder alle andere predicaten gesubsumeerd 
kunnen worden, d.w.z. waarvan alle andere predicaten of begrippen contracties zijn. Zo 
is bijv. 'drie meter hoog' een contractie van het predicament kwantiteit (hoegrootheid); 

' Zie de relevante teksten in In III Phys lect 5, nr 322, en In V Met lect 9, nrs 891-892 Vergelijk 
de schematische weergave in John Deely, Introducing Semiotic lts History and Doctrine, Indiana 
University Press, Bloomington 1982, biz 158 
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en 'warm' is een contractie van een ander predicament, namelijk kwaliteit (hoedanig
heid). 

Aangezien in elke predicatie een identiteitsbetrekking wordt uitgezegd (die door 
middel van de copula geëxpliciteerd kan worden), drukt elk van deze predicaten of 
begrippen een bepaald 'zijn' of een bepaalde 'zijnswijze' uit van het subject waarvan het 
geprediceerd wordt, bijv. 'wezenlijk dit of dat zijn' (substantia), 'zo of zo groot zijn' 
(quantitas), 'zus of zo zijn' (qualitas), 'op iets betrokken zijn' (relatio), 'werken of 
handelen' [actio), 'ondergaan of lijden' (passio), 'in een bepaalde houding of situatie 
zijn' (situs), 'op een bepaalde plaats zijn' (locus), 'op een bepaalde tijd zijn' (tempus), 
'zus of zo uitgerust of toegerust zijn' (habitus). Deze kategorieën of praedicamenten zijn 
vanuit logisch gezichtspunt de meest algemene of hoogste 'genera' ('geslachten') of 
generieke begrippen en vanuit metafysisch gezichtspunt de meest algemene zijnswijzen 
(zie onder, 2.3.2.1). 

2.2 Van logica naar metafysica: veelheid en veelzinnigheid 

Om nu een helder zicht te verkrijgen op de betekenis van de wezensdefinitie voor de 
vraag wat waarheid is, is het buitengewoon nuttig eerst even stil te staan bij de tot 
dusver behaalde resultaten, teneinde te zien wat ze precies waard zijn. Want de verba
zingwekkende vruchtbaarheid en de schier universele toepasbaarheid van de logische 
genus-species-structuur - die, zoals nog duidelijk zal worden, door Thomas tot uitgangs
punt genomen wordt van de vraag naar waarheid - lijkt toch zowel 'naar boven toe' (in 
de hoogste genera) als 'naar beneden toe' (in de laagste species) een onoverschrijdbare 
begrenzing te hebben. Het is juist daar dat de onvermijdelijkheid van een andere, meer 
metafysische benadering van de werkelijkheid zich opdringt. 

2.2.1 Differentie en eenheid 

In de inleiding heb ik enigszins cryptisch opgemerkt dat de logica de eis van eenzinnig-
heid stelt, die echter dreigt uit te monden in onherleidbare veelheid; en dat de metafysi
ca de eis van eenheid stelt, die echter dreigt uit te monden in onherleidbare veelzinnig
heid. Deze stelling kan m.i. het best verhelderd worden door het klassieke 'differentie-
denken' te onderzoeken op zijn vooronderstellingen en consequenties. 

Evenals andere talen kent het latijn naast differentia nog andere woorden om 'ver
schillend-zijn' uit te drukken. De belangrijkste daarvan zijn diversitas of altentas, 
dissimilitas en inaequalitas. Al deze uitdrukkingen hebben een verschillende gevoels
waarde of betekenis, omdat ze strikt genomen in verschillende kategorieën thuishoren.' 

1 Diversum (verscheiden) staat op één lijn met alterum (ander[s]) en staat tegenover idem (dezelfde/het
zelfde; identiek) en unum (een). Deze termen zijn geworteld in de kategone substantie. 'Diversitas' 
betekent 'multitudo in substantia'. 'Identitas' betekent 'imitas in substantia'. 
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Nu zou ik de aandacht willen vestigen op de termen different (verschillend) en divers 
(verscheiden), die weliswaar in de ruime zin door elkaar heen gebruikt kunnen worden, 
maar waartussen in de strikte zin toch een belangwekkend betekenis-onderscheid bestaat. 
Daartoe heb ik evenwel een kleine omweg nodig. Aanvankelijk zal ik de termen 'ver
schillend' en 'verscheiden' nog vrijelijk door elkaar heen gebruiken; verderop zal ik 
duidelijk maken wat de meer toegespitste betekenis van elk is. 

Eenheid (unitas) of identiteit (identitas) en andersheid (altentas) of verscheidenheid 
(diversitas) zijn geworteld in de kategorie substantie en hebben daar hun primaire 
toepassingsbereik. Nu kan 'substantie' twee betekenissen hebben: eerste substantie, 
waarmee een concreet, individueel, zelfstandig zijnde wordt aangeduid (suppositum, 
subiectum), bijv. Rembrandt; en tweede substantie, waarmee het wezen, de watheid of 
de aard (species) van een zelfstandig zijnde wordt aangeduid, zoals in het geval van 
Rembrandt: mens. 

Daaruit volgt dat identiteit ('eenheid', 'hetzelfde-heid' of 'dezelfde-heid') endiversi-
teit ('verscheidenheid') op drie manieren kunnen worden toegepast, namelijk ófwel 
alleen met betrekking tot de eerste substantie, ófwel alleen met betrekking tot de tweede 
substantie, ófwel zowel met betrekking tot de eerste substantie als met betrekking tot de 
tweede substantie.1 

De eerste toepassing betreft alleen de eerste substantie, bijvoorbeeld: Rembrandt is 
identiek met (i.e. de-zelfde als) de schilder van de Nachtwacht. In dit geval is er sprake 
van numerieke identiteit2 en rationele diversiteit, of ook wel van materiele identiteit en 

lnaequale (niet even groot) staat tegenover acquale (even groot) Deze termen zijn geworteld in de 
kategorie kwantiteit 'Inaequalitas' betekent 'multitudo in quantitate'. 'Aequalitas' betekent 'unitas in 
quanti tate' 

Dissimile (ongelijk) staat tegenover simile (gelijk) Deze termen zijn geworteld in de kategorie 
kwaliteit 'Dissimihtas' betekent 'multirudo in qualitate' 'Simihtas' betekent 'unitas in qualitate' Zie voor 
deze onderscheidingen о а In X Met, lect 4, nrs 1999 e ν 

In al deze gevallen gaat het om relaties, - en volgens Thomas is een relatie steeds ófwel gefundeerd 
in kwantiteit (mathematische verhoudingen), ofwel in activiteit-passiviteit (dynamische betrekkingen) (zie 
hierover 3 3 3) In de gegeven voorbeelden is het fundament van de relatie steeds de kwantiteit "Omnis 
autem relatio fundatur vel supra quantitatem, secundum quod reducitur ad genus quantitatis, aut supra 
actionem et passionem Unum autem reducitur ad genus quantitatis quasi pnncipium quantitatis discretae 
Et supra ipsam fundatur identitas, secundum quod est unum in substantia, aequalitas, secundum quod est 
unum in quantitate, similitude/, secundum quod est unum m qualitate " [In III Sent, 5, 1, 1 Sol 1] 

1 Cf In X Met, lect 4, nrs 2002-2005 

2 Van numerieke identiteit (resp diversiteit) kan stnkt genomen alleen sprake zijn bij stoffelijke 
substanties, omdat het getal ontstaat uit de verdeling van de materie Hiermee is niet bedoeld de ζ g 
'materia prima ' deze kan niet het beginsel van kwantitatieve verdeling zijn, daar ze los van de substantiële 
vorm mets dan onbepaaldheid en potentiahteit en dus virtueel niets is Stoffelijkheid als zodanig kan dus 
geen verklaring zijn voor de mogelijkheid van materiele multiplicatie of individuatie, waardoor een 
veelheid van gelijksoortige individuen ontstaat Slechts de stof als gekwantificeerd ( 'materia quantitati 
subiecta ' of 'materia dimensiombus subiecta ') is deelbaar en is datgene, waardoor een veelheid van 
gelijksoortige individuen mogelijk is, en de stof als aanwijsbaar ( 'materia signala ' of 'materia determina
ta ' of 'materia demónstrala ' of 'materia sub determinate dimensiombus considerata •) is verdeeld en is 
datgene, waardoor een veelheid van gelijksoortige individuen werkelijk is De 'materia signala ' is de tot 
deze of gene bepaalde en aanwijsbare afmetingen beperkte stof Deze wordt vanuit een ander gezichtspunt 
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formele diversiteit. Rembrandt en de schilder van de Nachtwacht zijn immers een en 
dezelfde secundum suppositum (materieel object), maar veel of verscheiden secundum 
rationem (formeel object). Of ook: Rembrandt en de schilder van de Nachtwacht zijn 
een en dezelfde betekende zaak (res significata) volgens verscheidene wijzen van beteke
nen (modi significando. 

De tweede toepassing betreft alleen de tweede substantie (species). Bijvoorbeeld: 
Rembrandt is identiek met (i.e. net-zelfde als) Sokrates, nl. in het mens-zijn. In dit 
geval is er sprake van specifieke identiteit en numerieke diversiteit. 

Zoals gebleken is, impliceert specifieke identiteit generieke identiteit. Terwijl een 
(laagste) species dus numeriek gediversificeerd kan zijn, is een genus altijd specifiek 
gediversificeerd; bijvoorbeeld: Rembrandt is identiek met (i.e. het-zelfde als) de walvis 
Moby-Dick, nl. in het dier-zijn. In dit geval is er sprake van generieke identiteit en 
specifieke diversiteit. ' 

De derde toepassing betreft tegelijkertijd de eerste en de tweede substantie. Zo is 
Rembrandt identiek met (i.e. de-zelfde én het-zelfde als) Rembrandt, Sokrates met 
Sokrates, etc. In dit geval zou met enig voorbehoud gesproken kunnen worden van een 
volmaakte identiteit: zowel generiek, als specifiek, als numeriek. Aan de veelheid of 
diversiteit van termen, waarin deze identiteit wordt uitgedrukt (bijv. 'Sokrates is Sokra
tes'), schijnt geen reële veelheid te beantwoorden. Ze schijnt uitsluitend het gevolg te 
zijn van de gebrekkigheid van de menselijke kenwijze, waardoor de mens zelfs de meest 
volkomen eenheid alleen maar kan vatten als een identiteit en dus als een relatie1, 
waaraan hij slechts uitdrukking kan geven met behulp van een veelheid van oordeels-
elementen. Wel is de veelheid van oordeelselementen doorgaans mede gemotiveerd door 

als 'materia sensibihs individuals ' aangeduid (bijv het lichaam van deze mens), om haar te onderscheiden 
van de 'materia sensibilis communis ' (bijv het menselijk lichaam m het algemeen), die abstractie maakt 
van de ïndividuerende condities, maar niet van de 'sensibilia propria ' en bijgevolg ook niet van de 
'sensibilia communia ' Het is deze 'materia sensibilis communis ' die in de definitie van stoffelijke wezens 
wordt opgenomen en die tot het terrein van de fysica behoort Ze moet op haar beurt onderscheiden worden 
van de 'materia quantilati subiecta ', die abstractie maakt van de sensibele kwaliteiten en die als zodanig 
tot het terrein van de wiskunde behoort 

Over de opzichten waaronder de materie beschouwd kan worden en de samenhang met de indeling 
van de theoretische wetenschappen zie men o a J Bobik, Aquinas on Being and Essence - A Translation 
and Interpretation,Vmveisity of Notre Dame Press,21970, m η biz 147-151,Α Maurerin Saint Thomas 
Aquinas, The Division and Methods of the Sciences Questions У and VI of his Commentary on the 'De 
Trmitate ' of Boethius, translated with Introduction and Notes, Third Revised Edition by A. Maurer, 
Toronto, 1963, en S Neumann, Gegenstand und Methode der theoretischen Wissenschaftennach Thomas 
von Aqum aufgrund der Expositio Super Librum Boethu De Tnmtate, Munster Westfalen 1965 

' De numerieke diversificatie geldt zoals gezegd alleen de stoffelijke species, d.w.z. die vormen, die 
aangelegdzijn op het informeren van de materie Het geldt niet voor de 'gescheidensubstanties' (substanti-
ae separatae), i.e. de zuivere geesten of engelen, die elk afzonderlijk een zelfstandig bestaande species zijn 
Engelen zijn dus met numeriek, maar specifiek van elkaar verschillend (zie o.a. S Th I, 50, 4). Iedere engel 
is een soort op zich. Leibniz verwijst naar deze scholastieke leer, wanneer hij moet duidelijk maken, hoe 
de verschillende substanties of monaden - die met stoffelijk kunnen zijn - van elkaar kunnen verschillen 
Zie zijn Discours de Métaphysique, § 9 

2 1 с. als een rationele relatie, niet als een reële relatie, want een reële relatie veronderstelt twee reëel 
onderscheiden termen. Zie daarover onder, 3 3 3. 
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een reële veelheid aan de kant van de zaken, die door de mens op de eerste plaats 
beoordeeld worden en waarin diens kennis zijn uitgangspunt heeft: de stoffelijke dingen. 
Die dingen zijn samengesteld uit materie en vorm, waarop in laatste instantie de subject-
predicaat-structuur berust: het subject wordt immers steeds materieel genomen, het 
predicaat formeel (zie boven, 1.2.2).1 

Het opmerkelijke is nu dat in de gevallen, waarin sprake is van reële identiteit en 
diversiteit, deze identiteit en diversiteit telkens op hetzelfde vlak liggen. Telkens is er 
sprake van identiteit én diversiteit in hetzelfde. Immers: 

1. Rembrandt komt overeen met én verschilt in één en hetzelfde iets van de 
schilder van de Nachtwacht, nl. in zichzelf (één en hetzelfde individu). 

2. Rembrandt komt overeen met én verschilt in één en hetzelfde iets van 
Sokrates, nl. in het 'mens-zijn' (één en dezelfde species). 

3. Rembrandt komt overeen met én verschilt in één en hetzelfde iets van 
Moby-Dick, nl. in het 'dier-zijn' (één en hetzelfde genus). 

In deze en dergelijke gevallen geldt kennelijk: datgene waarin de dingen overeenkomen 
(of één zijn of identiek zijn), is datgene waarin ze verschillen (of veel zijn of verschei
den zijn). Zo beschouwd liggen identiteit en verscheidenheid dus niet buiten elkaar, 
maar bestrijken ze één en hetzelfde terrein. 

Een in dit verband uiterst veelzeggende en pertinente passage in het tiende boek van 
Aristoteles' Metaphysica1 wordt door Thomas als volgt toegelicht: 

Et ideo exponens quod dixerat, genus esse quo 
ambo specie differentia dicuntur unum et idem, 
subiungit quod non solum oportet genus esse 
commune duobus differentibus secundum spe-
ciem, sicut quod utrumque sit animal, sicut 
aliquid indivisum est commune diversis, ut 
eadem domus aut possessio, sed oportet hoc 
Ipsum quod est animal esse alteram utrumque, 

Wanneer hij dus uitlegt wat hij gezegd had, dat 
een genus datgene is, op grond waarvan beide 
dmgen, die specifiek verschillend zijn, één en 
hetzelfde genoemd worden, voegt hij er aan toe, 
dat met alleen het genus gemeenschappehjkmoet 
zijn aan twee dingen die in species verschillend 
zijn (bijvoorbeeld dat elk van beide dier is), 
zoals iets onverdeelds gemeenschappelijk is aan 

1 Dit betekent niet dat de logiche verhouding van subject en predicaat de ontologische structuur van 
van materie en vorm uitdrukt of weerspiegelt; ze is er enkel op gebaseerd. Een oordeel van de vorm 'S 
is P' drukt immers steeds een (betrekkelijke) identiteit uit; maar materie en vorm zijn nooit identiek. 
Subject en predicaat duiden beide op één en hetzelfde iets, dat in het subject vanuit het oogpunt van de 
materie aan bod komt en in het predicaat vanuit het oogpunt van de vorm Daarom kan men wel zeggen. 
'Sokrates is mens', maar niet. 'Sokrates is mensheid' (zie boven, 12 5) 

BIJ de beoordeling van God, die in geen enkel opzicht samengesteld is of kan zijn, blijkt de veelheid 
van oordeelselementen inderdaad inadaequaat aan de beoordeelde zaak (zie boven, 1.2 1) 

2 "That which is other in species is other than something in something, and this must belong to both; 
e g. if it is an animal other in species, both are animals The things, then, which are other in species must 
be in the same genus For by genus I mean that one identical thing which is predicated of both and is 
differentiated in no merely accidental way, whether conceived as matter or otherwise. For not only must 
the common nature attach to the different things, e.g. not only must both be animals, but this very animal 
must also be different for each (e.g. in the one case horse, in the other man), and therefore this common 
nature is specifically different for the two things." [Met X, 8, 1057b35 e ν ] 
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ita quod hoc animal sit equus et hoc animal sit 
homo. (.. ) Per hoc autem quod hie Philosophus 
dicit, non solum excluditui opinio Platonis 
ponentis commune unum et idem per se existera-

sed etiam exc ludi tur opinio eorum qui dicunt, 
quod lllud quod pertinet ad naturam genens, non 
differì specie in speciebus diversis, sicut quod 
anima sensibilis non differt specie m homme et 
equo [In X Met, lect 10, nrs 2117 en 2119] 

verscheidene dingen, zoals een huis en een bezit
ting hetzelfde zijn, maar ook is het noodzakelijk 
dat het dier-zijn zélf in beide anders is, zo dat 
dit dier paard is en dat dier mens. ( . ) Wat Aris
toteles hier zegt, sluit niet alleen de opinie van 
Plato uit, die beweerde dat één en dezelfde ge
meenschappelijke natuur op zichzelf bestaat, 
maar sluit ook de opinie uit van hen die zeggen, 
dat datgene, wat tot de natuur van het genus be
hoort, niet specifiek verschillend is in de ver
scheidene species, bijvoorbeeld dat de zintuig
lijke ziel niet specifiek verschilt in de mens en in 
het paard 

Het is van belang de implicatie van wat hier door Aristoteles en Thomas gezegd wordt 
goed tot zich te laten doordringen. Wanneer van een species als 'mens' al wat er speci
fiek aan is (het menselijke) zou worden afgetrokken, dan zou er niet een of andere 
generieke laag of rest overblijven (het 'dierlijke' of het 'zintuiglijke'), maar dan zou er 
helemaal niets overblijven. En wanneer van een species als 'ezel' al het 'ezel-hjke' zou 
worden verwijderd, dan zou evenmin zoiets als het dierlijke overblijven, maar helemaal 
niets.1 Het generieke en het specifieke vormen één enkele essentie en doordringen 
elkaar geheel en al. Eenheid en verscheidenheid liggen hier op hetzelfde vlak. Iets 
vergelijkbaars is ook in verband met de problematiek van de verandering naar voren 
gebracht: datgene wat verandert, is immers datgene wat zichzelf blijft. Dezelfde appel 
is eerst onrijp en groen, maar later rijp en rood. Ook hier dus eenheid (identiteit) én 
veelheid (verscheidenheid) in hetzelfde. 

Het wordt nu langzamerhand tijd het gewichtige onderscheid tussen differentie (ver
schillendheid) en diversiteit (verscheidenheid) te verduidelijken. In de gevallen, waarin 
sprake is van eenheid (identiteit) en veelheid (diversiteit) in hetzelfde, rijst natuurlijk de 
vraag naar de oorzaken van die eenheid (identiteit) respectievelijk van die veelheid 
(diversiteit). Immers, datgene waann sommige dingen tegelijkertijd één en veel zijn, is 
niet per se hetzelfde als datgene waardoor die dingen tegelijkertijd één en veel zijn. Het 
ligt zelfs voor de hand te veronderstellen, dat datgene waardoor die dingen één zijn, niet 
tevens datgene kan zijn waardoor die dingen veel zijn. 

De oorzaak van de eenheid van de dingen, die tegelijkertijd één en veel zijn in 
hetzelfde, lijkt weinig moeilijkheden op te leveren. Want datgene waarin die dingen één 
zijn, kan ook heel wel datgene zijn, waardoor ze één zijn. Waarin zijn Rembrandt en 
Moby-Dick één? Bijvoorbeeld: in het dier-zijn. En waardoor zijn ze één? Eveneens: 
door het dier-zijn. 

De oorzaak van de veelheid van de dingen, die tegelijkertijd één en veel zijn in 
hetzelfde, levert echter wel een moeilijkheid op. Want datgene waardoor die dingen één 
zijn, kan niet tegelijkertijd datgene zijn waardoor ze veel zijn. Waardoor zijn Rembrandt 
en Moby-Dick één? Bijvoorbeeld: door het dier-zijn. En waardoor zijn ze veel? Natuur-

' Ik heb deze wijze van formuleren ontleend aan: H. Boukema, 'Familiegelijkemssen. Wittgenstein als 
criticus en erfgenaam van Frege', in: Tijdschrift voor Filosofie 49 (1987) blz 53. 
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lijk niet door datzelfde dier-zijn, want dat is nu juist datgene waardoor ze één zijn. Er 
moet dus iets anders zijn, waardoor Rembrandt en Moby-Dick, hoe één of hetzelfde ze 
ook mogen zijn, veel of verschillend zijn. Er moet m.a.w. iets anders zijn, waardoor 
die eenheid een gedifferentieerde eenheid is. 

Hier doet de differentie in de strikte zin van het woord haar intrede. Wanneer de 
termen nauwkeurig genomen worden, dan kan eigenlijk alléén daar, waar men te maken 
heeft met eenheid en verscheidenheid in hetzelfde, gesproken worden van differentie 
(verschil). Een differentie is dan ook heel precies datgene, wat verscheidenheid binnen 
een eenheid teweegbrengt; een differentie is altijd iets dat, a.h.w. van buiten af toege
voegd aan een eenheid, van die eenheid een veel-eenheid maakt. 

Het meest klassieke voorbeeld daarvan is de genus-species-structuur; want een 
species ontstaat door de toevoeging van een specifieke differentie aan een genus, waar
door dat genus 'gedifferentieerd' wordt. Strikt genomen worden dus alleen die dingen 
verschillend genoemd, die door iets anders (de differentie) verscheiden-zijn in een en 
hetzelfde. Dergelijke dingen zijn dus nimmer volkomen verscheiden of divers, maar 
verschillen juist in datgene, waarin ze overeenkomen, - en wel door de toevoeging van 
differenties aan datgene waarin ze overeenkomen.' 

Het genus en de specifieke differentie worden, zoals eerder gezegd, genomen van 
de materie resp. van de vorm en verhouden zich tot op zekere hoogte als het bepaalbare 
en het bepalende.2 Bij dit klassieke differentie-denken is er dan ook eigenlijk geen 
sprake van pluralisme, maar veeleer van pluriformiteit; niet van een veelheid zonder 
meer, maar van veelvormigheid, dat wil zeggen: van een veelheid in eenheid. 

1 " illa proprnssime dicuntur differentia, quae sunt eadem genere et diversa secundum speciem " [In 
У Mel ,lect 12, nr 917] " dijferens, proprie acceptum, ahquo differt unde ibi quaentur differentia, ubi 
est convenientia Et propter hoc oportet differentia esse composita quodammodo cum in aliquo différant, 
et in aliquo convemant " [S Th I, 90, 1 ad 3] 

De term 'differentie' kan in feite op dne onderscheiden mameren gebruikt worden (1) Voor de 
oorzaak van het verschillend-zijn, d w z voor datgene, waardoor dingen verschillen Zo brengt de specifie
ke differentie in één en hetzelfde genus een onderscheid in soorten teweeg, bijv de differentie 'redelijk
heid' brengt in het genus 'zintuiglijk wezen' een onderscheid aan tussen de soort 'mens' en de andere 
(met-redelijke) diersoorten En de differentie 'gelijkzijdigheid' brengt binnen het genus 'driehoek' een 
onderscheid aan tussen de species 'gelijkzijdige driehoek' en de andere (met-gelijkzijdige) soorten 
driehoeken. (2) Voor het effect van die differentiatie, η 1 het verschillend-zijn van de aldus ontstane 
soorten (3) Voor de betrekking (relatie) van het verschillend-zijn 

Zo brengt (1) de differentie 'redelijkheid', meegedeeld aan het genus dier, (2) de differentie (= het 
verschillend-zijn) van mens en dier teweeg en fundeert ze (3) de differentie (= de betrekking van verschil) 
tussen de mens en het dier 

2 Er is zelfs reden om te zeggen, dat genus en specifieke differentie zich verhouden als wederzijds 
bepaalbaar en bepalend. Want niet alleen wordt het genus gemodificeerd door de specifieke differentie, 
maar ook wordt de specifieke differentie van zijn kant gemodificeerd door het genus· "Thus the differentia 
modifies the genus And the genus also modifies the differentia It might be said that three-sidedness is 
not confined to the genus figure, for a triangle is a three-sided figure, and N is a three-sided letter. And 
doubtless, so far as the genus is the same in two species, the differentia may be the same in the species 
of two genera But three-sidedness is plainly different in the figure, where the sides enclose a space, and 
in the letter, where they do not, and the genus as it were fuses with the differentia, so that each infects the 
other through and through." [H W.B Joseph, An Introduction to Logic, Second Edition, Revised, Oxford 
1916, biz. 82-84] 
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2.2.2 Diversiteit en veelheid 

Het onderscheid tussen differentia ('verschillendheid') en diversitas ('verscheidenheid') 
in de toegespitste betekenis van deze termen correspondeert tot op zekere hoogte met 
het onderscheid tussen pluriformiteit en pluralisme. 'Diversiteit' of 'verscheidenheid' 
betekent zoveel als 'andersheid' (alientas) en staat tegenover 'hetzelfde-heid' (identi-
tas).1 In deze ruime betekenis omvat het ook de dingen die verschillend (different) zijn, 
want ook die zijn onderling anders. 

Maar verschillend-zijn zegt méér dan anders-zijn of verscheiden-zijn. Diversiteit en 
differentie verhouden zich in zekere zin als iets generieks en een specificatie daarvan, 
want verschillend-zijn is een nader bepaalde wijze van verscheiden-zijn: verschillend-zijn 
is door iets anders verscheiden zijn in een en hetzelfde. Het begrip 'divers' ('verschei
den') heeft dan ook een kleinere comprehensie maar een grotere extensie dan het begrip 
'different' ('verschillend'); en omgekeerd heeft het begrip 'different' een grotere com
prehensie maar een kleinere extensie dan het begrip 'divers'. Alwat verschillend is, is 
verscheiden; maar niet alwat verscheiden is, is verschillend.2 Want hoewel - zoals 
onder blijken zal - alles wat verscheiden is uiteindelijk een of andere gemeenschappelij
ke eenheid veronderstelt, wordt die eenheid in het begrip 'diversiteit' toch niet uitdruk
kelijk geconnoteerd: 

. . aliud est differentia, aliud diversitas Duo 
enim quorum unum est diversum ab altero, non 
est necesse per aliquid esse diversa Possunt 
enim esse diversa seipsis Et hoc ex praedictis 
patet, quia quodcumque ens alteri comparatum, 
aut est diversum, aut est idem Sed quod est 
differens ab aliquo, oportet quod per aliquid sit 
differens Unde necesse est, ut id quo differentia 
differunt, sit aliquid idem in lilis quae non sic 
différant Hoc autem quod est idem in plunbus, 
vel est genus, vel est species Unde omne diffe
rens, differì aut genere, aut specie [In X Met, 
lect 4, 2017-2018] 

Verschillend zi¡n is niet hetzelfde als verscheiden 
zijn Want twee dingen die verschelden zijn, 
hoeven niet door iets verscheiden te zijn, ze 
kunnen immers uit zichzelf verscheiden zijn Dit 
blijkt uit wat eerder gezegd is, daar ieder wille
keurig zijnde, vergeleken met een ander zijnde, 
ofwel daarvan verscheiden is, ofwel hetzelfde is. 
Maar wat verschillend is van iets anders moet 
door iets verschillend zijn. Daarom moet datge
ne, waardoor verschillende dingen verschillend 
zijn, iets zijn dat een en hetzelfde is m dingen 
die niet op deze wijze verschillend zijn Nu is 
datgene, wat een en hetzelfde is in vele dingen, 
ofwel een genus ofwel een species Daarom 
moeten alle dingen die verschillend zijn ofwel 
generiek ofwel specifiek verschillend zijn. 

Differens enim . dicitur ad ahquid, nam omne 
differens aliquo est differens. diversum autem 
ahquid absolute dicitur, ex hoc quod non est 
idem Differentia ïgirur in his quaerenda est quae 
in aliquo conveniunt. oportet enim aliquid in eis 

Verschillend wordt immers gezegd met betrek
king tot iets; want alwat verschillend is, verschilt 
door iets Maar iets wordt verscheiden genoemd 
in absolute zin, omdat het niet hetzelfde is Der
halve moet het verschil in die dingen gezocht 

1 "... diversum dicitur omne quod est aliud per oppositum ad idem. Sicut enim idem dicebatur omne 
quod est ipsum, quod est relativum identitatis, ita diversum dicitur esse quod est aliud, quod est relativum 
diversitatis Et propter hoc, unumquodque ad aliud comparatum, aut est idem aut diversum." [In X Met, 
lect. 4, nr. 2014] 

2 "... differens omne est diversum, sed non convertitur." [In V Met, lect. 12, nr. 916] 
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assignan secundum quod différant; sicut duae 
species conveniunt m genere, unde oportet quod 
differenti^ distinguantui In his autem quae in 
nullo conveniunt, non est quaerendum quo diffé
rant, sed seipsis diversa sunt. Sic enim et opposi-
tae differentiae ab invicem distinguuntur: non 
enim participant genus quasi partem suae essen-
tiae; et ideo non est quaerendum quibus diffé
rant, seipsis enim diversa sunt. [SeG I, 17, In 
hoc] 

worden, die in iets overeenkomen; want in die 
dingen moet iets aangewezen worden, volgens 
hetwelk ze verschillen; zo komen twee species 
overeen ui genus, zodat ze door verschillen on
derscheiden moeten worden. Maar in de dingen 
die in mets overeenkomen, kan ook met iets 
gevonden worden waardoor ze verschillen: die 
zijn uit zichzelf verscheiden. Op die wijze zijn 
immers ook tegengestelde verschillen [differen
ties] van elkaar onderscheiden; want ze hebben 
geen deel aan het genus als aan een deel van hun 
wezen; en daarom moet men met vragen, waar
door ze verschillen, want ze zijn uit zichzelf 
verscheiden 

Laat ik het onderscheid tussen differentie en diversiteit met behulp van enkele voorbeel
den trachten te verduidelijken. Dan zal tevens duidelijk worden in hoeverre dit onder
scheid relevant is voor de verheldering van het verschil tussen logica en metafysica; hoe 
de logische benadering vroeg of laat als vanzelf noopt tot een andere zienswijze; en 
welke gevolgen dit heeft voor de verkenning van de strekking en de draagwijdte van de 
vraag 'Wat is waarheid?'. 

Twee voor mij liggende appels verschillen in een en hetzelfde (nl. in het appel-zijn) 
en hebben dus één en hetzelfde gemeenschappelijk, nl. het appel-zijn. Het appel-zijn is 
iets specifieks t.o.v. de ene appel en de andere appel: het is eenvoudigweg hun wezen 
(species). Dat wezen (die species) is echter vermenigvuldigd over twee appels: ze zijn 
dus verscheiden door iets anders, i.e. door de aanwijsbare materie (materia signala). 
De species is op dit moment zowel hier als daar (bijv. zowel links als rechts van mij) 
verwerkelijkt, informeert zowel hier als daar de tijd-ruimtelijke materie; ze is, kortom, 
geïndividueerd: de twee appels zijn specifiek één, maar individueel of numeriek veel of 
verschillend. 

Ook een appel en een perzik verschillen in een en hetzelfde (nl. in het vrucht-zijn), 
en hebben één en hetzelfde gemeenschappelijk, nl. het vrucht-zijn. Het vrucht-zijn is iets 
generieks t.o.v. de appel en de perzik: het maakt deel uit van beider wezen en van 
beider definitie. Tot hun wezen en hun definitie behoort echter ook iets specifieks: de 
specifieke differentie. Ze verschillen dus door iets anders. De wezensdefinitie van iets 
bestaat immers uit genus plus specifieke differentie. Kortom, de appel en de perzik zijn 
generiek één, maar specifiek veel of verschillend. 

Moeilijker wordt het, als in plaats van de appel en de perzik een eik en een mens
aap genomen worden; of roodheid en oprechtheid; of vaderschap en knechtschap; enzo
voorts. Met deze voorbeelden lijkt men geleidelijk aan in de buurt van een werkelijke 
diversiteit te komen. Immers, waarin zouden de genoemde tweetallen telkens verschil
len? Ze hebben op het eerste gezicht niets gemeenschappelijk, behoren niet tot de 
omvang van hetzelfde genus en al helemaal niet tot de omvang van dezelfde species. 
Toch kan ook in zulke gevallen nog van overeenkomen en verschillen in een en hetzelfde 
gesproken worden. Want in elk van de genoemde paren is er tenslotte een hoogste genus 
(i.e. een kategorie) te vinden, dat van beide geprediceerd kan worden en dat ze dus 
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gemeenschappelijk hebben. Een eik en een mensaap komen overeen en verschillen in 
het substantie-zijn; roodheid en oprechtheid komen overeen en verschillen uiteindelijk 
in het kwaliteit-zijn; en vaderschap en knechtschap komen overeen en verschillen tenslot
te in het relatie-zijn. 

Maar waarin zouden nu substantie en kwaliteit zélf moeten overeenkomen en 
verschillen? Of substantie en relatie? Of kwantiteit en kwaliteit? In deze gevallen lijkt 
het uitgesloten een gemeenschappelijke derde te vinden; er is immers geen genus dat 
substantie, kwantiteit, kwaliteit, relatie enz. nog eens zou omvatten. In de hoogste, 
algemeenste genera (de kategorieën) stuit men dus op een diversiteit zonder meer, die 
kennelijk niet meer langs abstractieve weg tot een eenheid te herleiden is.' Want de 
kategorieën zijn niet uit genus en specifieke differentie samengesteld, maar enkelvoudig 
en primitief. Ze verschillen dan ook niet van elkaar door specifieke differenties, die aan 
een vermeend nog hoger genus zouden zijn toegevoegd of daarvan afgetrokken zouden 
kunnen worden.2 

Maar niet alleen de hoogste genera, ook de specifieke differenties zelf kunnen 
onderling niet opnieuw door specifieke differenties verschillen; ook zij moeten dus 
zonder meer divers zijn. Verder kan een specifieke differentie (bijv. 'redelijk') noch van 
het genus waaraan het wordt toegevoegd (zoals 'zintuiglijk wezen'), noch van de daar
door geconstitueerde species (nl. 'mens'), noch van andere genera en species (zoals 
'mineraal' of 'ezel'), opnieuw door specifieke differenties verschillen en is ook hier 
telkens sprake van diversiteit zonder meer. En tenslotte is ook God strikt genomen niet 
onderscheiden van zijn schepping door een of andere differentie, maar door een ultieme 
diversiteit of alteriteli: 

.. Simplicia non différant aliquibus alus differen
ti^ hoc enim compositorum est Homo enim et 
equus différant rationali et ìrrationali differenti^ 
quae quidem differentiae non différant amphus 
ab invicem alus differenti^ Unde, si fiat vis in 
verbo, non proprie dicuntur differre, sed diversa 
сие nam, secundum Philosophum X Metaphys., 
diversum absolute dicirur, sed omne dtfferens 
aliquo differì ' Unde, si fiat vis in verbo, materia 
prima et Deus non differunt, sed sunt diversa 

De enkelvoudige dmgen verschillen met van 
elkaar door bepaalde andere differenties, dat is 
immers eigen aan de samengestelde dingen. 
Want de mens en het paard verschillen door de 
differenties 'redelijk' en 'met-redelijk', maar die 
differenties verschillen niet opnieuw van elkaar 
door andere differenties. Daarom, als men de 
woorden stnkt neemt, noemt men ze niet eigen
lijk verschillend, maar verscheiden Want Aris
toteles zegt. 'Verscheiden wordt absoluut gezegd, 

1 "Wel herleidt het abstraherend verstand de veelheid der dmgen nog tot een andere, meer intrinsieke 
eenheid, η 1 tot één species, of tot één genus Deze eenheid is echter een denkbeeldige. Zij ontstaat ten 
koste van de realiteit, omdat de onderscheidende factoren door wier uitschakeling zij tot stand komt, het 
bestaan der in haar verenigde dingen positief bepalen en conditioneren ( ) Bovendien is deze eenheid 
behalve denkbeeldig ook onvolledig Immers, al abstraherende kan men nooit komen tot een logisch 'type' 
dat zó algemeen is dat het alle ons omringende dingen onder alle opzichten in zich verenigt Ten slotte 
stoot men op enige hoogste genera, die zich niet tot een hogere eenheid laten herleiden, tenminste niet door 
middel van de abstractie " [B.A.M. Barendse, 'Over de graden in het zijn', uv ZicA door het leven 
heendenken,Kampen 1982, blz. 51] 

2 "Istae enim categonae nee resolvuntur invicem, quia una non contmetur sub aha. Nee resolvuntur in 
unum aliquid, quia non est unum aliquod genus commune ad omnia praedicamenta." [In У Met, lect 22, 
nr 1126] 
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seipsis. [S Th I, 3, 8 ad 3] 

Si autem hoc nomen differens large sumatui, sic 
ista est concedenda, quod Deus a rebus alus 

différât. Non tarnen sequitur quod aliqua diffe
rentia différât, sed quod différât ab alus per 
suam substantiam hoc enim necesse est in 
primis et simplicibus dici Homo emm differì ab 
asino, rationali differentia, rationale autem 
ultenus non differì ab asino aliqua differentia 
(quia sic esset abire in infinitum), sed se ipso 
[De pot 7, 3 ad 2] 

maar al het verschillende verschilt door iets ' 
Daarom, als men de woorden strikt neemt, zijn 
de eerste stof en God met verschillend, maar zijn 
ze uit zichzelf verschelden 

Als de benaming 'verschillend' in ruime zin 
wordt genomen, dan kan met de propositie, dat 
God van de andere dingen verschilt, worden 
ingestemd Daaruit volgt echter met, dat hij door 
een of andere differentie verschilt, maar dat hij 
van de andere dmgen verschilt door zijn substan
tie Met betrekking tot de eerste en enkelvoudige 
dingen is deze vaststelling onvermijdelijk Im
mers, de mens verschilt wel van de ezel door de 
differentie 'redelijk', maar 'redelijk' verschilt 
tenslotte met van de ezel door een of andere 
differentie - daar men zo tot in het oneindige 
zou afdwalen -, maar uit zichzelf 

Zo blijkt dat de logische benadering, die langs de weg van de abstractie tot volstrekte 
eenzinnigheid wil komen, tenslotte inderdaad uitloopt op een onherleidbare veelheid van 
primitieve grondbegrippen. Want langs deze weg kan de betrekkelijk gematigde veelheid 
of pluriformiteit van het gedifferentieerde (dat vanuit logisch gezichtspunt nog als 
veelheid in eenheid gevat kan worden) in laatste instantie uitsluitend begrepen worden 
vanuit het zonder meer diverse (dat logisch gezien onherleidbare veelheid is).1 

2.2.3 De onmogelijkheid van absolute veelheid 

Maar 'hoe veel' kunnen dingen eigenlijk zijn? Wat is veelheid-bij-uitstek? Wat is om 
zo te zeggen het toppunt van veel-zijn7 Welnu, een conditie voor veelheid überhaupt 
(plurahtas) - dus voor elke veelheid, van welke aard dan ook - lijkt te zijn, dat de 
eenheden, die de veelheid samenstellen, op enigerlei wijze eikaars negatie insluiten: de 
ene is niet de andere en de andere is niet de ene.2 Deze conditie voor veelheid uber-

1 " pnma non sunt diversa nisi per seipsa sed ea quae sunt ex pnmis, differunt per diversitatem 
pnmorum, sicut homo et asinus differunt istis differentus diversis, rationale et irrationale, quae non 
diversificanrur alus differentus, sed seipsis ita etiam Deus et esse creatum non differunt ahquibus 
differentus utnque superadditis, sed seipsis unde nec proprie dicuntur differre, sed diversa esse diversum 
emm est absolutum, sed differens est relatum, secundum Philosophum, X Metaphys , text 13 Omne emm 
differens, aliquo differì, sed non omne diversum, aliquo diversum est " [In I Sent 8, 1, 2 ad 3] 

2 De negatie of verdeling waarvan hier sprake is, wordt door Thomas elders omschreven als de ". 
divisto quam causât contradictio, prout hoc ens et ïllud, dicuntur divisa, ex eo quod hoc non est ïllud " [In 
XMet, led 4, nr 1997] 

Cf " ab hoc ente non dividimi hoc ens nisi per hoc quod in hoc ente includitur negalio illius entis " 
[De Tnn 4 , 1 ] " in ratione distinctions est negatio distincta enim sunt quorum unum non est aliud 
Unde et pnma, quae seipsis distinguuntur, mutuo sui negationem includunt ratione cuius negativae 
propositiones in eis sunt immediatae, ut, Nulla quanhtas est substantia " [ScG I, 71, Amplius] "Multitude 

addit supra res, quae dicuntur multae, quod unaquaeque earum sit una, et quod una earum non sit altera, 
m quo consistit ratio distinctions " [De pot 9, 7] Zie ook J F Wippel, 'Thomas Aquinas on the Distinc-
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haupt wordt door Thomas doorgaans aangeduid met het woord 'divisto', wat zoveel 
betekent als 'verdeling' of 'van-elkaar-verdeeld-zijn'. 

'Divisto' verhoudt zich ten opzichte van 'diversitas' en 'differentia' als een soort 
overkoepelend genus: zoals verschillend-zijn begrepen moet worden als het op een 
welbepaalde wijze verscheiden-zijn, zo moet verscheiden-zijn weer begrepen worden als 
het op een welbepaalde wijze verdeeld-zijn. 'Divisio' heeft dus een geringere compre-
hensie, maar een grotere extensie dan 'diversitas'; en 'diversitas' heeft op zijn beurt een 
geringere comprehensie, maar een grotere extensie dan 'differentia'. Daarom zegt 
'verschillend-zijn' méér dan 'verscheiden-zijn' en 'verscheiden-zijn' weer méér dan 
'verdeeld-zijn'. 

'Verdeeld-zijn' (divisio) zegt op zichzelf niets méér dan: aan elkaar geopponeerd 
zijn als 'ja' en 'nee', als 'zijnde' (ens) en 'niet-zijnde' (non ens); en het op deze wijze 
verdeeld-zijn is blijkbaar geïmpliceerd in elke veelheid. Bijvoorbeeld: het ene individu 
is niet het andere (bijv. Plato is niet Sokrates en vice versa); de ene species is niet de 
andere (bijv. de mens is niet de ezel en vice versa); het ene genus is niet het andere 
(bijv. de stoffelijke substantie is niet de onstoffelijke substantie en vice versa); de ene 
kategorie is niet de andere (bijv. de kwantiteit is niet de substantie en vice versa); etc. 

Nu is kennelijk in géén van deze veelheden het ene slechts de negatie van het 
andere. Plato is immers méér dan alleen maar niet-Sokrates, Sokrates méér dan alleen 
maar niet-Plato; de mens is méér dan alleen maar niet-ezel, de ezel méér dan alleen 
maar niet-mens; etc. In geen van de genoemde gevallen valt het ene zonder meer samen 
met de enkele of absolute negatie (negatio simplex of negatio absoluta) van het andere, 
noch het andere met de enkele of absolute negatie van het ene.' Integendeel, telkens 
gaat het om een met iets positiefs vermengde of een op iets positiefs berustende negatie 
van het andere. Telkens verhouden beide termen zich tot elkaar als dit-zijnde en dat-
zijnde of als zus-zijnde en zo-zijnde. Zulke termen staan tegenover elkaar als het positief 
ene en het positief andere; hun veelheid berust telkens op 'andersheid' (alientas): 

"'Anders zijn' sluit in een met-zijn, doch een nict-zijn dat per se inherent is aan of belichaamd 
is in een positieve vorm van zijn. Zo staan A en В tegenover elkaar als het ene en het andere, 
omdat В een niet-A is, en wel een niet-A dat belichaamd is in het positieve B-zijn. Het laatste 

tion and Derivation of the Many from the One: A Dialectic between Being and Nonbeing', in: The Review 
of Metaphysics 30 (1985) biz. 563-590 'Veel(heid)' m b t. een homogeen continuum veronderstelt geen 
verdeeldheid, maar slechts deelbaarheid- "Ratio enim multirudinis consistit in hoc quod est esse divisa 
abinvicem, aut divisibiha Dicit autem divisa, propter ea quae acni a seinvicem separata sunt, et propter 
hoc multa dicuntur. Divisibiha autem, propter ea quae non sunt actu separata, sed appropinquant separatio
ns sicut húmida, ut aèr et aqua, et alia his simiha, in quibus propter facilitatem divisionis, multitudincm 
dicimus. Dicitur enim multa aqua et multus aèr." [In X Met, lect. 4, nr. 1984] 

1 "Negatio autem est duplex- quaedam simplex per quam absolute dicitur quod hoc non inest lili Alia 
est negatio in genere, per quam ahquid non absolute negatur, sed infra metas alicuius generis; sicut cae
cum dicitur non simpliciter, quod non habet visum, sed infra genus animalis quod natum est habere visum 
(...) negatio dicit tantum absentiam alicuius, scilicet quod remove!, sine hoc quod determinet subiectum." 
[In IVMet, lect. 3, nr. 565]. ".. negatio quaedam negat m genere determinato, et haec habet aliquid simile 
privationi, inquantum ponitur aliquod deterrmnatum genus. Est etiam quaedam negatio extra genus: et haec 
est absoluta negatio, quia nullum genus déterminât." [In I Sent. 13, 1, 4. Cf. 28, 1, 1 ad 2] 

126 



is wezenlijk aan deze verhouding: twee dingen staan tot elkaar als het ene en het andere, als 
zij elkaar uitsluiten juist m de mate waann zij positief zichzelf zijn."1 

Dergelijke 'belichaamde negaties' participeren als het ware slechts in beperkte mate aan 
de enkele, zuivere negatie of de negatie-zonder-meer : de contradictore negatie. Louter 
contradictoor tegengestelden verhouden zich niet als het positief ene en het positief 
andere, die elkaar krachtens hun eigen aard negeren, maar enkel als 'zijnde' en 'niet-
zijnde', waarbij het laatste slechts de negatie van het eerste is. Deze tegenstelling tussen 
(of verdeeldheid van) ens en non ens kan dan ook in zekere zin beschouwd worden als 
de 'oorzaak' van alle veelheid.2 

Nu dringt zich als vanzelf de volgende gedachtengang op: indien geen enkele 
verdeeldheid zo absoluut en zo zuiver is als die van de louter contradictoor tegenge
stelden, zodat deze verdeeldheid beschouwd moet worden als de 'oorzaak' van alle veel
heid, moet daarin dan niet ook het gezochte toppunt van veelheid (de 'oerveelheid') 
bestaan? 

Verrassend genoeg moet het antwoord op deze vraag ontkennend luiden. Waarom? 
Welnu, juist omdat in een louter contradictore tegenstelling - anders dan bijv. in een 
contraire, privatieve of relatieve tegenstelling - de ene term altijd alleen maar iets 
negeert en niet iets poneert, m.a.w. juist omdat van contradictoor tegengestelden de 
negatieve term als zodanig altijd alleen maar de volstrekte en restloze ontkenning van 
de positieve term is, is die negatieve term noodzakelijkerwijs niet reëel en kan hij zich 
niet op grond van zijn eigen aard - die hij immers niet heeft - positief onderscheiden van 
iets anders. Hoe paradoxaal het ook moge klinken: in de negatieve term van een contra
dictore 'tegenstelling' ('oppositie') wordt wel iets ontkend (genegeerd), maar niet iets 
gesteld (geponeerd) en dus ook niet iets tegen-gesteld (geopponeerd)? Daarom kan een 
louter contradictore tegenstelling zélf (d.w. ζ. een contradictore tegenstelling als zodanig) 

' В А М Barendse, 'Over de graden in het zijn', in Zich door het leven heendenken. Kampen 1982, 
blz. 45. 

2 ".. oppositio affirmationis et negationis, cui non admiscetur aliqua convenientia, est prima et maxima 
oppositio, et causa omnis oppositionis et distinction«, et ideo oportet quod in qualibet aha oppositione 
includati!r affirmatio et negano, sicut pnmum m posterion Unde plura requiruntur ad alias oppositiones 
quam ad oppositionem contradictioms, quia se habent ex addinone ad ipsam." [In I Sent 5, 1, 1 ad 1]. ".. 
post divisionem entis et non entis statim invenitur plurahtas pnorum simphcium. Hanc autem plurahtatem 
consequitur ratio diversitatis, secundum quod manet in ea suae causae virtus, scilicet oppositionis entis et 
non entis. Ideo emm unum plurium diversum dicitur alteri comparatimi, quia non est il lud Et quia causa 
secunda non produca effectum nisi per virtutem causae pnmae, ideo plurahtas pnmorum non facit 
divisionem et plurahtatem in secundis composita, msi in quantum manet in ea vis oppositions pnmae, 
quae est inter ens et non ens, ex qua habet rationem diversitatis Et sic diversitas pnmorum facit plurahta
tem secundoram". [De Tnn 4, 1]. Cf. In X Met, lect. 6, nr. 2041. 

3 "... in contradictonis negatio non plus facit, nisi quod removet affirmationem." [In IPenh , lect. 11, 
nr 7]. Cf.: "Ahquid emm contraponitur alten vel opponitur aut ratione dependentiae, qua dependet ab ipso, 
et sic sunt opposita relative Aut ratione remotionis, quia scilicet unum removet alterum. Quod quidem 
contingit tnphciter. Aut emm totahter removet nihil relinquens, et sic est negatio Aut rehnquit subiectum 
solum, et sic est pnvatio. Aut rehnquit subiectum et genus, et sic est contranum. Nam contrana non sunt 
solum in eodem subiecto, sed etiam in eodem genere." [In V Met, lect. 12, nr. 922] 
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nooit een reële tegenstelling (d.i. een tegenstelling van twee reële dingen of extremen) 
zijn.1 

Daaruit kan de volgende, ietwat paradoxale conclusie getrokken worden: indien per 
impossibile twee zaken helemaal niets gemeenschappelijk hebben, ontbreekt aan deze 
zaken niet alleen alle identiteit, maar ook alle diversiteit. Zodat het niet alleen zinvol, 
maar zelfs onvermijdelijk is te beweren, zowel dat het niet-zijnde niet hetzelfde is als het 
zijnde, als dat het niet-zijnde niet verscheiden is van het zijnde. Dat deze twee bewerin
gen niet met elkaar in strijd zijn, heeft zijn verklaring hierin, dat 'hetzelfde' (idem) en 
'verscheiden' (diversum) niet contradictoor, maar contrair aan elkaar zijn tegengesteld.2 

Zoals van een grijze muis tegelijkertijd gezegd kan worden dat hij niet wit is én dat hij 
niet zwart is, zo kan van het met-zijnde tegelijkertijd gezegd worden dat het niet hetzelf
de is als het zijnde én dat het niet verscheiden is van het zijnde. In de notie 'niet-identi-
teit' wordt immers helemaal niets geponeerd, maar enkel en alleen iets genegeerd: 'niet-
identiteit' behelst op zichzelf niets méér dan de negatie van 'identiteit'. 

Maar 'diversiteit' zegt méér dan louter 'niet-identiteit'. Willen twee dingen werke
lijk van elkaar verscheiden zijn, dan is het niet voldoende dat zij niet-hetzelfde zijn, 
maar dan moeten beide dingen zich ook krachtens hun eigen aard van elkaar onder
scheiden als het positief ene en het positief andere; alleen dan immers heeft het zin te 
zeggen: 'sunt seipsis diversa'.3 Wat echter zonder-meer-niet-zijnde is, kan onmogelijk 
als 'zus of zo' onderscheiden zijn van iets anders. Daaruit volgt dat absolute veelheid 
of veelheid-zonder-meer, waaraan elke eenheid of gemeenschappelijkheid zou ontbreken, 
niet daadwerkelijk kan bestaan. 

2.2.4 Van 'eenzinnigheids-veelheid' naar 'veelzinnigheids-eenheid' 

Op dit punt aangekomen is het goed nog eens met nadruk te wijzen op het 'Leitmotiv' 
van dit hoofdstuk: de logica (die zich bezig houdt met abstracte begrippen), stelt de eis 
van eenzinnigheid, welke echter uitmondt in onherleidbare veelheid; de metafysica (die 

' Een contradictora tegenstelling als zodanig (of een negatio simplex) is dus louter rationeel· "Unde 
non oportet, si contraríelas non inveniatur nisi in diversis realiter, quod affirmatio et negatio inveniatur in 
diversis realiter, immo sufficit etiam distinctio ratioms ad affirmationem et negationem, cum quaelibet 
distinctio, ut dictum est, includat affirmationem et negationem" [In I Sent 5, 1, 1 ad 1] 

2 "Diversum aut idem dicitur omne ad omne in his quae dicuntur unum et ens, non autem in non 
entibus Idem erum et diversum non opponuntur ut contradictoria, quorum alterum necesse est verum esse 
de quolibet ente aut non ente; sed opponuntur ut contraria, quae non venficantur nisi de ente. Et ideo 
diversum non dicitur de non entibus Sed non idem, quod contradictone oppomtur eidem, dicitur etiam de 
non entibus " [In XMet, lect 4, nr. 2015]. Cf.. " divisio non requmt utrumque condivisorum esse ens, 
cum sit divisto per affirmationem et negationem; sed diversitas requmt utrumque esse ens, unde praesup-
ponit pluralitatem " [De Tnn 4, 1] 

3 Thomas spreekt ι v.m. veelheid (multitudo) dan ook een enkele keer van een 'negatio realis' of een 
'pnvatio realis'- "... in multitudine negatio est, secundum quod una res distinguitur ab aha per negationem; 
unde m multitudine est negatio vel pnvatio realis secundum quod una res non dicitur esse aha" [In I Sent 
24, 1, 3 ad 1] 
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zich bezig houdt met concrete zijnden), stelt de eis van eenheid, welke echter uitmondt 
in onherleidbare veelzinnigheid. Welnu, de beschouwingen van de vorige paragraaf 
lopen tenslotte uit op het volgende dilemma: enerzijds lijkt aan dingen, die volkomen 
verscheiden of divers zijn, elke eenheid of gemeenschappelijkheid te ontbreken; ander
zijds moeten ze toch zo'n eenheid of gemeenschappelijkheid hebben, daar absolute 
veelheid onmogelijk is. De uitweg uit dit dilemma moet wel gezocht worden in de 
onderscheiden aard van de respectieve eenheden of gemeenschappelijkheden: aan de 
dingen die verscheiden of divers zijn, ontbreekt weliswaar de eenzinnige of univoke 
eenheid (zoals die van de logische genera en species), maar dat laat onverlet dat deze 
dingen verenigd kunnen - en ook moeten - zijn in een veelzinnige of analoge eenheid: 

... heet diversitas generis tollat univocationem, Generieke diversiteit mag dan wel de eenzinnig-
non tarnen tolht analogiam Quod sic patet heid opheffen, ze heft toch niet de analogie op 
Sanum enim, secundum quod die ι tur de urina. Dat blijkt als volgt, wanneer 'gezond' gezegd 
est in genere signi; secundum vero quod die ι tu r wordt van urine, is het m het genus 'teken'; 
de medicina, est in genere causae. [De pot. 7, 7 maar wanneer het gezegd wordt van een medi
ad 2 in contra] cijn, is het in het genus Oorzaak'. 

De eenheid, waarin van meet af aan alle dingen met elkaar verenigd moeten zijn, is de 
analoge eenheid van het zijnde. ' 

Zo blijken juist eigenschappen, die vanuit logisch gezichtspunt niet op hetzelfde 
terrein liggen (bijv. trouw, klein, zwart, viervoetig, blaffend, etc.) en die dus logisch 
gezien divers zijn (d.w.z. die geen - of geen nabij - genus gemeen hebben), in ontolo
gisch opzicht vaak verenigbaar te zijn in één en hetzelfde, individuele zijnde: een 
'trouwe viervoeter', een 'kleine blaffer' of een 'hond'; en zo blijken juist eigenschap
pen, die vanuit logisch gezichtspunt wel op hetzelfde terrein liggen (zoals blank en 
zwart, kegelvormig en eivormig) en die dus logisch gezien min of meer (bijv. generiek 
of specifiek) identiek zijn, in ontologisch opzicht vaak onverenigbaar te zijn in één en 
hetzelfde, individuele zijnde: de z.g. reëel tegengestelde of oppositionele eigenschappen. 

Het laatste punt - de kwestie van de reéel tegengestelde eigenschappen - geeft 
aanleiding tot een korte uitweiding, die een en ander nog wat kan verduidelijken. Men 
zou misschien verwachten, dat de tegenstelling (oppositio) tussen twee reële dingen of 
eigenschappen een bijzonder pregnante of verregaande vorm is van verscheidenheid 
(diversitas). Maar dat is nu juist niet het geval. Integendeel zelfs, dingen die in de 
strikte zin van het woord verscheiden zijn, laten elkaar volkomen onverschillig. De 
kleur van een lichaam laat de grootte van het lichaam ongemoeid en omgekeerd; de één 
staat indifferent tegenover de ander en kan onafhankelijk van de ander gevarieerd 
worden. Uitgerekend omdat kleur en grootte van elkaar verscheiden zijn (ze zijn katego-
riaal divers), kunnen ze niet aan elkaar tegengesteld of met elkaar in strijd zijn. Willen 
dingen reëel aan elkaar tegengesteld of met elkaar in strijd zijn (zoals wit en zwart, heet 
en koud, katholiek en protestant), dan moeten ze om zo te zeggen 'van hetzelfde laken 
een pak' zijn: ze moeten in hetzelfde genus verenigd zijn, om elkaar in hetzelfde subject 

secundum aliqualem analogiam ... ipsum esse est commune omnibus." [S Th. I, 4, 3] 
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te kunnen uitsluiten.' Want zonder een gemeenschappelijk strijdperk is geen enkele 
strijdigheid mogelijk. 

Daaruit blijkt dat de door een tegenstelling veronderstelde eenheid een univoke 
eenheid is, waarin de geopponeerde dingen een 'eenzinnigheids-veelheid' vormen, 
terwijl de door een verscheidenheid veronderstelde eenheid slechts een analoge eenheid 
kan zijn, waarin de diverse dingen een 'veelzinnigheids-eenheid' vormen. Zo behoren 
de kleur en de grootte van een lichaam weliswaar tot twee onderling verscheiden en 
logisch onherleidbare grondbegrippen (de kategorieën kwaliteit en kwantiteit), maar het 
is evident dat ze met elkaar verenigd zijn in een concreet, individueel zijnde, nl. het 
lichaam. Ofschoon de grootte van het lichaam niet gekleurd is en de kleur van het 
lichaam niet groot, is toch het lichaam zelf zowel gekleurd als groot. Nauwkeuriger 
geformuleerd: ofschoon van het lichaam de grootte als zodanig niet gekleurd is en de 
kleur als zodanig niet groot, is toch 'dat wat grootte heeft' ('dat wat groot is' of 'het 
grote', i.e. het lichaam) gekleurd en is 'dat wat kleur heeft' ('dat wat gekleurd is' of 
'het gekleurde', i.e. het lichaam) groot.2 Wat in de kruin van de boom van Porphyrius 
uiteenligt, is verenigd in de wortels: de concrete, stoffelijke, individuele zijnden, zonder 
welke het abstraherende verstand per slot van rekening tot werkeloosheid gedoemd zou 
zijn en nooit een dergelijke begrippenboom zou kunnen opzetten. 

Dat de eenheid van de kategorieën of kategonale bepalingen in één en hetzelfde 
zijnde geen eenzinnige eenheid kan zijn, berust dus op de volstrekte diversiteit van de 
kategorieën; d.w.z. het berust hierop, 

1. dat de ene kategorie niet onder de andere gesubsumeerd kan worden; en 
2. dat de kategorieën alle tezamen ook niet onder een nog algemener genus gesub

sumeerd kunnen worden.3 

Nu zou men met enig recht kunnen tegenwerpen dat dit laatste punt wel al enkele malen 
naar voren is gebracht, maar dat het toch nog niet overtuigend is aangetoond en dat het 
ook bepaald niet onomstreden is. Kant betoogt bijvoorbeeld in zijn Logik, dat er wel 
degelijk één hoogste en alomvattend genus moet zijn. Denkt men zich immers langs de 
weg van de abstractie een reeks van begrippen, waarvan de eerdere telkens onder
geschikt zijn aan de latere (bijv. ijzer, metaal, lichaam, substantie, ding), dan verkrijgt 
men achtereenvolgens steeds hogere genera, aangezien elke species zich verhoudt als een 

1 Cf.: "... opposita reducuntur in idem genus m quo vel utmmque est per se, ut patet ш contranis et 
relativis; vel unum est per se et alterum per reductionem, ut patet in pnvatione et habitu, et affirmatrane 
et negatione". [In ¡I Sent 35, 1, 3 ad 1] 

2 Met andere woorden: kleur en grootte zijn met krachtens zichzelf of krachtens hun eigen ratio met 
elkaar verenigd, maar krachtens het suppositum, waaraan ze beide toevallen. Ze kunnen dan ook niet per 
se, maar wel per accidens van elkaar geprediceerd worden ('dit grote is gekleurd' resp. 'dit gekleurde is 
groot'). Cf. In V Met, lect. 9, nrs. 886-888. 

1 "Istae emm categonae nee resolvuntur invicem, quia una non continetur sub alia Nee resolvuntur in 
unum aliquid, quia non est unum ahquod genus commune ad omnia praedicamenta." [In V Met, lect. 22, 
nr 1126] 
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genus t.o.v. de onder de species ressorterende begrippen (zoals bijv. het begrip 'geleer
de' t.o.v. het begrip 'filosoof). Uiteindelijk moet men zo wel bij één genus uitkomen, 
dat zelf geen species meer kan zijn: d.w.z. één hoogste begrip, waarvan niets meer 
geabstraheerd kan worden, zonder dat het gehele begrip verdwijnt.1 Dit meest abstracte, 
generieke begrip, dat niets meer gemeenschappelijk heeft met iets dat ervan verscheiden 
is, is het begrip 'iets'; want datgene, wat van iets verscheiden is, is niets en heeft dus 
niets gemeenschappelijk met iets.2 Kortom (zo zou men zijn tegenwerping kunnen 
besluiten), wat is precies het argument voor de bewering dat het uitgesloten is, dat er 
één hoogste genus is? Wat zou er bijvoorbeeld tegen pleiten de notie 'zijnde' op te 
vatten zoals Kant het begrip 'iets' opvat, nl. als het genus generalissimum bij uitstek, 
dat door middel van specifieke differenties tot de kategorieën wordt gecontraheerd? 

Deze gedachtengang heeft iets verleidelijks, temeer daar de notie 'zijnde' zich op 
het eerste gezicht nauwelijks anders gedraagt dan de eenzirmige, generieke begrippen. 
Immers, wat in 2.2.1 is vastgesteld met betrekking tot de dingen die onder één van deze 
eenzinnige begrippen ressorteren - nl. dat datgene, waarin deze dingen overeenkomen 
of één zijn of identiek zijn, tevens datgene is, waarin ze verschillen of veel zijn of ver
scheiden zijn - geldt in niet mindere mate van de dingen die vallen onder de notie 
'zijnde': zoals alle dieren tegelijkertijd één en verscheiden zijn in het dier-zijn, zo zijn 
alle zijnden tegelijkertijd één en verscheiden in het zijnde-zijn. 

Bij nader toezien komt echter een grondig verschil aan het licht. Terwijl de veelheid 
of verscheidenheid van dingen die onder een generiek begrip ressorteren teweeg ge
bracht wordt door differenties, die van buiten het genus komen (de betreffende dingen 
verschillen in hetzelfde, maar door iets anders; zie 2.2.1), kan de veelheid en verschei
denheid van de dingen die onder de notie 'zijnde' vallen onmogelijk veroorzaakt worden 
door differenties, die van buiten het zijnde zouden komen. 

Waarom is dat eigenlijk niet mogelijk? Omdat alles op enigerlei wijze is; of, 
negatief geformuleerd: omdat er niet iets is buiten het zijnde, of: omdat er buiten het 
zijnde niets is. En wat niet-zijnde (of niets) is, kan vanzelfsprekend ook geen differentie 
zijn3: 

1 "Denken wir uns eine Reihe von mehreren einander subordinierten Begriffen, ζ В. Eisen, Metall, 
Körper, Substanz, Ding: - so können wir hier immer höhere Gattungen erhalten, - denn eine jede Spezies 
ist immer zugleich als Genus zu betrachten m Ansehung ihres niederen Begriffes, z.B. der Begriff 
Gelehrter in Ansehung des Begriffs Philosoph - bis wir endlich auf ein Genus kommen, das nicht wieder 
Spezies sein kann. Und zu einem solchen mussen wir zuletzt gelangen können, weil es doch am Ende einen 
höchsten Begriff (conceptum summum) geben muß, von dem sich, als solchem, nichts weiter abstrahieren 
laßt, ohne daß der ganze Begriff verschwindet " [Logik A 150-151] 

De overtuiging dat er één hoogste, generiek begnp moet zijn, gaat bij Kant hand in hand met de 
overtuiging dat er géén laagste, specifieke begrippen zijn. Zie Logik A 151. 

2 "Der abstrakteste Begriff ist der, welcher mit keinem von ihm verschiedenen etwas gemein hat. 
Dieses ist der Begriff von Etwas; denn das von ihm Verschiedene ist Nichts, und hat also mit dem Etwas 
nichts gemein." [Logik A 147] 

' "... quod est extra ens, nihil est, et differentia esse non potest. Unde in tertio huius probavit Philoso
phas, quod ens, genus esse non potest." [In У Met, lect. 9, nr. 889]. "Nihil... potest addi ad esse quod sit 
extraneum ab ipso, cum ab eo nihil sit extraneum nisi non-ens". [De pot 7, 2 ad 9] 
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... ens non potest esse genus ahcuius orrme enim 
genus habet différentes quae sunt extra essen-
tiam genens, nulla autem differentia posset 
invenin, quae esset extra ens; quia non ens non 
potest esse differentia. [S Th. I, 3, 5] 

Zijnde kan niet het genus van iets zijn. Want elk 
genus heeft differenties, die buiten de essentie 
van het genus liggen Maar er zou geen enkele 
differentie gevonden kunnen worden, die buiten 
het zijnde zou zijn, want het met-zijnde kan geen 
differentie zijn. 

Dezelfde gedachte wordt door Thomas ook vaak als volgt uitgedrukt: ofschoon geen 
enkele differentie participeert aan het genus, moet toch elke differentie participeren aan 
het zijnde' : 

Quod autem ens non possit esse genus, probatur 
per Philosophum in hunc modum. Si ens esset 
genus, oporteret differentiam ahquam invenin 
per quam traheretur ad speciem. Nulla autem 
differentia participât genus, ita scilicet quod 
genus sit in ratione differentiae, quia sic genus 
poneretur bis in definitione speciei sed oportet 
differentiam esse praeter id quod intelligitur in 
ratione genens. Nihil autem potest esse quod sit 
praeter id quod intelligitur per ens, si ens sit de 
intellectueorum de quibus praedicatur Et sic per 
nullam differentiam contraili potest Rehnquitur 
igitur quod ens non sit genus [ScG I, 25, Quod] 

Dat zijnde echter met een genus kan zijn, wordt 
door Aristoteles als volgt bewezen' als zijnde een 
genus zou zijn, zou er een differentie gevonden 
moeten worden, waardoor het tot een species 
gecontraheerd zou worden Maar geen enkele 
differentie heeft deel aan het genus, althans niet 
zo, dat het genus in het begrip van de differentie 
zou zijn, want dan zou het genus tweemaal in de 
definitie van de species voorkomen maar de 
differentie moet buiten datgene zijn, wat in de 
notie van het genus begrepen wordt Er kan 
echter niets zijn, dat builen datgene is, wat onder 
'zijnde' verstaan wordt, als zijnde behoort tot het 
begrip van de dingen waarvan het wordt gepredi
ceerd. En dus kan het door geen enkele differen
tie gecontraheerd worden Blijft derhalve over, 
dat zijnde met een genus kan zijn 

Om een voorbeeld te geven: als de differentie 'redelijk' aan het genus 'zintuiglijk 
wezen' zou participeren, zou het genus 'zintuiglijk wezen' in de differentie 'redelijk' 
moeten liggen opgesloten. In dat geval zou de differentie 'redelijk' in geen enkel opzicht 
verschillen van de species 'mens', aangezien ze dezelfde definitie zou hebben, nl. 
'redelijk zintuiglijk wezen'. Maar dan zou in de volledige definitie van de species 
'mens' het genus 'zintuiglijk wezen' niet slechts één keer, maar twee keer moeten voor
komen: één keer als constituent van de differentie en dan nog een keer als constituent 
van de species. Bijgevolg zou een wezensdefinitie een nutteloze herhaling of een tautolo
gie (nugatio) bevatten.2 

1 "Ens .. non potest esse ahcuius genus, ut probat Philosophus (III Metaph , com 10), cum nihil possit 
addi ad ens quod non participe! îpsum, differentia vero non debet participare genus " [De pot 7, 3 ad 4]. 
"Non enim participant differentiae genus, ut dicitur quarto Topicorum " [In I Met, lect. 9, nr 138] "Non 
enim genus ponitur in definitione differentiae, quia differentia non participât genus, ut dicitur in quarto 
Topicorum " [In III Met, lect 8, nr. 433] ". ens non potest hoc modo contraili ad ahquid determinatimi, 
sicut genus contrahitur ad species per differentias Nam differentia, cum non participet genus, est extra 
essentiam generis " [In V Met, lect. 9, nr 889] Zie ook In XI Met, lect 1, nr. 2169. 

3 "Non enim participant differentiae genus, ut dicitur quarto Topicorum Aliter genus esset de substantia 
differentiae, et in definitiombus esset nugatio, si pósito genere, adderetur differentia, si de ems substantia 
esset genus, sicut esset nugatio si species adderetur. In nullo etiam differentia a specie differret." [In I Met, 
lect. 9, nr. 138] 
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Het argument voor de these dat 'zijnde' geen genus is, kan nog op een derde manier 
worden geformuleerd: terwijl geen enkel genus wordt geprediceerd van zijn specifieke 
differenties, wordt 'zijnde' van volstrekt alles geprediceerd, dus óók van de verschillen 
tussen de zijnden (de 'zijns-differenties' of 'zijns-diversificaties', i.e. de kategorieën).1 

Kortom: terwijl alle nadere bepalingen van een genus - en dus ook de multiphcatie 
van het genus over verschillende species - berusten op de toevoeging (addino) van 
differenties aan het genus, kunnen de nadere bepalingen van 'zijnde' - en dus ook de 
multiphcatie van 'zijnde' over de verscheidene kategoneèn van zijnden - onmogelijk 
berusten op de toevoeging van extrinsieke differenties, aangezien er niet iets is buiten 
het zijnde. Daarom moet 'zijnde' met alleen datgene zijn, waarin alles één en veel is, 
maar tevens datgene, waardoor alles één en veel is: 

ens alio modo se habet ad ea quae sub ente 
continentur, et alio modo animai vel quodlibet 
aliud genus ad species suas Species enim addit 
supra genus, ut homo supra animal, dilTerentiam 
aliquam quae est extra essentiam generis Animal 
enim nommât tantum naturam sensibilem, in qua 
rationale non continetur, sed ea quae continentur 
sub ente, non addunt aliquid supra ens quod sit 
extra essentiam eius, unde non oportet quod illud 
quod est causa animalis in quantum est animal, 
sit causa rationalis in quantum huiusmodi 
Oportet autem illud quod est causa entis in 
quantum est ens, esse causam omnium diffe-
rentiarum entis, et per consequens tottus multitu-
dims entium [De pot 3, 16 ad 4] (curs A V ) 

'Zijnde' verhoudt zich op een andere wijze tot 
de dingen die onder 'zijnde' vallen dan 'zintuig
lijk wezen' of willekeurig welk ander genus tot 
zijn species Een species (zoals 'mens') voegt 
immers aan het genus (zoals aan 'zintuiglijk 
wezen') een differentie toe, die buiten het wezen 
van het genus ligt 'Zintuiglijk wezen' noemt 
immers slechts de zintuiglijke natuur, waann 
'redelijk' met ligt opgesloten Maar de dingen 
die onder 'zijnde' vallen, voegen niet iets toe 
aan 'zijnde', dat buiten de essentie van 'zijnde' 
gelegen zou zijn Daarom is het niet noodzake
lijk dat datgene, wat oorzaak is van het zintuig
lijk wezen als zintuiglijk wezen, oorzaak is van 
het redelijke als zodanig Maar datgene, wat 
oorzaak is van het zijnde voorzover het zijnde is, 
moet oorzaak zijn van alle differenties van de 
zijnden en bijgevolg van de totale veelheid van 
zijnden 

Het cruciale punt, waardoor de notie 'zijnde' zich fundamenteel onderscheidt van de 
generieke begrippen, is dus dit: dat elk van de differenties of diversificaties, waardoor 
de zijnden onderling verscheiden zijn en een zijnsveelheid vormen, zélf hoe dan ook 
zijnde moet zijn, m.a.w. dat de oorzaak van de veelheid der zijnden niet buiten het 
zijnde zelf kan liggen: 

multitude causatur ex ente Ipsa enim 
differentia, per quam entia dividuntur ad ïnvi-
cem, quoddam ens est [De pot 3, 16 ad 3] 

Veelheid wordt veroorzaakt vanuit het zijnde 
Immers, de differentie zelf, waardoor de zijnden 
van elkaar verdeeld zijn, is een of ander zijnde 

1 Om precies te zijn geen enkel genus wordt per se geprediceerd van de specifieke differenties; want 
een genus kan wel per accidens van een differentie geprediceerd worden Een genus kan weliswaar niet 
geprediceerd worden van datgene, wat de differentie u (n 1 de differentie zelf), maar wel van datgene, wat 
deze differentie heeft (n 1 de species) Zo is er niets op tegen te zeggen 'Dit of dat redelijke (wezen) is 
zintuiglijk (wezen)', maar het zou onjuist zijn te zeggen 'Redelijkheid-is zintuiglijkheid' of 'Het redelijke 
(wezen) is als zodanig zintuiglijk (wezen)' Cf In III Met, lect 8, nr 433 Ik zal ι ν m de 'additieproble-
matiek' hier nog kort op terug komen (zie blz 179 noot 2) 
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Hieruit blijkt eens te meer dat het uitgesloten is, dat 'zijnde' een genus is en eenzinnig 
geprediceerd wordt.' Dat was volgens Thomas juist de fout van Parmenides c.s.: door
dat zij 'zijnde' behandelden als een generieke notie, die volgens één enkele betekenis 
of ratio geprediceerd wordt, kwamen zij tot de ontkenning van de zijnsveelheid: 

Sed m hoc decipiebantur, quia utebantur ente 
quasi una ratione et una natura sicut est natura 
alicuius generis; hoc enim est impossibile Ens 
enim non est genus, sed multipliciter dicitur de 
diversis Et ideo in primo Physicorum dicitur 
quod haec est falsa, Ens est unum: non enim 
habet unam naturam sicut unum genus vet una 
species [In 1 Met, lect 9, nr 139] 

Ze werden echter hienn misleid, dat ze 'zijnde' 
gebruikten als had het één ratio en één natuur, 
zoals de natuur van een of ander genus één is, 
maar dat is onmogelijk 'Zijnde' is immers geen 
genus, maar wordt op vele wijzen uitgezegd van 
de diverse dingen. En daarom wordt in het eerste 
boek van de Physica gezegd dat dit onwaar is' 
'Het zijnde is één' Want het zijnde heeft niet 
één natuur, zoals één genus of één species. 

Wil men dus aan de ene kant vasthouden aan de ongetwijfeld juiste gedachte, dat er niet 
iets is buiten het zijnde (zodat de multiplicatie van het zijnde niet door extrinsieke 
differenties verklaard kan worden), maar aan de andere kant nóch de werkelijke veelheid 
van zijnden negeren, nóch de werkelijke eenheid van het zijnde prijsgeven, dan moet 
men wel tot de slotsom komen dat de eenheid van het kategoriaal gediversificeerde 
zijnde enkel een analoge eenheid kan zijn 2 

Laat ik deze paragraaf besluiten met een tekst, waarin de belangrijkste tot dusver 
besproken distincties op overzichtelijke wijze bijeen staan: 

quaedam sunt idem numero, ut Socrates et 
hie homo demonstrato Socrate, quaedam sunt 
diversa numero et idem specie, sicut Socrates et 
Plato, qui, licet di f fe runt numero, conveniunt 
tarnen in specie humana, quaedam vero differunt 
in specie, sed sunt idem genere, sicut homo et 
asinus conveniunt in genere animalis, quaedam 
vero sunt diversa in genere, sed sunt idem solum 
secundum analogiam, sicut substantia et quanti-
tas, quae non conveniunt in aliquo genere, sed 
conveniunt solum secundum analogiam conveni
unt enim solum in eo quod est ens Ens autem 
non est genus, quia non praedicatur univoce, sed 
analogice [Deprinc nat, cap 6]. Cf. In У Mel., 
lect 12, nr 916 

Sommige dingen zijn numeriek hetzelfde, zoals 
Sokrates en deze mens, wanneer Sokrates wordt 
aangewezen,sommige zijn numeriek verscheiden 
en specifiek hetzelfde, zoals Sokrates en Plato, 
die weliswaar numeriek verschillen, maar in de 
species 'mens' overeenkomen, sommige echter 
zijn specifiek verschillend, maar generiek het
zelfde, zoals de ezel en de mens overeenkomen 
in het genus 'dier', andere weer zijn generiek 
verschelden, maar volgens een analogie hetzelf
de, zoals substantie en kwantiteit, die met in een 
genus overeenkomen, maar alleen volgens een 
analogie, die komen immers alleen overeen in 
dat wat zijnde is Maar zijnde is niet een genus, 
aangezien het met umvook, maar analoog gepre
diceerd wordt. 

' Voor alle duidelijkheid, het is überhaupt uitgesloten dat er één enkel genus generahssimum is, 
ongeacht of men dit nu 'zijnde' noemt of 'iets'. Want wat men ook als genus generahssimum zou willen 
nemen, het zou hoe dan ook van alies geprediceerd moeten kunnen worden, dus óók van de eigen 
differenties. 

2 Cf.. "Nulla autem posset differentia sumí, de cuius ìntellectu non esset unum et ens. Unde unum et 
ens non possunt habere aliquas differentias Et ita non possunt esse genera, cum omne genus habeat 
differentias. Est autem ventas, quod unum et ens non sunt genera, sed sunt omnibus communia analogice " 
[In XI Mei, lect 1, nrs. 2169-2170] 
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2.3 Bijzondere en algemene zijnswijzen: kategoriale en transcendentale bepalingen 

In de vorige paragrafen (2.1 en 2.2) is ten uitvoer gebracht wat in de inleiding van dit 
hoofdstuk was aangekondigd: de strekking en de draagwijdte van de vraag 'Wat is 
waarheid?' te benaderen vanuit de inwendige termen, i.e. vanuit de vraag naar de 
begripsdefinitie of de definitie van het logische wezen (een weg die in De ventate 1, 1 
ook door Thomas zelf gegaan wordt), teneinde te demonstreren, dat de logisch-eenzinni-
ge benaderingswijze bij de vraag naar het wezen op den duur vanzelf dwingt in de 
richting van de metafysisch-veelzinnige benaderingswijze en van de z.g. '(nomina) 
transcendentia'', waarvan 'zünde' (ens) de eerste is en waartoe ook de notie 'waar' 
(verum) behoort. Daarmee komt dan tenslotte de vraag naar de strekking en de draag
wijdte van de vraag 'Wat is waarheid?' weer uitdrukkelijk in beeld, en wel toegespitst 
op het vraagstuk van de zijnswaarheid. 

Nu is de kwestie van de 'zijnswaarheid' verstrengeld met een dusdanig omvangrijk 
cluster van vragen en problemen, dat ik er onder de titel 'additieproblematiek' een 
afzonderlijke hoofdstuk (het derde hoofdstuk) aan zal wijden. In de laatste paragraaf van 
dit tweede hoofdstuk wil ik me beperken tot een korte en neutrale beschrijving van de 
wijze, waarop Thomas in De ventate 1, 1 helderheid verschaft m.b.t. de verhouding 
tussen de notie 'zijnde' en de kategorieën enerzijds en de verhouding tussen de notie 
'zijnde' en de overige 'transcendentia ' anderzijds. De bespreking van de verhouding 
tussen 'zijnde' en de kategorieën zal meer duidelijkheid verschaffen m.b.t. de tot dusver 
wat vaag gebleven 'analoge eenheid in het zijnde', waarmee de behandeling van het 
centrale probleem van dit hoofdstuk tot een afronding zal komen, terwijl met de bespre
king van de verhouding tussen 'zijnde' en de overige transcendente noties de basis wordt 
gelegd voor de behandeling van de 'additieproblematiek' in het volgende hoofdstuk. 

Ter bevordering van de terminologische duidelijkheid wil ik evenwel beginnen met 
een korte en bescheiden excursus betreffende de benaming 'transcendentia'. 

2.3.1 Excursus: 'transcendent' en 'transcendentaal' in de Scholastiek en bij Kant 

De vaststelling dat 'zijnde' geen genus is, hangt nauw samen met het in het vorige 
hoofdstuk (1.2.6) kort omschreven 'transcendente' karakter ervan: samen met enkele 
andere noties - zoals 'iets', 'zaak', 'een', 'waar' en 'goed', die de notie 'zijnde' onaf
scheidelijk vergezellen - is 'zijnde', om het zo maar eens uit te drukken, een naam of 
een notie 'zonder vaste woon- of verblijfplaats'. Niet gebonden aan deze of gene katego
riale toespitsing 'zwerven' deze noties of predicaten als het ware door alle kategorieën. 
'Transcendens est, quod in nullo est praedicamento, vagatur tarnen per omnia praedica-
menta'} Onder 'transcendentia' worden dus die namen, predicaten of noties verstaan, 

' De vond dit citaat in: O.D. Duintjer, De vraag naar het transcendentale, vooral in verband met 
Heidegger en Kant, Leiden 1966, blz. 22. Duintjer verwijst naar J.H Alsted, Metaphysica (1. I, с ι) en 
naar F. Schmidt, De origine termini Kantiani 'transcendens', Marburg 1873, blz 12. Voor preciezere 
gegevens en voor een overzicht van relevante literatuur zie men: N. Hinske, 'Die historischen Vorlagen 
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waarvan de toepassing of het vóórkomen niet beperkt is tot dit of dat gebied of deze of 
gene kategorie van zijnden, maar die de begrenzing van elke afzonderlijke kategorie 
overschrijden (transcenderé) en die geprediceerd worden van resp. toekomen aan alwat 
is: 'circumeunt omne ens '. ' 

Terwijl namen resp. noties als 'zijnde' (ens), 'iets' (aliquid), 'zaak' (res), 'een' 
(unum), 'waar' (verum) en 'goed' (bonum) in de latere Middeleeuwen voornamelijk met 
het (al dan niet gesubstantiveerde) participium 'transcendens' (resp. 'transcendentia') 
worden aangeduid2, zijn in de Scholastieke filosofie sedert de 'Metaphysicae Disputatio-
nes' van Suarez vooral het adjectief 'transcendentalis' en de substantiveringen daarvan 
('transcendentale' en 'transcendentalia") in zwang gekomen.3 Nu heeft de term 'trans
cendentaal' zijn bekendheid in bredere kring vooral te danken aan de kritische filosofie 
van Kant. Vandaar de vraag, hoe 'transcendentaal' in de Scholastieke zin en 'transcen
dentaal' in de Kantiaanse zin zich tot elkaar verhouden. 

Zoals gezegd is de term 'transcendentaal' oorspronkelijk een Scholastieke vakterm, 
waarmee - behalve 'zijnde' - die noties of predicaten worden aangeduid, die niet slechts 
aan dit of dat zijnde of aan deze of gene kategorie van zijnden toekomen, maar die aan 
het zijnde als zijnde en derhalve aan alle zijnden toekomen. Kenmerkend voor de term 
'transcendentaal' zijn dus (1) de ontologische strekking en (2) de strekking van alge
meenheid. Vandaar dat het in de Duitse Schoolfilosofie van de 17e en 18e eeuw niet 
ongebruikelijk was de 'ontologia' of 'metaphysica generalis', d.i. de leer van het zijnde 
als zijnde en wat aan het zijnde als zodanig toekomt, aan te duiden met benamingen als 
'philosophia transcendentalis' en 'Transzendentalphilosophie' .* 

Zoals bekend richt Kant in zijn kritische filosofie het onderzoek op die elementen 
in de eindige kennis, die het kenvermogen weliswaar sponte sua voortbrengt, maar 
zonder welke toch objectskennis of ervaringskennis onmogelijk zou zijn. Hij noemt zijn 

der kantischen Transzendentalphilosophie', in Archiv Jur Begriffsgeschichte 12 (1968) 86-113 Voor een 
interessante vergelijking van Thomas en Kant op het punt van het transcendentale zie men N Hinske, 
'Verschiedenheit und Einheit der transzendentalen Philosophien Zum Exempel für ein Verhältnis von 
Problem- und Begriffsgeschichte', in Archiv für Begriffsgeschichte 14 (1970) 41-66 

1 De virt 1, 2 ad 8. 

2 Zie bijv S Th I, 30, 3 en ad 1, 39, 3 ad 3, 93, 9; In I Sent 2, 1, 5 ad 2. Aertsen merkt op dat 
Thomas de term 'transcendens' het vaakst gebruikt in verband met 'multitudo' (multitudo transcendens, 
zie o a S Th I, 30, 3 ad 2 en De pot 9, 7), hoewel 'multitudo' in geen van de door hem gegeven 
opsommingen van de 'transcendentia' voorkomt. Zie J A. Aertsen, Medieval Philosophy and the Transcen-
dentals The Case of Thomas Aquinas, Leiden/New York/Koln 1996, biz. 110. 

5 Zie bij v. F. Suarez, Metaphysicae Disputationes, VII Cf · "Transcendens, transcendentaledicitur lllud 
quod transcendí! omnes rationes et différentes ìnfenorum entium, ita ut in eis intime et essentialiter non 
ìncludatur Hmc, transcendentale vulgo sumitur contradistincte τφ praedicamentali, quia scilicet trans aut 
supra omnia praedicamenta scandit et ascendit Nulhbi autem occumt ejusmodi transcendentale quam in 
Metaphysica, ubi ens generalissimum, a singulanbus ommmode abstractum, et tanquam quid eis supenus 
consideratur " [Chauvin, Lexicon rationale sive Thesaurus philosophicus, Rotterdam 1692, art. 'Transcen
dens'] 

* Zo spreekt Kant over de 'Transzendentalphilosophie der Alten ' ι ν m. het Scholastieke 'Quodlibet 
ens est unum, verum, bonum'. Zie KrV В 113. 
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onderzoek 'Kritik der reinen Vernunft ', waarbij de tweede naamval tegelijkertijd geneti-
vus subjectivus en genetivus objectivus is: het betreft dus een kritiek van de rede door 
de rede, een zelfkritiek en een zelfbegrenzing van de rede. De term 'Vernunft' moet 
hier begrepen worden als de overkoepelende benaming van de verschillende kenver
mogens ('das Vernunftvermógen überhaupt') en de term 'rein' als 'unabhängig von aller 
Erfahrung', zodat de titel 'Kritik der reinen Vernunft' tenslotte verstaan kan worden als: 
zelfonderzoek van het kenvermogen, voorzover dit van de ervaring onafhankelijk is.1 

Voor deze onderneming gebruikt Kant ook de benaming 'transzendentale Kritik'.2 

Daarmee verkrijgt de term 'transcendentaal' duidelijk een nieuwe betekenis, die niette
min, zoals zal blijken, een onmiskenbare verwantschap vertoont met de oorspronkelijke 
betekenis.3 Onder 'transcendentale kennis' verstaat Kant: kennis aangaande de apriori
sche mogelijkheidsvoorwaarden van onze objectskennis of ervaringskennis; of, wat op 
hetzelfde neerkomt: kennis aangaande de subjectieve mogelijkheidsvoorwaarden van 
onze objectieve kennis.4 Bijgevolg bestaat Kants transcendentale kritiek uit: (1) het 
opsporen van de subjectieve, apriorische elementen in onze ervaringskennis; (2) het 
aantonen dat die elementen de mogelijkheidsvoorwaarden voor die ervaringskennis 
vormen; en (3) het op grond daarvan bepalen van hun extensie, d.w.z. van de omvang 
en de grenzen van hun geldigheid. 

Hoe zit het nu met de overeenkomsten en verschillen tussen de traditionele en de 
Kantiaanse bepaling van de term 'transcendentaal'? Kenmerkend voor de traditionele 
betekenis zijn, zoals gezegd, de ontologische strekking en de strekking van algemeen
heid of universaliteit. Welnu, in de kantiaanse bepaling van de term blijven beide 
strekkingen gehandhaafd, zij het met een ingrijpende modificatie of restrictie vanuit 
Kants opvattingen met betrekking tot de aard van de menselijke kennis. 

Zo blijft de strekking van algemeenheid of universaliteit, die de term 'transcenden
taal' van oudsher bezit, bij Kant in zekere zin bewaard. Want zoals in de Scholastieke 

' "Ich verstehe hierunter eine Kntik . des Vemunftvermógens überhaupt, in Ansehung aller 
Erkenntnisse, zu denen sie, unabhängig von aller Erfahrung, streben mag, mithin die Entscheidung der 
Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer Metaphysik überhaupt und die Bestimmung sowohl der Quellen, als 
des Umfanges und der Grenzen derselben, alles aber aus Prinzipien " [Кг A XII] 

2 KrV В 26. 

3 Cf О D Duintjer, De vraag naar het transcendentale, vooral in verband met Heidegger en Kant, 
Leiden 1966, blz 81 e ν 

* "Ich nenne alle Erkenntnis transzendental, die sich nicht sowohl mit Gegenständen, sondern mit 
unsem Begriffe a prion von Gegenstanden überhaupt beschäftigt" [KrV A 11-12] "Ich nenne alle 
Erkenntnis transzendental, die sich nicht sowohl mit Gegenstanden, sondern mit unsem Erkenntnisart von 
Gegenstanden, insofern diese a prion möglich sein soll, überhaupt beschäftigt " [KrV В 25] "Und hier 
mache ich eine Anmerkung . die man wohl vor Augen haben muß, nämlich daß nicht eine jede Er
kenntnis a pnon, sondern nur die, dadurch wir erkennen, daß und wie gewisse Vorstellungen (Anschau
ungen oder Begriffe) lediglich a pnon angewandt werden, oder möglich sind, transzendental (d ι die 
Möglichkeit der Erkenntnis oder der Gebrauch derselben a prion [betreffend]) heißen musse nur die 
Erkenntnis, daß diese Vorstellungen gar nicht empirischen Ursprungs smd, und die Möglichkeit, wie sie 
sich gleichwohl a pnon auf Gegenstande der Erfahrung beziehen können, kann transzendental heißen." 
[KrV В 80-81] 
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filosofie de term geen betrekking heeft op bepaalde, bijzondere zijnden, maar op het 
zijnde als zijnde en wat aan het zijnde als zodanig toekomt, zo heeft hij bij Kant geen 
betrekking op bepaalde, bijzondere objecten, maar op het object als object en wat aan 
het object als zodanig (aan 'Gegenstände überhaupt') toekomt. 

Daarmee is echter tegelijkertijd het verschil met de Scholastieke traditie aange
geven. Want bij Kant heeft de term 'transcendentaal' niet langer betrekking op het 
zijnde als zijnde of op 'Dinge überhaupt', maar op het zijnde als object, op het zijnde 
zoals en voorzover het door een subject gekend wordt, dat wil zeggen: voorzover het 
onder de condities van tijd en ruimte 'erscheint' en door het transcendentale subject tot 
object wordt geconstitueerd. 

Maar niet alleen de strekking van universaliteit, ook de ontologische strekking van 
de term 'transcendentaal' blijft bij Kant in zekere zin gehandhaafd. Men zal misschien 
willen tegenwerpen, dat de term bij Kant toch betrekking heeft op de apriorische moge-
lijkheidsvoorwaarden van onze kennis van objecten en niet op de objecten zélf. Maar 
deze twee kunnen in Kants filosofie niet van elkaar gescheiden worden, want de apriori
sche mogelijksvoorwaarden van er/aiings-kennis zijn tegelijkertijd de mogelijkheids-
voorwaarden van de ervanngs-objecten.1 Zonder de apriorische kenniselementen, die 
het kenvermogen spontaan uit zichzelf voortbrengt, zou niet alleen ervaringskennis 
onmogelijk zijn, maar zouden ook de objecten zélf van van die kennis niet bestaan. Een 
object kan als object alleen maar bestaan krachtens een prestatie van het kennend 
subject.2 Daaruit blijkt dat m.b.t. de ontologische strekking van de term 'transcenden
taal' bij Kant dezelfde restrictie geldt als m.b.t de strekking van universaliteit. Het is 
dan ook niet onbegrijpelijk, dat Kant zijn eigen kritische 'Transzendentalphilosophie' 
naar analogie met de traditie ook wel als 'Ontologia' aanduidt.3 

De term 'transcendentaal' wordt door Kant scherp onderscheiden van een daaraan 
verwante term, namelijk 'transcendent': 

... das Wort transzendental . bedeutet nicht 
etwas, das über alle Erfahrung hinausgeht, 
sondern, was vor ihr (a priori) zwar vorhergeht, 
aber doch zu nichts Mehrerem bestimmt ist, als 
lediglich Erfahrungserkermtnis möglich zu 
machen. Wenn diese Begriffe die Erfahrung 
überschreiten, dann heißet ihr Gebrauch trans
zendent, welcher von dem immanenten, d 1. auf 
Erfahrung eingeschränkten Gebrauch unterschie
den wird. [Prol. A 204 (noot)] 

Met het woord 'transcendentaal' . . wordt niet 
iets aangeduid, dat boven alle ervaring uit gaat, 
maar iets dat aan de ervaring weliswaar (a prio
ri) vooraf gaat, maar dat toch tot niets méér 
bestemd is, dan alleen het mogelijk maken van 
ervaringskennis. Als deze begrippen de ervaring 
overschrijden, wordt het gebruik ervan 'transcen
dent' genoemd, hetgeen onderscheiden wordt van 
het immanente gebruik, d. w ζ het gebruik dat tot 
de ervaring beperkt wordt. 

1 "Die Bedingungen а рпоп einer möglichen Erfahrung überhaupt sind zugleich Bedingungen der 
Möglichkeit der Gegenstande der Erfahrung " [KrV А 111 ] 

2 Daarom valt de vraag naar de mogelijkheid van een 'Metaphysik der Natur ' ook samen met de vraag 
naar de mogelijkheid van de natuur zelf: 'Wie ist Natur selbst möglich7'. Zie daarover Prol. A 109 

3 "... der Transzendentalphilosophie ... betrachtet nur den Verstand, und Vernunft selbst in einem 
System aller Begriffe und Grundsätze, die sich auf Gegenstände überhaupt beziehen, ohne Objekte 
anzunehmen, die gegeben wären (Ontologia)." [KrV В 873] 
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Voor Kant verhouden het transcendentale en het transcendente zich dus als een 'Dies
seits' en een 'Jenseits' van onze ervaring, - een verhouding die weerspiegeld wordt door 
de verhouding tussen metafysica als (echte) wetenschap en metafysica als (vermeende) 
wetenschap van het bovenzinlijke. 

Nu lijkt Kant op het punt van dit onderscheid zelf soms nogal inconsequent en 
slordig met de termen 'transcendent' en 'transcendentaal' om te springen en zo allerlei 
terminologische verwarringen te zaaien; verwarringen die echter juist in het licht van 
de traditionele betekenis van de term 'transcendentaal' gemakkelijk te verklaren zijn. 
Kant spreekt bijvoorbeeld herhaaldelijk van 'transcendentaal gebruik', wanneer hij 
kennelijk 'transcendent gebruik' bedoelt. Zo laat hij zich in afkeurende zin uit over het 
transcendentale (lees: transcendente) gebruik van (de kategorieën of de grondwetten van) 
het verstand en stelt hij dit tegenover het legitieme immanente of empirische gebruik 
ervan. ' Frappant is een passage in de Kritik der reinen Vernunft, waar Kant onmiddel
lijk na de bepaling van de term 'transcendentaal' in de kritische betekenis van de term 
een volkomen inadaequaat voorbeeld geeft, namelijk het transcendentale (bedoeld is: 
transcendente) versus het empirische gebruik van de ruimtevoorstelling.2 De verwarring 
stijgt ten top wanneer men ziet, dat de uitdrukking 'transcendentaal gebruik' ook nog 
in de positieve zin aan de uitdrukking 'empirisch gebruik' tegengesteld kan zijn.3 

Zoals gezegd is deze terminologische verwarring tegen de achtergrond van de 
traditionele betekenis van de term 'transcendentaal' gemakkelijk te verklaren. Wanneer 
Kant de term 'transcendentaal' gebruikt in de betekenis van 'transcendent' valt hij 
eenvoudigweg terug op het traditionele gebruik van het woord, dat in zijn tijd nog zeer 
gangbaar was. 'Transcendentaal' betekent dan zoveel als: betrekking hebbend op 'Dinge 
überhaupt' (zijnde als zijnde), ongeacht of het onkenbare 'Dinge wie sie an sich selbst 
sind' of 'Dinge wie sie uns erscheinen' zijn. In dergelijke gevallen gebruikt Kant de 
term 'transcendentaal' zonder uitzondering in een afkeurende zin. 

2.3.2 De kategorieën en de transcendentia als zijnswijzen ( 'modi essendi ') : de modale 
explicatie van de notie 'zijnde ' 

Tot besluit van dit hoofdstuk en bij wijze van overgang naar het volgende hoofdstuk 
moeten nog twee vragen beantwoord worden. Ten eerste: hoe verhoudt het transcenden
tale 'zijnde' zich precies tot zijn differenties of diversificaties (de kategorieën)? Ten 
tweede: hoe verhoudt het transcendentale 'zijnde' zich precies tot de transcendentale 
zijnseigenschappen, zoals één, waar en goed? Beide vragen worden door Thomas 
beantwoord in De veritate 1,1. 

' "Der transzendcntaleGebrauch eines Begriffes in irgendeinem Grundsatze ist dieser' daß er auf Dinge 
überhaupt und an sich selbst, der empirische aber, wenn er bloß auf Erscheinungen, d.i. Gegenstände einer 
möglichen Erfahrung, bezogen wird." [KrV В 298] 

2 KrV В 80-81. 
3 Zie bijv. KrV A 94. 
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Thomas' uitgangspunt in deze tekst is de vraag: 'Wat is waarheid?'. In plaats van 
deze vraag zonder verdere omwegen te beantwoorden, begint hij met een korte beschou
wing van de werkwijze, wanneer de vraag 'wat iets is' beantwoord moet worden. 
Telkens wanneer men van iets vraagt wat het is, aldus Thomas, probeert men het 
onbekende 'iets' waarnaar gevraagd wordt terug te voeren op iets bekends, - uiteindelijk 
op iets dat uit of door zichzelf bekend en dus het meest bekend is.1 Vraagt men bijv.: 
'Wat is de mens?', dan bestaat het aanvankelijke antwoord in het noemen van iets dat 
al bekend is of althans moet zijn, om de vraag op een bevredigende en afdoende wijze 
te kunnen beantwoorden. Bijv.: 'De mens is een of ander zintuiglijk wezen'.2 De 
vaststelling van het 'genus' is dus een eerste en voorlopige poging om de vraag 'wat iets 
is' te beantwoorden: een eerste stap op weg naar de bepaling van het algemene of 
soortelijke wezen (species) en dus op weg naar de definitie (verg. 2.1.4).3 

Nu geeft zo'n eerste antwoord weliswaar een eerste oriëntatie (het bakent a.h.w. 
het terrein af waarop de nadere bepalingen gezocht dienen te worden), maar tegelij
kertijd is het in twee opzichten nog onvoldoende. Enerzijds is de mens wel een zintuig
lijk wezen, maar niet alles wat zintuiglijk wezen is, is mens. Voor een nauwkeurig 
antwoord is dus een nadere bepaling vereist, i.e. een specifieke differentie, bijv. 'De 
mens is een met rede begaafd zintuiglijk wezen'. Anderzijds is misschien nog onduide
lijk wat verstaan moet worden onder 'zintuiglijk wezen', zodat dit op zijn beurt verhel
derd moet worden uit iets bekenders: een nog algemener genus, en dit weer uit een nog 
algemener genus, etc. etc. Een definitie is immers niet compleet of 'af, zolang niet het 
hoogste en algemeenste genus gevonden is.4 

' " sicut in demonstrabihbus oportet fieri reductionem in aliqua principia per se intellectui nota ita 
investigando quid est unumquodque" [De ver 1,1] 

• C.[. " . illa de quibus per signa edocemur cognoscimus quidem quantum ad aliquid et quantum ad 
ahquid ignoramus utpote si doceamur quid est homo, oportet quod de eo praesciamus ahquid, scilicet 
rationem animalis vel substantiae aut saltern ipsius entis quae nobis ignota esse non potest" [De ver 11, 
1 ad3] 

3 Natuurlijk zijn nog allerlei andere definities mogelijk, maar dat zijn dan geen definities van het wezen 
van de zaak "Danrur cnim et quaedam definitiones per aliqua accidentia, vel per ahquas propnetates, vel 
etiam per ahquas causas extrínsecas, quae non significant substantiam rei " [In VII Met, lect 12, nr 1542] 
Dergelijke definities zeggen niet wat ¡ets zélf is (of wat het 'zelf' van iets is) Zo is het misschien wel 
mogelijk een stoffelijk ding door middel van zijn tijdruimtelijke coördinaten te onderscheiden van alle 
andere stoffelijke dingen en het in die zin eenduidig te definieren, maar daarmee is nog zo goed als mets 
gezegd over het 'wat ' van dat ding. 

4 Cf : "Istae enim sunt definitiones verae, in quibus non est aliud quam pnmum genus et differentiae 
( ) Ideo autem dico quod in definitone est primum genus cum differenti», quia etsi aliquando in 
defimtiombus ponantur aliqua genera intermedia inter genus pnmum quod est generahssimum, et species 
ultimas quae defmiuntur, lamen illa genera media nihil aliud sunt quam genus pnmum, et differentiae 
comprehensae in intellectu generis medu 'cum hoc', idest cum genere primo. Sicut si in definitone 
hominis ponatur animal, quod est genus intermedium, patet quod animal nihil aliud est quam substantia, 
quae est genus pnmum, cum aliquibus differenti». Est emm animal substantia animata sensibilis Et 
similiter si intelligamus pnmum genus esse animal, 'habitum bipes', et iterum tertium genus, 'animal bipes 
non alarum' Et similiter si ahquod genus per plures differcntias determinatur. Semper emm posterius genus 
comprehends pnus cum aliqua differentia. Et sic patet quod omnis definirlo resolvitur in pnmum genus 
et ahquas différentes " [In VII Met, lect 12, nrs. 1542-1543] 
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Thomas concentreert de aandacht nu op dit laatste punt. Inderdaad moet met betrek
king tot het bekendere of algemenere nog verder gevraagd worden: 'Wat is een zintuig
lijk wezen?', waarop geantwoord kan worden met iets nog bekenders en algemenere, 
zoals: 'Een zintuiglijk wezen is een levend wezen'; en: 'Een levend wezen is een 
stoffelijk wezen'; etc. Maar zo'n herleiding kan niet eindeloos doorgaan. Een eindeloze 
regressie zou immers betekenen, dat de menselijke kennis uiteindelijk bodemloos, onge
fundeerd en dus onbestaanbaar is.1 Maar het staat vast dat kennis mogelijk is; anders 
zou men immers niet eens zinvol kunnen vragen of kennis mogelijk is. Er moet dus 
uiteindelijk iets zijn, dat niet meer uit iets anders gekend wordt, maar dat uit zichzelf 
voor het verstand begrijpelijk of inzichtelijk is. Welnu, het eerste dat de mens vat en 
waartoe hij al zijn andere begrippen herleidt (of waarin hij al zijn andere begrippen 
'oplost'), is 'zijnde' ('ens'). Alle andere begrippen van het verstand moeten worden 
opgevat als (of moeten ontstaan uit) toevoegingen (additiones) aan zijnde.2 

Hoe zou er echter aan 'zijnde' iets kunnen worden toegevoegd? Zeker, als 'zijnde' 
een genus zou kunnen zijn, zou er op dit punt geen enkel probleem zijn. Ieder genus kan 
immers door toevoeging van aan het genus extrinsieke differenties tot verschillende 
species gedetermineerd of gecontraheerd worden. Daarom kan een genus ook niet 
geprediceerd worden van de specifieke differenties. Maar 'zijnde' kan van volstrekt alles 
geprediceerd worden, dus ook van alle mogelijke en werkelijke differenties van 'zijnde'. 
Want wat buiten het zijnde is, is niets - en 'zijnde' kan niet door niets nader bepaald 
worden. 'Zijnde' kan dus geen genus zijn. 

Bovendien onderscheidt ieder genus zich positief van andere genera. Ieder genus 
is maar wat het is, omdat het zich als een positief zus ten opzichte van een positief zo 
verhoudt. Genera - en bij uitstek de diverse hoogste genera of kategorieén - staan niet 
louter tegenover elkaar als positie en negatie, maar als het positief ene en het positief 
andere (zie 2.2.2). Elk genus sluit dus bepaalde positieve bepalingen uit. Maar 'zijnde' 
kan helemaal niets uitsluiten. Want elke uitgesloten positieve bepaling zou hoe dan ook 
(comprehensief en extensief) binnen de sfeer van 'zijnde' vallen.3 Daaruit volgt para
doxaal genoeg niet alleen, dat de notie 'zijnde' in zekere zin in alle andere begrippen 
ligt opgesloten4, maar omgekeerd ook, dat alle andere begrippen in zekere zin in de 

' ". sicut in demonstrabilibus oportet fieri reductionem in ahqua principia per se intellectui nota ita 
investigando quid est unumquodque, alias utrobique in infinitum iretur, et sic penret omnino scientia et 
cogmtio rerum" [De ver. 1,1] 

2 ".. ìllud autem quod primo intellectus concipit quasi notissimum et in quod conceptiones omnes 
resolvit est ens, ut Avicenna dicit in principio suae Metaphysicae, unde oportet quod omnes ahae concepti
ones intellectus accipiantur ex addinone ad ens " [De ver 1, 1] 

3 "Sed enti non possunt addi ahqua quasi extranca per modum quo differentia additur genen vel 
accidens subiecto, quia quaelibet natura est essentialiterens, unde probat etiam Philosophus in III Metaphy
sicae quod ens non potest esse genus". [De ver 1, 1] 

4 " ìllud quod primo cadit in apprehensione, est ens, cuius ìntellecrus mcluditur in omnibus quaecum-
que quis apprehend«." [S Th I-II, 94, 2] 

Zoals gezegd ligt 'zijnde' met in alle andere begrippen omdat het hun genus zou zijn, maar (naar later 
blijken zal) omdat het de actualiteit van alle acten en vormen is "Pnmo autem in conceptione intellectus 
cadit ens. quia secundum hoc unumquodque cognoscibile est, inquantum est acru, ut dicitur in IX Meta
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notie 'zijnde' liggen opgesloten. En uit dit laatste volgt weer dat 'zijnde', hoewel het 
de algemeenste notie is, toch niet beschouwd moet worden als het abstractste en in-
houdsarmste begrip, maar juist als het concreetste en inhoudsnjksie begrip, - met dien 
verstande echter, dat het volkomen confuus is. Alle bepalingen vloeien in zekere zin in 
dit begrip ineen. De notie 'zijnde' bevat alle bepalingen, maar impliciet. ' 

Nu schijnt juist daarin een aanknopingspunt te liggen voor wat op een zinvolle 
manier een 'nadere bepaling' van de notie 'zijnde' genoemd zou kunnen worden: niet 
een wezensdefinitie, waarbij een differentie van buiten af aan 'zijnde' zou toevallen, 
maar een explicitatie, een uitdrukkelijke expressie van wat in de notie 'zijnde' wel 
impliciet ligt opgesloten, maar door de naam 'zijnde' toch niet wordt uitgedrukt.2 

Met andere woorden: aangezien de explicitatie van 'zijnde' niet kan berusten op de 
toevoeging van extrinsieke differenties, kan ze uitsluitend bestaan in een modale explica
tie: de nadere bepalingen van 'zijnde' moeten begrepen worden als de intrinsieke modifi
caties ervan, als 'modi essendi'? Thomas onderscheidt nu twee manieren, waarop de 
confuse notie 'zijnde' modaal geëxpliceerd kan worden. De eerste manier heeft betrek
king op de verhouding van de notie 'zijnde' tot de kategoriale noties, de tweede op de 
verhouding van de notie 'zijnde' tot de transcendentale noties, - een onderscheid dat 
correspondeert met het in het vorige hoofdstuk vermelde onderscheid tussen bijzondere 
vormen en algemene vormen (zie 1.2.6). 

Enerzijds kan een bijzondere zijnswijze (specialis modus entis) uitgedrukt worden; 
in dat geval wordt de notie 'zijnde' als het ware gecontraheerd tot of verdeeld over de 
diverse kategoriale zijnswijzen. Anderzijds kan een algemene zijnswijze (modus genera
lis consequens omne ens) uitgedrukt worden, in dat geval wordt de notie 'zijnde' niet 
gecontraheerd tot of verdeeld over diverse zijnsrubrieken of kategorieën, maar wordt 
geëxpliciteerd wat aan het zijnde als zijnde en dus aan alle zijnden toekomt: de transcen
dentale zijnswijzen.4 

phys Unde ens est proprium obiectum ïntellectus et sic est pnmum intelligibile, sicut sonus est pnmum 
audibile." [5 Th I, 5, 2] Zie hierover verder onder, 3.1 4 

1 Zo merkt Thomas m b.t de nomma transcendental op. " .. simpliciter et absolute ens est prius alus. 
Cujus ratio est, quia ens mcluditur in intcllectu eorum, et non e converso. Pnmum emm quod cadit in 
imaginatione ïntellectus, est ens, sine quod nihil potest apprehendi ab intellectu .. unde omnia aha 
includuntur quodammodo in ente unite et indistincte, sicut in principio". [In 1 Sent 8, 1, 3] Cf " esse 
inter omnes alias divinae bonitatis participations, sicut vivere et intelligere et huiusmodi, pnmum est et 
quasi pnncipium aliorum, praehabens in se omnia praedicta, secundum quemdam modum unita" [In I Sent 
8, 1, 1] 

2 " . sed secundum hoc aliqua dicuntur addere super ens in quantum expnmunt modum ipsius entis 
qui nomine entis non expnmitur". [De ver 1, 1] 

3 "The crucial notion that Thomas introduces here is modus essendi The determination of being does 
not occur through external differentiations but through its inner modes The addition to being is a modal 
explication "[JA. Aertsen, Medieval Philosophy and the Transcendental The Case of Thomas Aquinas, 
Leiden/New York/Koln 1996, biz 88] 

4 " . secundum hoc aliqua dicuntur addere super ens in quantum expnmunt modum ipsius entis qui 
nomine entis non expnmitur, quod duphciter contingit Uno modo ut modus expressus sit aliquis specialis 
modus entis; sunt emm diversi gradus entitatis secundum quos accipiuntur diversi modi essendi et íuxta 
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2.3.2.1 De ¡categorieën als bijzondere zijnswijzen 

Hoe verhoudt 'zijnde' zich tot de diverse, bijzondere zijnswijzen; d.w.z. hoe verhoudt 
het zich tot de kategorieën? In 2.1.7 is al opgemerkt dat in elke predicatie een identi
teitsbetrekking wordt uitgezegd en dat dus elk predicaat (en tenslotte elk predicament) 
een bepaald zijn of een bepaalde zijnswijze uitdrukt van het subject: het zijn van een 
substantie en het zijn van een accident (kwantiteit, kwaliteit, relatie, enz.) zijn diverse 
en dus bepaalde wijzen van zijn. 

Aangezien 'zijnde' geen genus is en de bepaaldheid van elk van deze diverse 
zijnswijzen dus niet kan berusten op de bemiddeling van een extrinsieke, modificerende 
factor (een specifieke differentie), moet ze wel onmiddellijk gefundeerd zijn in het zijn 
zelf van een ding.1 Terwijl de verschillende species van een genus de generieke inhoud 
niet onmiddellijk uitdrukken, maar door middel van specifieke differenties, drukken de 
hoogste genera de zijnsinhoud onmiddellijk uit. Vanuit metafysisch gezichtspunt moeten 
de kategorieën of predicamenten dan ook begrepen worden als onmiddellijke modificaties 
of diversificaties van de zijnsinhoud: het zijnde is van meet af aan en terstond ófwel 
substantie, ófwel kwantiteit, ófwel kwaliteit, ófwel relatie, ófwel actio, ófwel passio, 
enzovoorts.2 

Nota bene, de verdeling van het zijnde volgens diverse zijnswijzen berust dus niet 
op de indeling van het begrip volgens diverse kategorieèn, maar de indeling van het 
begrip volgens diverse kategorieën berust op een werkelijke verdeling van het zijnde 
volgens diverse zijnswijzen. Dit is de reden waarom de predicamenten kunnen fungeren 
als richtsnoer bij het opsporen van de fundamentele, kategoriale zijnswijzen: 

oportet, quod ens contrahatur ad diversa 
genera secundum diversum modum praedicandi, 
qui consequitur diversum modum essendi, quia 
'quoties ens dicitur', ìdest quot modis ahquid 
praedicatur, 'toties esse significatur', ldest tot 
modis significatur ahquid esse Et propter hoc ea 
in quae dividitur ens primo, dicuntur esse praedi-
camenta, quia distinguuntur secundum diversum 
modum praedicandi Quia ìgitur eorum quae 
praedicantur, quaedam significant quid, ìdest 
substantiam, quaedam quale, quaedam quantum, 

Het moet wel zo zijn, dat 'zijnde' gecontraheerd 
wordt tot de diverse genera volgens de diverse 
wijzen van prediceren, die volgen op de diverse 
wijzen van zijn, want 'zo dikwijls als zijnde 
gezegd wordt', d.w.z. op zoveel wijzen als iets 
geprediceerdwoidt, 'zo dikwijls wordt zijn bete
kend', d.w.z op zoveel wijzen wordt iets bete
kend te zijn. En om die reden wordt gezegd dat 
de dingen, waann 'zijnde' primair verdeeld 
wordt, 'predicamenten' zijn, daar ze onderschei
den worden volgens diverse wijzen van predice-

hos modos accipiuntur diversa rerum genera: substantia emm non addit super ens ahquam differentiam 
quae designet aliquam naturam superadditam enti sed nomine substantiae expnmitur specialis quidam 
modus essendi, scilicet per se ens, et ita est in alus genenbus. Alio modo ita quod modus expressus sit 
modus generalis consequens omne ens". [De ver. 1,1] 

' "... invemuntur ahqua addere super ens quia ens contrahitur per decern genera, quorum unumquodque 
addit ahquid super ens, non quidem aliquod accidens vel ahquam differentiam quae sit extra essentiam 
entis sed determinatum modum essendi qui mndatur in ipsa existentia rei." [De ver 21, 1] 

2 "... cum decern praedicamentanon hoc modo se habeant ex additione ad ens, sicut species se habent 
ex additione differentiarum ad genera, sed hoc ipsum quod est ens, manifestum est quod ens non expectat 
ahquid additum ad hoc quod fiat hoc, id est substantia, vel quantum, vel quale; sed statim a principio est 
vel substantia, vel quantitas, vel qualitas." [In Vili Met, lect. 5, nr. 1763] 
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et sic de alus, oportet quod umcuique modo ren Aangezien derhalve van de dingen die ge-
praedicandi, esse signified idem, ut cum dicitur prediceerd worden sommige het 'wat' betekenen, 
homo est animal, esse significai substantiam d ι de substantie, sommige het 'hoedanig', som-
Cum autem dici tur, homo est albus, sigmficat mige het 'hoe groot', etc , moet in elke wijze 
qualitatem, et sic de alus [In V Met, lect 9, nr van prediceren 'zijn' hetzelfde betekenen Wan-
890] neer men bijvoorbeeld zegt 'De mens is een 

zintuiglijk wezen', betekent 'zijn' een substantie, 
zegt men echter 'De mens is wit', dan betekent 
'zijn' een kwaliteit, etc 

Nu kan tenslotte ook verduidelijkt worden wat het precies betekent, dat de diverse 
kategorieen - die niet tot een eenzinnige eenheid herleid kunnen worden - verenigd zijn 
in de analoge eenheid van het zijnde. Want de diverse, kategoriale zijnswijzen vertonen 
een onmiskenbare orde, op grond waarvan 'zijnde' analoog, d.w.z. 'per prius et poste-
ñus' geprediceerd wordt (men zie de schematische weergave in 2 1.7). Zoals in 2.1.2 
al is opgemerkt wordt 'zijnde' in primaire zin gezegd van de substantie, in secundaire 
zin van de accidenten, die immers slechts kunnen zijn in of aan of krachtens de substan-

. ens non dicitur umvoce de substantia et 'Zijnde' wordt niet eenzinnig geprediceerd van 
accidente, propter hoc quod substantia est ens de substantie en het accident, daar de substantie 
tamquam per se habens esse, accidens vero een zijnde is, dat om zo te zeggen door zichzelf 
tamquam cuius esse est inesse Ex quo patet het zijn heeft, terwijl het accident een zijnde is, 
quod diversa habitudo ad esse ìmpedit univocam waarvan om zo te zeggen het zijn in-iets-zijn is 
praedicationem entis [De pot 7, 7] Daaruit blijkt dat de diverse betrekkingen tot het 

zijn de eenzinnige predicane van 'zijnde' m de 
weg staan 

Aangezien van alle analoge namen of predicaten geldt, dat ze geprediceerd worden op 
grond van hun betrekking tot een en hetzelfde iets, moet dit een en hetzelfde iets in de 
definitie van elk van die namen of predicaten worden opgenomen.2 Anders geformu
leerd, steeds wanneer iets 'volgens het eerdere en het latere' (per pnus et posterius) 

1 " hoc nomen ens, secundum quod importât rem cui competit huiusmodi esse, sic sigmficat essen-
tiam rei, et dividitur per decern genera, non tamen umvoce, quia non eademratione competit omnibus esse, 
sed substantiae quidem per se, alus autem aliter " [Quodl 2, 2, 1] 

De analoge predicane van 'zijnde' kan (evenals trouwens de analoge predicatie van 'gezond') op twee 
manieren benaderd worden hetzij vanuit de betrekking van twee of meer tot een derde (zoals kwantiteit 
en kwaliteit m b t de substantie), hetzij vanuit de betrekking van het een tot het ander (zoals het accident 
m b t de substantie) "Hums autem praedicationis duplex est modus Unus quo ahquid praedicatur de 
duobus per respectum ad ahquod tertium, sicut ens de qualitate et quantitate per respectum ad substantiam 
Alius modus est quo ahquid praedicatur de duobus per respectum umus ad alterum, sicut ens de substantia 
et quantitate In pnmo autem modo praedicationis oportet esse ahquid pnus duobus, ad quod ambo 
respectum habent, sicut substantia ad quantitatem et qualitatem, in secundo autem non, sed necesse est 
unum esse pnus altero " [Depot 7, 7] Cf ScG I, 34 en S Th I, 13, 5 Dit onderscheid is overigens vooral 
van belang ι ν m de vraag, hoe de analoge predicarte van namen, die zowel van het geschapene als van 
God uitgezegd worden, precies begrepen moet worden. 

2 Cf ".. in omnibus nomimbus quae de plunbus analogice dicuntur, necesse est quod omnia dicantur 
per respectum ad unum et ideo illud unum oportet quod ponatur in definitione omnium " [S Th I, 13, 6] 
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geprediceerd wordt, moet het eerdere in het begrip of de definitie van het latere liggen 
opgesloten. Zo is bijvoorbeeld het begrip of de definitie van de gezondheid van het 
voedsel (of van een medicijn, of van een gelaatskleur) niet compleet, tenzij daarin de 
betrekking tot de gezondheid van het organisme wordt meebegrepen; en zo is het begrip 
van de waarheid van een zaak (of van een bewering) niet compleet, tenzij daarin de 
betrekking tot de waarheid van het intellect wordt meebegrepen (zie 1.6.3.3). Op 
vergelijkbare wijze is ook het begrip of de definitie van het accident niet compleet, 
tenzij daarin de betrekking tot de substantie wordt meebegrepen: 

Quod praedicatur de ahquibus secundum pnus et 
posterius, certum est univoce non praedican 
nam pnus ш defmitione posterions includitur, 
sicut substantia ш defmitione accidentis secun
dum quod est ens. [ScG I, 32, Adhuc2] 

Het is zeker dat wat van sommige dingen 'vol
gens het eerdere en het latere' geprediceerd 
wordt, niet eenzinnig geprediceerd wordt, want 
het eerdere ligt in de definitie van het latere 
opgesloten, zoals 'substantie' in de definitie van 
het accident ïnzoverre dit zijnde is 

De substantie wordt dus 'zijnde' genoemd in de primaire betekenis, terwijl het accident 
slechts 'zijnde' wordt genoemd in de secundaire betekenis, op grond van zijn betrekking 
tot de substantie.1 

Er bestaat dus inderdaad een nauwe samenhang tussen de these, dat 'zijnde' analoog 
geprediceerd wordt, en de these, dat 'zijnde' zich ten aanzien van de kategorieën niet 
als een genus verhoudt (de kategorieën zijn dus inderdaad de hoogste genera), maar dat 
de kategorieën zich t.a.v. 'zijnde' verhouden als diverse modi; want ook het analoge 
wordt verdeeld volgens diverse modi: 

... aliter dividitur aequivocum, analogum et 
univocum. Aequivocum enimdividitur secundum 
res significatas, univocum vero dividitur secun
dum diversas differenties, sedanalogum dividitur 
secundum diversos modos Unde cum ens prae-
dicetur analogice de decern genenbus, dividitur 
in ea secundum diversos modos [In I Sent 22, 
1, 3 ad 2] (Curs A V ) 

Het aequivoke wordt anders verdeeld dan het 
analoge en dit weer anders dan het univoke Het 
aequivoke wordt immers verdeeld volgens de 
betekende zaken, het umvokc daarentegen wordt 
verdeeld volgens diverse differenties, maar het 
analoge wordt verdeeld volgens diverse zijnswij
zen. Daarom wordt het zijnde, daar het analoog 
geprediceerd wordt van de tien kategoneen, 
daann verdeeld volgens diverse zijnswijzen 

Zo ziet men zich tenslotte - na aangeland te zijn in een 'veelheid door eenzinnigheid', 
die niet meer langs logisch-abstractieve weg onder een hogere, meer omvattende eenheid 
gesubsumeerd kan worden - genoodzaakt de stap te wagen naar de metafysica en daar
mee de 'eenheid door veelzinnigheid' onder ogen te zien. Want: 

1 ". accidentia non dicuntur entia nisi per relationem ad substantiam tamquam ad pnmum ens" [De 
pot 7, 4 ad 7] Cf. ". . ipsa substantia die ι tur ens ratione suiipsius, quia absolute sigmficantia substantiam 
significant quid est hoc Alia vero dicuntur enfia, non quia ipsa habeant secundum se ahquam quidditatem, 
quasi secundum se entia, cum non ita dicant absolute quid sed eo quod 'sunt talis entis', idest eo quod 
habent aliquam habitudmem ad substantiam quae est per se ens, quia non significant quidditatem; lnquan-
tum scilicet quaedam sunt qualitates talis entis, scilicet substantiae, et quaedam quantitates, et ahae 
passiones, vel ahquid aliud tale, quod significato per aha genera." [In VII Met, lect. 1, nr 1251] 
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. in praedicationibus omnia univoca reducuntur In de predicarles worden alle eenzinnige begnp-
ad unum pnmum, non univocum, sed analogum, pen [termen] herleid tot één eerste notie [term], 
quod est ens. [S Th I, 13, 5 ad 1] die met eenzinnig is, maar analoog, namelijk 

'zijnde' 

2.3.3.2 De transcendentia als algemene zijnswijzen 

Werpen we tot besluit van dit hoofdstuk een korte blik op de algemene zijnswijzen (de 
transcendentia). Thomas noemt in De ver. 1, 1 vijf eigenschappen die aan het zijnde als 
zodanig en dus aan volstrekt alle zijnden toekomen, namelijk ding of zaak (res), een 
(unum), iets (aliquid), goed (bonum) en waar (verum). 

Deze noties kunnen worden onderverdeeld in twee hoofdgroepen. De leden van de 
eerste groep resulteren uit de beschouwing van elk willekeurig zijnde-als-zodanig op 
zichzelf (in se) genomen. De leden van de tweede groep resulteren uit de beschouwing 
van elk willekeurig zijnde als zodanig in verhouding tot andere zijnden (in ordine ad 
aliud) genomen.' 

De eerste groep heeft twee leden, namelijk res en unum. Deze begrippen worden 
gevonden door de beantwoording van de volgende vraag: wat kan van een zijnde als 
zodanig, op zichzelf beschouwd, los van betrekkingen met andere zijnden, gezegd 
worden? Wat kan er in positieve zin en wat kan er in negatieve zin van gezegd worden? 
Wat moet van ieder zijnde op zich genomen geaffirmeerd en wat genegeerd worden? 

In positieve zin kan van elk zijnde op zichzelf genomen gezegd worden dat het iets 
reëels is, d.w.z. dat het een welbepaalde en eigen watheid heeft. Ieder zijnde als 
zodanig heeft realiteit, is een zus-of-zo-zijnde. De vertaling van res met 'ding' of 'zaak' 
geeft dus nauwelijks de strekking van deze term weer. Men zou kunnen zeggen: zoals 
ens de algemene uitdrukking is van het zijn van elk zijnde, zo is res de algemene 
uitdrukking van het zo-zijn (de quidditas, substantia, natura, essentia oí species) van elk 
zijnde.2 Thomas leidt het woord 'res' af van het werkwoord 'reor', waarvan het partici
pium 'ratus' zoveel betekent als 'bepaald', 'omlijnd' of 'vaststaand'. Met 'res' wordt 
dus zoiets als het bestand, de inhoud, het gehalte van een zijnde uitgedrukt.3 

In negatieve zin kan van elk zijnde als zodanig op zichzelf genomen gezegd worden 
dat het, juist als zijnde, in zich niet-gedeeld (indivisum in se), en dus één (unum) is. De 

1 "Alio modo ita quod modus expressus sit modus generalis consequens omne ens, et hic modus 
dupliciter accipi potest: uno modo secundum quod consequitur unumquodque ens in se, alio modo 
secundum quod consequitur unum ens in ordine ad aliud " [De ver 1, 1] 

2 ".. non autem invemtur aliquid affirmative dictum absolute quod possit accipi in omni ente nisi 
essentia ems secundum quam esse dicitur, et sic imponitur hoc nomen res, quod in hoc differì ab ente, 
secundum Avicennam in principio Metaphysicae, quod ens sumitur ab acni essendi sed nomen rei expnmit 
quiditatem vel essentiam entis" [De ver 1,1] Cf. In I Sent 25, 1,4 en In II Sent 37, 1, I. 

1 ".. quia quidditas potest habere esse, et in singulan quod est extra animam et ш anima, secundum 
quod est apprehensaab intellectu; ideo nomen rei ad utrumque se habet et ad id quod est in anima, prout 
'res' dicitur a 'reor rens', et ad id quod est extra animam, prout 'res' dicitur quasi aliquid ratum et firmum 
in natura." [In I Sent. 25, 1, 4] Cf. In II Sent 37, 1, 1 
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strekking van het transcendentale unum is simpelweg dat ieder zijnde, wat of boe het 
ook is, precies voorzover het ij elke innerlijke verdeeldheid uitsluit, omdat verdeeldheid 
altijd een (betrekkelijk) niet-zijn insluit: het ene is niet het andere.1 

De transcendentale begrippen 'res' en 'unum' resulteren uit een beschouwing van 
het zijnde als zijnde op zich genomen, los van eventuele betrekkingen tot andere zijnden. 
Nu vormt het derde transcendentale begrip, aliquid, als het ware de overgang naar de 
tweede hoofdgroep van de transcendentale begrippen. De leden van deze tweede groep 
zijn de begrippen van die eigenschappen, die aan het zijnde als zijnde niet op zichzelf, 
maar in betrekking tot andere zijnden toekomen. 

Ieder zijnde als zijnde is aliquid. Doorgaans wordt 'aliquid' vertaald met 'iets'; 
maar deze vertaling is eigenlijk nogal vlak en te ongearticuleerd om de bedoeling van 
Thomas tot zijn recht te laten komen. 'Aliquid' betekent volgens Thomas zoveel als 
'aliud quid', d.w.ζ. 'een ander iets'. Want ieder zijnde is ten opzichte van alle overige 
zijnden een 'ander iets'. Evenals ens en res zijn unum en aliquid twee kanten van 
dezelfde medaille: ongedeeld-in-zich (indivisum in se) is elk zijnde verdeeld-van-het-
andere (divisum ab aliis).2 

Voorzover aliquid resulteert uit de beschouwing van het zijnde als zijnde in relatie 
tot andere zijnden, is aliquid verwant met verum (waar) en bonum (goed). Maar waarin 
verschillen verum en bonum precies van aliquid? En waarin verschillen ze precies van 
elkaar? 

1. Aliquid resulteert uit de beschouwing van het zijnde als zijnde 
a) in betrekking tot alle andere zijnden, 
b) voorzover ze ten opzichte van elkaar verdeeld zijn (secundum divisio-

nem umus ab altero). 
2. Verum en bonum resulteren uit de beschouwing van het zijnde als zijnde 

a) in betrekking tot sommige andere zijnden, 
b) voorzover ze met elkaar overeenkomen of samenkomen (secundum 

convenientiam unius ad aliud). 

Een dergelijke 'samenkomst' of 'overeenkomst' (convenientia) is volgens Thomas 
uitsluitend mogelijk, wanneer er minstens één zijnde is dat met elk ander zijnde kan 
samenkomen of overeenkomen (convenire). Een dergelijk zijnde is de ziel, waarvan 

' "Si primo modo, hoc est dupliciter quia vel expnmitur in ente aliquid affirmative vel negative, non 
autem invenitur aliquid affirmative dictum absolute quod possit accipi in omni ente nisi essentia eius 
secundum quam esse dicitur, et sic imponitur hoc nomen res, quod in hoc differì ab ente, secundum 
Avicennam m principio Metaphysicae, quod ens sumitur ab actu essendi sed nomen rei expnmit quiditatem 
vel essentiam entis, negatio autem consequens omne ens absolute est indivisio, et hanc expnmit hoc nomen 
unum nihil aliud enim est unum quam ens indivisum " [De ver 1,1] 

2 "Si autem modus entis accipiatur secundo modo, scilicet secundum ordmem umus ad alteram, hoc 
potest esse dupliciter. Uno modo secundum divisionem umus ab altero et hoc expnmit hoc nomen aliquid' 
dicitur enim aliquid quasi aliud quid, unde sicut ens dicitur unum in quantum est indivisum in se ita dicitur 
ahquid in quantum est ab alus divisum." [De ver 1, 1] 
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Thomas in navolging van Aristoteles zegt, dat ze in zekere zin alles is 'Anima est 

quodam modo omnia' 

Het verschil tussen verum en bonum is dan gemakkelijk te begrijpen Ieder zijnde 

als zijnde is waar, omdat en voorzover het met de ziel als kenvermogen overeenkomt 

En ieder zijnde als zijnde is goed, omdat en voorzover het met de ziel als wilsvermogen 

overeenkomt ' 

ENS 

modus generalis 
(transcendentla) 

modus specialis 
(praedicamenta) 

consequens unum 
quodque ens ш se 

consequens unum 
ens in ordine 
ad aliud 

exprimens aliquid affîrmative 

exprimens aliquid negative 

secundum divisionem 
unius ab altero 

- R E S 

- U N U M 

secundum convenientiam 
Г ad 

1 ad 

- AUQUID 

appetitum - BONUM 

intelleclum - V E R U M 

Zo wordt achtbaar aan welke grondovertuigmg formules als 'Ieder zijnde (als zijnde) is 

waar' en 'Ieder zijnde (als zijnde) is goed' uitdrukking geven, namelijk aan deze dat 

alwat op enigerlei wijze is - ieder zijnde, de gehele werkelijkheid - betrokken is op een 

kennende en willende geest en dat ieder zijnde er van huis uit op is aangelegd gekend 

en gewild te worden 2 Daarmee is tenslotte ook de metafysische draagwijdte van de 

vraag 'Wat is waarheid9' in beeld gekomen en is de alomvattendheid van de virtus 

quaestioms zichtbaar geworden 

Besluit 

Aan het slot van het eerste hoofdstuk zijn twee probleemcomplexen genoemd, die 

richting zouden geven aan de verdere loop van het onderzoek het eerste gecentreerd 

rondom de kwestie van de zijnswaarheid, het tweede rondom de kwestie van de waar

achtigheid, d w z rondom de vraag naar de verhouding tussen waarheid in formele zin 

en waarheid in morele zin of tussen waarheid en vnjheid 

' "Alio modo secundum convenientiam umus entis ad airad, et hoc quidem non potest esse nisi accipi-
atur aliquid quod natum sit convenire cum omni ente, hoc autem est anima, quae 'quodam modo est 
omnia', ut dicitur ш III De anima ш anima autem est vis cognitiva et appetitiva, convenientiam ergo entis 
ad appeütum expnmit hoc nomen bonum, unde in principio Ethicorum dicitur quod 'bonum est quod 
omnia appetunt', convenientiam vero entis ad intellectual expnmit hoc nomen verum " [De ver 1, 1] " 
sicut bonitas dicit rationem per quam essentia ordinatur ad appeütum, ita ventas dicit raUonem per quam 
essentia ordinatur ad intellectum Unde sicut nullum esse appetitur amota raUone bom, ita nullum esse 
intelligitur amota ratione ven " [In I Sent 19, 5, 1 ad 2] " sicut bonum nommât id m quod tendit 
appeütus, ita verum nommât id ш quod tendit ìntellectus " [S Th I, 16, 1] 

2 Ik ontleen deze formulering aan J Pieper "Denn dieses ist der Sinn der Satze von der Wahrheit und 
Gutheit aller seienden Dinge daß alles Seiende bezogen sei auf den erkennenden und den liebenden Geist " 
[J Pieper, Wahrheit der Dinge, München 1957, blz 38] 
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Met de voltooiing van dit tweede hoofdstuk is de eerste stap gezet in het 'labyrinth' 
van de zijnswaarheid Lag in het eerste hoofdstuk het uitgangspunt van het onderzoek 
naar de strekking en de draagwijdte van de vraag 'Wat is waarheid7' in de uitwendige 
termen, in dit hoofdstuk ging de aandacht voornamelijk uit naar de inwendige termen 
Het was om verschillende redenen onvermijdelijk deze stap te zetten 

Op de eerste plaats, omdat het paste in de voor het onderzoek uitgezette weg voort 
te schrijden van het voor de mens eerdere (maar het van nature latere) naar het voor de 
mens latere (maar het van nature eerdere), d w z vanuit de uitwendige termen door te 
dringen naar de betekende inwendige termen en vanuit deze weer naar de betekende 
zaken zelf een opzet die correspondeert met de semantische tnts nomen - ratio - res 

Op de tweede plaats, omdat een beschouwing van de begnpsdefinitie of de definitie 
van het (logische) wezen voor de hand lag, aangezien de vraag 'Wat is waarheid9' 
primair mikt op de verheldering of de vervolmaking van het begrip van waarheid 

Op de derde plaats, omdat deze omweg de meest instructieve wijze scheen om het 
uitzonderlijke karakter van de transcendentale noties, waarvan 'zijnde' de eerste is, onder 
de aandacht te brengen 

Op de vierde plaats tenslotte, omdat ook door Thomas de vraag 'Wat is waarheid7' 
niet rechtstreeks wordt beantwoord, maar via een omweg, ι с via een reflectie op de 
begripsdefinitie Al met al was dit gehele hoofdstuk dan ook niet meer dan een bijzonder 
uitvoerige uiteenzetting van iets, wat door Thomas m De ventate 1, 1 in uiterst beknopte 
formuleringen wordt gezegd resp geïmpliceerd 

Bij deze uiteenzetting is van meet af aan gekozen voor een duidelijke leidraad, nl 
het onderscheid russen de logische en de metafysische benadering van de vraag 'wat iets 
is' Hoewel dit onderscheid op meer dan éen punt aan het licht gekomen is (o a in het 
verschil tussen 'metafysisch accidenteel' en 'logisch accidenteel'), ging de aandacht 
vooral uit naar de overgang van 'veelheid door eenzinnigheid' naar 'eenheid door 
veelzinnigheid' De opzet was immers te laten zien, dat de naar eenzinnigheid strevende, 
logisch-abstractieve begnpsdefinitie, mits consequent doordacht, uiteindelijk uitmondt in 
een veelheid van grondbegrippen of kategoneen, die niet meer (althans niet met dezelfde 
methode) tot een eenheid - d w z tot éen genus - te herleiden zijn, om vervolgens de 
aandacht te kunnen vestigen op de oorspronkelijke, analoge eenheid van deze kategoneen 
in het zijnde, waann zelfs de meest diverse zaken met elkaar verenigd zijn Zo kon 
begrip ontstaan voor de metafysische kant van de kategoneen als bijzondere zijnswijzen, 
waarna de transcendentale zijnseigenschappen als algemeenste zijnswijzen begrepen en 
tenslotte de zin en de strekking van de notie 'zijnswaarheid' aan het licht gebracht 
konden worden 

Daarmee is echter nog niet meer dan een tipje van de sluier, die de problematiek van 
de zijnswaarheid bedekt, opgelicht In feite njzen er meer vragen dan er opgelost zijn 
Een groot aantal van deze vragen hangt direct of indirect samen met de beweerde 
onmogelijkheid van toevoegingen (additiones) aan de notie 'zijnde', kortheidshalve 
aangeduid als 'additieproblematiek'. Aan deze problematiek is het volgende hoofdstuk 
gewijd, in de inleiding waarvan ik de belangnjkste hiermee verbonden kwesties zal 
opsommen 
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Door de in dit hoofdstuk gevolgde werkwijze zou de indruk zou kunnen ontstaan, 
dat de logica iets is wat in de metafysica overwonnen moet worden. In de inleiding van 
dit hoofdstuk heb ik echter al gezegd, dat het niet mijn bedoeling is te suggereren, dat 
logica Onmetafysisch' zou zijn, noch dat metafysica Onlogisch' zou zijn. Ze kunnen 
alleen maar tegen elkaar uitgespeeld worden, wanneer ze beide te eenzijdig en te beperkt 
worden opgevat. Maar voorlopig verschaft een scherpe scheiding tussen logica en 
metafysica, tussen abstractie en sublimatie, tussen begrip en idee en tussen eenzinnigheid 
en veelzinnigheid nog zoveel verheldering, dat het nuttig lijkt er zo lang mogelijk aan 
vast te houden. 
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3. WAARHEID ALS RATIONELE RELATIE 
Verkenning vanuit de additieproblematiek 

Inleiding 

In de twee voorgaande hoofdstukken is geleidelijk aan de volle draagwijdte van de vraag 
'Wat is waarheid?' zichtbaar geworden. De begrippen 'waar' en 'waarheid' bleken een 
transcendentale reikwijdte te hebben: ze zitten niet vast aan dit of dat genus, maar 
overstijgen - of liever doordringen - alle kategoriale verbijzonderingen en zijn daarom 
(ietwat paradoxaal geformuleerd) 'van huis uit veelzinnig'. Alwat zijnde is (wat dan ook) 
is waar (hoe dan ook) en alwat waar is, is zijnde. 'Ens et verum convertuntur'. In het 
vervolg zal ik waarheid in deze zin met de term zijnswaarheid (transcendentale waarheid, 
ontologische waarheid) aanduiden. Daarmee onderscheid ik haar voorlopig van de in het 
eerste hoofdstuk besproken zaakwaarheid en kenniswaarheid. 

Met de introductie van de notie 'zijnswaarheid' kan de omstreden kwestie van een 
eventuele definitie van waarheid - eerder aan de orde gesteld in een discussie met 
Descartes' - nu gemakkelijk worden beantwoord. Wat immers van de hoogste genera of 
kategoriale begrippen geldt, namelijk dat ze bij ontstentenis van een hoger genus niet in 
strikte zin definieerbaar zijn, moet a fortiori van de transcendentale noties en dus ook 
van de notie 'waarheid' gelden. Uit het feit dat deze noties geen definitio hebben, volgt 
uiteraard niet dat ze geen ratio hebben, noch dat van deze ratio geen verduidelijking of 
verheldering mogelijk is. Zo is boven gebleken dat iedere transcendentale notie, evenals 
iedere kategorie, een eigen, welbepaalde ratio heeft, die - hoewel niet in strikte zin 
definieerbaar - op enigerlei wijze aan het licht gebracht en uitgedrukt kan worden.2 De 
door Thomas niettemin vaak gebezigde term 'definitio' voor de bepaling van dergelijke 
rationes moet dus in een ruimere zin worden opgevat. 

Maar de ordelijke en zelfs elegante wijze waarop Thomas de ratio van de verschil
lende transcendentale noties in hun onderlinge orde afleidt en bepaalt, lost niet alleen 
sommige problemen op, maar laat ook enkele eerder gestelde vragen onbeantwoord en 
is bovendien bron van een aantal nieuwe moeilijkheden. Laat ik om te beginnen enkele 
kwesties hernemen die ik eerder aan de orde heb gesteld, maar nu in het licht van de 
afleiding van de transcendentale noties. 

Het eerste probleem - waaraan dit hoofdstuk zijn ondertitel ontleent - bestaat in het 
volgende dilemma. Indien de transcendentale noties inderdaad, zoals zojuist gezegd is, 
een eigen ratio hebben, die onderscheiden is van de ratio van 'zijnde', dan lijkt de 
conclusie dat deze noties iets toevoegen aan de inhoud van de notie 'zijnde' onvermijde-

' Zie de algemene inleiding. 
2 "Ratio quam significat nomen est definitio. Sed quaedam dicuntur habere rationem sic dictam, quae 

non definiuntur, sicut quantitas et qualitas, et huiusmodi, quae non definiuntur, quia sunt genera generalissi-
ma. Et tarnen ratio qualitatis est id quod significatur nomine qualitatis; et hoc est illud ex quo qualitas 
habet quod sit qualitas. Unde non refert, utrum ilia quae dicuntur habere rationem, habeant vel non habeant 
definitionem." [In I Sent. 2, 1, 3]. Zie ook boven, 1.2.1. 
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lijk. De vijf noties res, unum, aliquid, verum en bonum zouden dan evenzoveel inhoude
lijke verrijkingen zijn van de notie 'zijnde'. Maar dat schijnt onmogelijk. Indien deze 
noties echter niets toevoegen aan de notie 'zijnde', dan moet men ook toegeven dat ze 
geen eigen, van die van 'zijnde' onderscheiden ratio hebben; in dat geval zou bijvoor
beeld het ware in geen enkel opzicht van het zijnde verschillen.1 Dan zou echter de 
scholastieke stelling dat alwat is, één, waar en goed is (quodlibet erts est unum, verum, 
bonum), niet veel meer zijn dan een flauwiteit (nugatio) of een nutteloze tautologie 
(inutilis repetitie).2 Dit dilemma maakt het noodzakelijk zo nauwkeurig mogelijk de 
strekking van de convertihiliteits-these te bepalen. Waarin bestaat ze precies? En waarop 
berust ze? 

Het tweede probleem hangt hiermee nauw samen. In het eerste hoofdstuk zijn de 
samenhang en het verschil tussen de begrippen 'waar' en 'waarheid' uitgelegd als de 
samenhang en het verschil tussen een formeel-concreet en een formeel-abstract begrip. 
Een formeel-concreet begrip is de vrucht van de beschouwing van een zijnde in een 
bepaald en beperkt opzicht of naar een van zijn vormen; een formeel-abstract begrip is 
de vrucht van de beschouwing van deze vorm op zichzelf, met uitsluiting van al het 
andere. Nu laat een dergelijke uitleg van de begrippen 'waar' en 'waarheid' zich maar 
moeilijk rijmen met de convertibiliteits-these en met de transcendentaliteit van de 
waarheid. Dat blijkt uit de volgende overweging: als ik een zijnde naar een van zijn 
vormen, bijv. 'kleur', als gekleurd beschouw, sluit ik de overige vormen of bepalingen 
van dat zijnde weliswaar niet positief uit, maar toch zeker ook niet in. Ze zijn een soort 
'rest', die ik buiten beschouwing laat. Maar als ik iets naar de vorm 'waarheid' als waar 
beschouw, hoe zou er dan een 'rest' kunnen zijn die ik buiten beschouwing laat? Die 
'rest' maakt immers integraal deel uit van de zijns-inventaris van dat zijnde, behoort 
geheel en al tot het zijn van dat zijnde en dus tot de waarheid van dat zijnde. Het lijkt 
dus moeilijk vol te houden dat 'waarheid' staat voor een in abstracto beschouwde vorm, 
waarbij andere vormen worden uitgesloten.3 Vandaar ook het onderscheid dat Thomas 
maakt tussen algemene en bijzondere vormen (resp. zijnswijzen).4 Maar wat kan het dan 

1 "... quidquid differì secundum rationem ab ente, se habet ex additione ad illud. Sed quod habet se 
ex addinone ad ahquid contrahit et déterminât illud, sicut se habet homo ad anima] Cum igitur verum non 
contrahat ens, quia verum et ens convertuntur, videtur quod ventas ñeque re ñeque ratione ab essentia 
différât." [In I Sent 19, 5, 1 obi. 3] 

2 "... 'nugatio est eiusdem inutilis repetitio'; si ergo verum esset idem quod ens, esset nugatio dum 
dicitur ens verum, quod falsum est, ergo non sunt idem " [De ver 1, 1, 1 Sed contra]. "... si unum non 
addit supra ens, idem esset dicere unum et ens. Sed nugatone dicitur ens ens. Ergo nugatio esset dicere ens 
unum- quod falsum est. Addit ìgitur unum supra ens." [S.Th I, 11, 1 obi 3] 

3 Als 'zijn' geen formeel-abstractbegnp kan zijn, dan kunnen ook de met het 'zijn' convertibele noties 
geen formeel-abstracte begrippen zijn. Weliswaar gedragen ze zich tot op zekere hoogte als formeel-
abstracte begrippen, maar dat is geen doorslaggevend argument. Ook negatieve en pnvatieve begrippen 
(bijv. 'blindheid') gedragen zich als zodanig, hoewel er geen reële en positieve vormen aan beantwoorden. 
Dergelijke begrippen staan a.h.w. voor quasi-vormen. In zekere zin kan ook van 'eenheid', 'waarheid' en 
'goedheid' gezegd worden dat ze staan voor quasi-vormen, - ш dit geval natuurlijk met omdat er mets 
reëels en positiefs aan zou beantwoorden, maar omdat alles wat reëel en positief is eraan beantwoordt. 

A Zie boven, 1.2.6 en 2.3. 
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betekenen dat de transcendentale begrippen elk een eigen ratio hebben en dat ze dus 
(zowel van elkaar als van 'zijnde') naar het begnp (secundum rationem) onderscheiden 
zijn? Moet er dan niet toch een of ander formeel verschil en dus een of знаете formele 
abstractie in het spel zijn7 

Het derde probleem bestaat in de onderlinge verhouding van zijnswaarheid en 
zaakwaarheid (dingwaarheid), met name in de vraag of en hoe de valsheid van sommige 
dingen in overeenstemming te brengen is met de zijnswaarheid De moeilijkheid komt 
duidelijk naar voren m de volgende tegenwerping 'waarheid' is tegengesteld aan 'on
waarheid' of 'valsheid', terwijl 'zijn' tegengesteld is aan 'niet-zij'n' Nu zijn er wel 
zijnden waarvan 'vals' geprediceerd kan worden (bijv vals geld), maar er zijn geen 
zijnden waarvan 'niet-7ijnde' geprediceerd kan worden Daaruit volgt dat het valse niet 
hetzelfde is als het met-zijnde en dat dus ook het ware en het zijnde niet hetzelfde 
kunnen zijn ' Het lijkt dus uitgesloten dat zaakwaarheid en zijnswaarheid zonder meer 
met elkaar samenvallen 

Naast deze problemen, die in de vorige hoofdstukken al gesignaleerd zijn, doemen 
ook geheel nieuwe problemen op Laat ik gemakshalve doornummeren het vierde -
hoewel misschien niet bijzonder belangwekkende - probleem is dan het wat verrassende 
voorkomen van res en aliquid op de lijst van de transcendentale zijnseigenschappen, de 
traditie vermeldt doorgaans alleen het drietal unum, verum en bonum (waaraan soms 
pulchrum wordt toegevoegd) 2 De systematische verklaring daarvoor is wellicht, dat res 
enkel de keerzijde is van ens en dat aliquid enkel de keerzijde is van unum Historisch 
heeft misschien ook een rol gespeeld dat het ene, het ware en het goede meer tot de 
filosofische verbeelding spraken of dat ze als van grotere wijsgerige importantie werden 
beschouwd 3 

Het vijfde probleem is van groter belang, maar het is ook aanzienlijk weerbarstiger 
Het wordt ingeluid door de afleiding en omschrijving van het transcendentale aliquid en 
strekt zich uit over verum en bonum De bepaling van deze tweede groep transcendentale 
zijnseigenschappen vloeit namelijk met voort uit de vraag wat aan elk zijnde in se 
toekomt, maar wat aan elk zijnde in ordine ad aliud toekomt Daarmee wordt evenwel 
een beroep gedaan op het begrip relatie, dat als een soort consütuens van de tweede 
groep transcendentale noties wordt geïntroduceerd Maar hoe is dat mogelijk7 Het begrip 
'relatie' is toch een kategone of predicament7 En hoe kan een predicamentaal begnp 
betrokken zijn bij de bepaling van de transcendentale noties, zonder deze eo ipso van 

' " ventati opponitur falsitas Sed falsitatem contmgit invenire in entibus, sicut dicimus aurum 
falsum sed de ente non dicitur non ens Ergo falsum non est idem quod non ens, ergo nee ventas est idem 
quod essentia, quia si contranum de contrario non praedicatur ut idem, nec oppositori de opposito " [In 
I Sent 19, 5, 1 obi 8] 

2 Zo noemt bijv Kant "der unter den Scholastikern so berufene Satz quodlibet ens est unum, verum, 
bonum" [KrVB 113] 

3 Het transcendentale res keert bij Kant terug als eén van de kategoneen, η 1 Realität Kants katego-
neèn nemen in sommige opzichten de rol over van het scholastieke transcendentale Zie O Duinrjer, De 
vraag naar het transcendentale. Leiden 1966, blz 87 e ν , en A Maier, Kants Quahtatskategonen, Kant-
Studien, Ergänzungsheft 65, Berlin 1930 
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hun transcendentale karakter te beroven, d w z zonder ze te beperken tot dit of dat 

genus7' 

Dat deze vragen bepaald niet ongerechtvaardigd zijn, blijkt uit een opsomming van 

de termen die Thomas in De ver 1, 1 aanwendt bij de exphcitatie van de tweede groep 

transcendentaha Er is sprake van ordo, convenientia, assimilano, comparatio, concordia 

en conformitas stuk voor stuk woorden die een of andere verhouding, betrekking of 

relatie connoteren De kwestie wordt nog urgenter wanneer blijkt, dat Thomas de aan 

Isaac Israeli toegeschreven formule 'adaequatio intellectus et rei' beschouwt als de 

uitdrukking van de 'perfecta ratio ventatis '2 Maar impliceert deze waarheidsbepalmg 

dan niet dat 'adaequatio' enerzijds gezien wordt als een species van het genus 'relatie'3, 

en anderzijds zelf fungeert als een genus, dat door de specifieke differentie 'intellectus 

et rei' tot een species wordt gecontraheerd9 Is de formule 'ventas est adaequatio intellec

tus et rei ' dan niet toch een wezensdefinitie in de klassieke zin van het woord9 Maar hoe 

zou een dergelijke definitonsche hmitatie of contractie te njmen zijn met het transcen

dentale karakter van de waarheid9 

De laatstgenoemde moeilijkheid voert als vanzelf tot het zesde probleem Is eerder 

al gewezen op de kwestie van de verhouding van zijnswaarheid en zaakwaarheid, nu rijst 

de vraag hoe het precies gesteld is met de verhouding van zijnswaarheid en kenms-

waarheid De wijze waarop Thomas de verschillende transcendentia afleidt, doet ver

moeden, dat er naar zijn mening eigenlijk geen verschil is tussen zijnswaarheid en 

kenniswaarheid 'Waar' en 'waarheid' behoren tot die transcendentale begrippen, die iets 

zeggen van het zijnde voorzover dit in relatie staat tot andere zijnden, meer in het 

bijzonder een zijnde wordt 'waar' genoemd voor zover het samenkomt of overeenkomt 

met een kennend zijnde, een ziel of een verstand Kennelijk bestaat waarheid altijd in (of 

krachtens) een relatie, en wel in (of krachtens) een ken-relatie Zo zal Thomas nooit 

zonder meer instemmen met de overgeleverde bepalingen van zijnswaarheid (zoals die 

van Augustinus het ware is datgene wat is, en het ware is waar in de mate dat het 

zijnde is4) 

In feite lijkt Thomas een nieuwe opvatting van 'zijnswaarheid' te introduceren, nl 

dat elk zijnde slechts dan waar is, indien het in betrekking tot een kenvermogen staat 

In rebus neque ventas neque falsitas est, msi In de dingen is er waarheid noch valsheid, tenzij 
per ordinem ad ïntellectum [S Th I, 17, 1] met betrekking tot een verstand 

' Cf " ens relatumconcemit determinatimi genus entisquod est ad ahquid, ergo bonum est in aliquo 
uno praedicamento determinato quod est contra Philosophum ш I Ethicorum ubi ponit bonum in omnibus 
genenbus " [De ver 21, 1 obi 3] 

2 " prima comparatio entis ad ïntellectum est ut ens intellectui concordet, quae quidem concordia 
adaequatio intellectus et rei dicitur, et in hoc formaliter ratio ven perficitur " [De ver 1, 1 ] "Alio modo 
diffinitur [ventas sive verum] secundum id in quo formaliter ratio ven perficitur, et sic dicit Ysaac quod 
'Ventas est adaequatio rei et intellectus'" [De ver I, 1] 

3 Cf " retano adaequationis, in qua consistit ratio ventatis " [In I Sent 19, 5, 1] (curs A V ) 
4 " vera in tantum vera sunt, in quantum sunt" [De vera rei, XXXVI/66] " verum mihi videtur 

esse id quod est " [Soliloquia 2/8] 
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et ideo omîtes recte definientes verum ponunt en derhalve nemen al degenen die het ware op 
in eius diffinitione intellectum [De ver 21, 1] de juiste wijze definieren het verstand in de 

definitie op 

Unde de quocumque dicatur verum, oportet quod Daarom wordt al wat waar genoemd wordt nood-
hoc sit per respectum ad intellectum [In I Pen- zakelijkerwijszo genoemd met betrekking tot het 
herm , lect 3, nr 29] verstand 

Maar - en dit is een niet geringe moeilijkheid - de poging tot verbinding (of zelfs vereen
zelviging) van zijnswaarheid met kenniswaarheid stuit op twee tegenwerpingen, die beide 
de these van de convertibiliteit van het zijnde en het ware schijnen te weerleggen En als 
om de zaak nog ingewikkelder te maken, resulteert de ene tegenwerping in de gevolg
trekking dat het ware een kleiner gebied bestrijkt dan het zijnde, terwijl de andere 
eigenaardig genoeg uitloopt op de conclusie dat het ware een groter gebied bestrijkt dan 
het zijnde Terwijl de eerste redenering wil aantonen dat het begrip 'zijnde' een grotere 
omvang heeft dan het begrip 'waar', beoogt de tweede duidelijk te maken dat het begnp 
'waar' een grotere omvang heeft dan het begrip 'zijnde' Het is de moeite waard beide 
objecties weer te geven, omdat ze een helder licht werpen op de complexiteit van het 
probleem ' 

De eerste argumentatie gaat uit van de premisse dat waarheid bestaat in de overeen
stemming of gelijkwording van het verstand en de zaak (adaequatio intellectus et rei) 
Het is duidelijk dat deze gelijkwording uitsluitend in het verstand plaatsvindt Maar als 
dat zo is, moet ook de waarheid uitsluitend in het verstand bestaan 2 Hetzelfde bezwaar 
kan ook wat milder worden geformuleerd terwijl het ware eigenlijk (proprie) in het 
verstand is, is het zijnde eigenlijk (proprie) in de dingen buiten het verstand Bijgevolg 
moet ook de waarheid eigenlijk in het verstand zijn en niet in de dingen buiten het 
verstand, - waaruit dan weer volgt dat het ware en het zijnde niet convertibel zijn3 De 
conclusie wint nog aan kracht door het gezag van Aristoteles, die in het zesde boek van 
zijn Metaphysica duidelijk stelt dat het ware niet in de dingen is, maar in het verstandA 

De tweede argumentatie doet eveneens een beroep op Aristoteles en luidt als volgt 
datgene, wat zich zowel tot het zijnde als tot het met-zijnde uitstrekt, is niet met het 
zijnde convertibel Nu heeft Aristoteles in het vierde boek van zijn Metaphysica het ware 
bepaald als 'zeggen dat is wat is, of dat met ts wat met is'5 (een bepaling die door 
Thomas om voor de hand liggende redenen op eén lijn wordt gezet met de bepaling van 

1 Cf J A Aertsen, Medieval Philosophy and the Transcendentals The Case of Thomas Aquinas, 
Leien/New York/Koln 1996, biz 262-269 

2 "Praeterea, 'ventas est adaequatio rei et intellectus', sed haec adaequatio non potest esse nisi in 
intellectu, ergo nec ventas est nisi in intellectu " [De ver 1, 2, Sed contra 2] 

' "Videtur quod verum et ens non convertantur Verum enim est proprie in intellectu Ens autem 
proprie est m rebus Ergo non convertuntur " [S Th I, 16, 3 obi 1] 

' "Sed contra est quod Philosophus dicit 6 Metaph quod verum et falsum non sunt in rebus sed in 
intellectu " [S Th I, 16, 1, Sed contra] CÍ In I Sent 19, 5, 1, en De ver 1, Sed contra 2 

5 "To say of what is that it is not, or of what not is that it is, is false, while to say of what is that it 
is, and of what is not that it is not, is true" [Anst, Met IV, 7, 101 lb25] 
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waarheid als adaequatio1); en uit deze bepaling blijkt zonder enige twijfel, dat het ware 
zich niet alleen tot het zijnde, maar óók tot het niet-zijnde uitstrekt.2 Het ware bestaat 
dus zowel in het zijn van wat is, als in het met-zijn van wat niet is. Niet alleen het zijn 
van het zijnde, maar ook het niet-zijn van het niet-zijnde valt dus binnen de waarheid. 
Bijgevolg zijn het ware en het zijnde niet convertibel.3 

Afgezien van de contrasterende conclusies hebben deze argumentaties veel gemeen. 
Beide beroepen zich op gezaghebbende teksten van Aristoteles, die ook door Thomas 
onderschreven worden; beide lijken de convertibiliteitsthese te weerleggen; beide nemen 
als uitgangspunt een waarheidsbepaling, die - zo niet exclusief, dan toch primair -
betrekking heeft op kennis-waarheid. In zekere zin draaien beide dus om dezelfde spil: 
als alle waarheid bestaat in de overeenstemming van het verstand en de werkelijkheid 
resp. in het zeggen dat is wat is en dat niet is wat niet is, moet alle waarheid op eniger
lei wijze bestaan in kennis. Vandaaruit kan dan betoogd worden ófwel dat waarheid enkel 
in het verstand bestaat (alle kennis is immers in het verstand), ófwel dat ook het niet-
zijnde binnen de waarheid valt (ook het niet-zijnde wordt immers gekend). 

Het valt niet te ontkennen dat beide argumentaties iets plausibels hebben en dat de 
verbinding (of vereenzelviging) van zijnswaarheid met kenniswaarheid in de formele 
waarheidsbepaling 'adaequatio intellectus et rei ' op zijn zachtst gezegd weinig voor de 
hand ligt. Het opmerkelijke is nu, dat ook en juist voor de verbinding van zijnswaarheid 
met kenniswaarheid een beroep op Aristoteles kan worden gedaan. Want naast de teksten 
waarin Aristoteles het ware geheel (of tenminste primair) aan de kant van het verstand 

' "Cum enun ventas intellectus sit adaequatio intellectus et rei, secundum quod intellectus dwit esse 
quod est vel non esse quod non est " [ScG I, 59] Ci De ver 1, 1, waar Thomas de Aristotelische 
waarheidsbepaling in één adem noemt met de adaequatio-ïonmue "Alio modo diffinirur [ventas sive 
verum] secundum id in quo formaliter ratio ven perfïcitur, et sic dicit Ysaac quod 'Veritas est adaequatio 
rei et intellectus', , et Philosophus dicit IV Metaphysicae quod diffmientes verum dicimus 'cum dicitur 
esse quod est aut non esse quod non est'" Thomas noemt de Aristotelische waarheidsbepalingdan ook de 
'defimtio veri et f ahi ' (In IV Met, lect 16, nr 721) of de 'ratio veri ' (S Th MI, 64, 3) Zie voorts ScG 
I, 62 en In I Penh , lect. 3 

2 " .. nihil addit verum super ens cum sit etiam in plus quam ens. Quod patet per Philosophum in IV 
Metaphysicae, ubi dicit quod verum di f finientes dicimus, 'quod dicimus esse quod est aut non esse quod 
non est', et sic verum includit ens et non ens" [De ver 1, 1 obi 7] 

3 "Praetcrea, id quod se extendi! ad ens et non ens, non convertitur cum ente. Sed verum se extendit 
ad ens et non ens nam verum est quod est esse, et quod non est non esse. Ergo verum et ens non conver-
tuntur" [S Th I, 16, 3obi 2] 

Op het eerste gezicht lijkt in deze objectie precies hetzelfde bezwaar geformuleerd te worden als in 
De ver 1, 1 obi 7 Maar hoewel deze objectie misschien wel uit de definitie van Aristoteles voortkomt, 
geeft ze deze toch met (volledig) weer. Volgens Anstoteles is het ware immers, 'zeggen dat is wal is en 
dat niet is wat niet is'. Deze restnctie van het ware tot wat gezegd wordt (en dus het verband van het ware 
met het kennen), ontbreekt in de onderhavige objectie Want daarin wordt het ware simpelweg bepaald als: 
'dat is, wat is, en dat niet is, wat niet is' Draait het in de definitie van Anstoteles om (positieve en) 
negatieve oordelen, in de hier besproken objectie lijkt het te draaien om (zijnden en) met-zijnden of om 
(positieve en) negatieve toedrachten Ovengens is dit verschil hier niet van groot belang In beide gevallen 
wordt geconcludeerd dat het met-zijnde een terrein is dat wel door het ware, maar niet door het zijnde 
bestreken wordt Het met-zijnde wordt dus gezien als 'iets', dat geheel en al buiten het zijnde ligt; en het 
is precies deze opvatting die Thomas zal bekntiseren 
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lijkt te leggen, zijn er ook teksten waarin hij de waarheid juist geheel (of primair) aan 
de kant van de zijnden lijkt te leggen. Zo zegt hij in het tweede boek van zijn Metaphysi-
ca dat de dispositie van een ding m.b.t. het zijn hetzelfde is als de dispositie van een ding 
m.b.t. de waarheid} Een dergelijke tekst kan natuurlijk weer worden aangevoerd om te 
betogen dat de waarheid geheel (of tenminste primair) aan de kant van de zijnden ligt, 
en niet aan de kant van het verstand.2 Thomas zelf maakt er dankbaar gebruik van, 
wanneer het er om gaat de rechtmatigheid van een ontologische waarheidsopvatting te 
verdedigen.3 

In feite kan de ontwikkeling van Thomas' "waarheidsopvatting goeddeels begrepen 
worden als een poging tot verzoening van deze op het eerste gezicht tegenstrijdige 
teksten van Aristoteles, waardoor tegelijkertijd de innige samenhang van de schijnbaar 
zo verschillende waarheidsopvattingen aan het licht wordt gebracht.4 Het zal duidelijk 
zijn dat daarbij alles afhangt van de beantwoording van de vraag, hoe de noties van de 
transcendentale zijnseigenschappen - en met name die van het ware (de ratio veri) - zich 
precies verhouden tot de notie van het zijnde (de ratio entis). De behandeling van deze 
z.g. 'additie-problematiek' zal eens te meer nopen tot uiteenlopende beschouwingen op 
het grensvlak van logica en metafysica en culmineren in de leer van het 'ens rationis '. 

Omdat het niet mogelijk is alle hierboven opgesomde problemen in één enkel 
hoofdstuk te bespreken, zal ik me in dit hoofdstuk beperken tot de additieproblematiek, 
d.w.z. tot de vragen, hoe de ratio van de transcendentale zijnseigenschappen zich ver
houdt tot de ratio van 'zijnde' en wat daarbij precies het statuut is van de relatie. De 
bespreking van de overige problemen, die ik uitstel tot het vierde hoofdstuk, zal uiteinde-

' ".. as each thing is in respect of being, so it is in respect of truth." [Met II, 1, 993 b 30]. Cf • ".. 
secundum Philosophum, II Metaphys , hoc modo se habet unumquodque ad veritalem, sicut se habet ad 
esse." [S Th I, 119, 1]. "... concluait Philosophus quod idem est ordo ahcui rei in esse et ventate". [De 
ver I, 1 ad 5] 

2 "... illa quorum est una dispositie sunt eadem; sed veri et entis est eadem dispositio; ergo sunt eadem. 
Dicitur enim in II Metaphysicae 'Dispositio rei in esse est sicut sua disposino in ventate'; ergo verum et 
ens sunt omnino idem." [De ver 1, 1 obi. 5]. ".. propter quod unumquodque, et illud magis, ut patet I 
Poster Sed ex eo quod res est vel non est, est opimo vel oratio vera vel falsa, secundum Philosophum in 
Praedtcamentis Ergo ventas magis est in rebus quam in intellectu " [S Th I, 16, 1 obi. 3] 

3 "Sed contra est quod dicit Philosophus, I Metaphys., quod eadem est dispositio rerum in esse et 
ventate." [S Th I, 16, 3 Sed contea] 

4 "The approaches taken by Thomas result in two basic ideas about truth. The first approach leads to 
the conclusion, based on Aristotle's claim that truth is not in things but in the mind, that 'being as true' 
falls outside metaphysics. The second approach follows Anstotle's statement that there is the same 
disposition in being and in truth, and ends up with a conception of truth as being. Thomas himself speaks 
of a 'twofold' truth, that of the intellect and that of the thing." [J.A Aertsen, 'Truth as transcendental in 
Thomas Aquinas', in: Topoi 11 (1992) biz 162]. 

Aertsen spreekt het vermoeden uit, dat Thomas zijn ontologische waarheidsopvatting met opzet niet 
vanuit de waarheidsopvatting van Augustinus, maar vanuit de waarheidsopvatting van Aristoteles ontwik
keld heeft: "Precisely by appealing to the same philosopher, who posits that the place of truth is in the 
intellect, Thomas suggests that the two conceptions of truth belong together." [biz. 163]. Zie ook J.A. 
Aertsen, Medieval Philosophy and the Transcendentals The Case of Thomas Aquinas, Leiden/New 
York/Kòln, biz. 252. 
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lijk leiden tot de kwestie van waarheid als maatverhouding - waarmee ik een eerder 
gedane belofte nakom - en tot de daarmee nauw samenhangende vraagstukken van het 
waarheids-cnieni/m, van de plaats van de waarheid en van de rol van de menselijke 
vrijheid. De behandeling van deze vraagstukken zal aanleiding zijn tot een verandering 
van blikrichting, waardoor de moderne filosofie in beeld komt. 

3.1 'Esse sine additione ' 

3.1.1 Abstractie en sublimatie: de dubbelzinnigheid van het 'esse sine additione ' 

De suggestie dat de transcendentale noties synoniemen van 'zijnde' zouden zijn en dat 
de stelling 'Quodlibet ens est unum, verum, bonum ' bijgevolg een soort tautologie zou 
zijn, wordt door Thomas op niet mis te verstane wijze van de hand gewezen. Zijn 
woordkeuze is daarmee consequent in overeenstemming: steeds zegt hij dat de transcen
dentale noties iets toevoegen aan 'zijnde'.1 Ook stelt hij in alle duidelijkheid dat de 
transcendentale namen iets uitdrukken dat door de naam 'zijnde' niet wordt uitgedrukt2, 
- waaruit geconcludeerd kan worden dat elk van de transcendentale noties een eigen ratio 
moet hebben, die verschilt van die van de andere. Een naam of een naamwoord (nomen) 
geeft immers uitdrukking aan de ratio van wat ermee benoemd wordt.3 

Maar als dit zo is, moeten de transcendentale zijnseigenschappen dan niet ook tot op 
zekere hoogte onafhankelijk van elkaar begrepen kunnen worden? Zeker, maar uiteraard 
niet onafhankelijk van de notie 'zijnde'. De notie 'zijnde' - tegelijkertijd de eerste in de 
orde van het onmiddellijk gekende en de laatste in de orde van de herleiding of resolutie 
van begrippen - is immers het uitgangspunt van de afleiding van de andere transcen
dentale noties.'' Zonder de notie 'zijnde' kan helemaal niets begrepen worden, aangezien 
ze in alle begrippen, inclusief de transcendentale noties, ligt opgesloten.5 Zo is het 

' " . oportet quod omnes aliae conceptiones intellectus accipiantur ex additione ad ens " [De ver 1, 

1] 
2 " . expnmunt modum ipsius entis qui nomine entis non expnmitur". [De ver 1, 1]. "... aliquid 

expnmitur nomine ven quod non expnmitur nomine entis" [De ver 1, 1 ad 1 contra] 

' "Ratio enim quam significai nomen, est conceptio intellectus de re significata per nomen." [S Th 
I, 13, 4] 

' "... ïllud autem quod primo intellectus concipit quasi notissimum et in quod conceptiones omnes 
resolvit est ens". [De ver 1,1] 

Breton schnjft η a ν deze passage. "Le point de départ de la déduction est l'être (ens); l'être est à 
la fois le premier dans l'ordre de la connaissance directe: Mud quod primo intellectus concipit quasi 
notissimum, et l'ultime dans le sens de la régression analytique: m quo omnes conceptiones resolvit." [S. 
Breton, 'L'Idée de transcendental et la genèse des transcendentaux chez Thomas d'Aquin', in: Saint 
Thomas d'Aquin aujourd'hui, Desclée de Brouwer, Pans 1963, blz. 48] 

5 "Nam ïllud quod primo cadit in apprehensione, est ens, cuius intellectus încludirur m omnibus 
quaecumque quis apprehendit." [S Th I-II, 94, 2]. "Pnmum enim quod cadit in imaginatione intellectus, 
est ens, sine quo nihil potest apprehendi ab intellectu." [In I Sent, 8, 1, 3]. N.b. Mandonnet leest 'suie 
quod' l.p.v. 'sine quo', hetgeen me onjuist lijkt Гк volg hier de lezing van de Parma-editie. 
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bijvoorbeeld wel mogelijk de notie 'zijnde' (ratio entis) te vatten, zonder daardoor tevens 
de notie 'waar' (ratto veri) te vatten, maar het omgekeerde is onmogelijk. Men kan dus 
wel weten dat iets zijnde is, zonder eo ipso te weten dat het waar is; maar men kan niet 
weten dat iets waar is, zonder eo ipso te weten dat het zijnde is.' Let wel, daaruit volgt 
natuurlijk niet dat iets kan zijn, zonder tevens waar te zijn. Een verschil in ratio impli
ceert wel dat minstens één van beide zaken begrepen kan worden zonder de andere, maar 
niet dat die zaak kan zijn zonder de andere. Men kan bijvoorbeeld niets kennen zonder 
een intellectus agens; maar dat betekent nog niet dat men door iets te kennen óók het 
intellectus agens kent. Zo kan ook het zijnde niet gekend worden zonder waarheid, 
hoewel het vatten van de ratio entis nog niet het vatten van de ratio ven impliceert.2 De 
ratio veri voegt dus wel degelijk iets toe aan de ratio entis. 

Deze plausibele observaties leiden echter tot een ernstige bedenking. De spil van de 
gedachtengang is, dat, wanneer twee zaken naar ratio van elkaar verschillen, de één 
onafhankelijk van de ander begrepen kan worden.3 Zo impliceert de kennis van de 
transcendentale zijnseigenschappen wel de kennis van 'zijnde', maar niet omgekeerd: 

St comparemus ea [se ista nomina, ens et bo- Indien we de namen 'zijnde' en 'goed', 'een' en 
num, unum et verum] ad invicem .. secundum 'waar' naar hun begrippen met elkaar vergehj-
intentiones eorum ... simpliciter et absolute ens ken, is 'zijnde' zonder meer en absoluut eerder 
est pnus alus. Cuius ratio est, quia ens includitur dan de andere De reden daarvan is, dat 'zijnde' 
in ïntellectu eorum, et non e converso. [In I in het begrip van de andere ligt opgesloten, en 
Sent 8, 1,3] niet omgekeerd. 

Maar dit lijkt volkomen in strijd te zijn met de wijze waarop in het vorige hoofdstuk de 
afleiding van de transcendentale zijnseigenschappen is gepresenteerd, namelijk als een 
explicatie of explicitatie van de notie 'zijnde '. Immers, als de ratio van een transcenden
tale notie niet in die van de notie 'zijnde' ligt opgesloten, hoe zou ze dan gevonden 
kunnen worden door een ont-vouwing of ont-wikkeling van deze notie? De notie 'zijnde' 
kan dan onmogelijk een toereikend beginsel zijn voor een afleiding van de transcendenta
le noties of voor een rechtvaardiging van de convertibiliteitsthese, - en een rechtvaardi
ging op basis van zoiets als een volledige inductie is door de volstrekte universaliteit 
ervan natuurlijk uitgesloten. De betrekking tussen de transcendentale zijnseigenschappen 
en het zijnde moet toch op enigerlei wijze inzichtelijk en dus noodzakelijk zijn. 

' "... verum non est in ratione entis, sed ens in ratione ven". [In I Sent 19, 5, 1 ad 2]. ".. verum et 
ens differunt ratione per hoc quod aliquid est in ratione ven quod non est in ratione entis, non autem ita 
quod aliquid sit in ratione entis quod non sit in ratione ven". [De ver 1, 1 ad б] 

2 "... aliquid ìntelligi sine altero potest accipi duphciter Uno modo quod intelligatur aliquid altero non 
ìntellecto, et sic ea quae ratione differunt ita se habent quod unum sine altero intelhgi potest Alio modo 
potest accipi aliquid intelhgi sine altero, quod intelligitur eo non existente, et sic ens non potest mtelligi 
sine vero, quia ens non potest intelhgi sine hoc quod concordet vel adaequetur intellectui; sed tarnen non 
oportet ut quicumque ìntelligit rationem entis intelhgat veri rationem, sicut nee quicumque intelligit ens 
intelhgit intellectum agentem, et tarnen sine ïntellectu agente nihil intelhgi potest " [De ver 1, 1 ad 3]. Cf. 
S.Th I, 16, 3 ad 3; en In I Sent 19, 5, 1 ad 2. 

3 "... ea quae ratione differunt ita se habent quod unum sine altero intelhgi potest " [De ver 1, 1 ad 
3] 
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Dit laatste wordt ook bevestigd door de door Thomas op verscheidene plaatsen 
verkondigde stelling dat eenheid, waarheid en goedheid aan het zijnde toekomen juist 
voorzover het zijnde is ' De transcendentale noties kunnen dus niet louter extrinsiek en 
naar de extensie met de notie 'zijnde' verbonden, maar moeten intrinsiek en naar de 
comprehensie met de notie 'zijnde' verstrengeld zijn 

omnia aha [se bonum, unum et verum] inelu- Alle andere liggen op een of andere wijze ver-
duntur quodammodo in ente unite et indistincte, cnigd en ononderscheiden in 'zijnde' opgesloten 
sicut in principio [In I Seni 8, 1,3] als in hun beginsel 

Nu zou men natuurlijk kunnen menen dat de oplossing van dit probleem gelegen is in 
het onderscheid tussen de logisch georiënteerde abstractieve en de metafysisch georiën
teerde subhmatieve benaderingswijze 2 Voor wie de eerste weg volgt, zal de notie 
'zijnde' zich ongetwijfeld voordoen als een soort grootste gemene deler, een begnp dat 
in alles ligt opgesloten, juist omdat het zo goed als mets bevat Begripsinhoud en 
begripsomvang zijn immers omgekeerd evenredig Maar voor wie de tweede weg volgt, 
zal de notie 'zijnde' zich eerder voordoen als een overvloedige idee, waarin alles ligt 
opgesloten, juist omdat als het ware van alle 'mets ', d w ζ van alle gebrek, beperktheid 
en onvolmaaktheid, is afgezien Afhankelijk van de gekozen methode resulteert een lege 
zijnsnotie of een volle zijnsnotie de eerstgenoemde alleronvolmaaktst want door en door 
onbepaald, de laatstgenoemde allervolmaaktst want door en door bepaald (per-fectum) 
Is deze laatste niet het enig mogelijke uitgangspunt voor de afleiding van de transcen
dentale noties7 

Helaas wordt echter ook in deze op zichzelf aantrekkelijke suggestie geen rekening 
gehouden met Thomas' nadrukkelijke verklaring, dat de ratio van de transcendentale 
zijnseigenschappen met in de ratio van 'zijnde' ligt opgesloten, - reden waarom hij in 
verband met de transcendentale noties consequent spreekt van toevoegingen (additiones) 
aan de notie 'zijnde', en hoe zou er aan (de notie van) een ens perfectissimum (of een 
esse perfectissimum) iets kunnen worden toegevoegd^3 

Toch schijnen juist de tekstpassages, waarin Thomas het verschil tussen een 'lege' 
en een 'volle' zijnsnotie aan de orde stelt, een aanknopingspunt voor een oplossing te 
bieden " In de bedoelde passages gaat het steeds om hetzelfde probleem de dreigende 
verwarring van het 'lege' met het 'volle' zijn, d w ζ de verwarring van het aan alle 
zijnden gemeenschappelijke zijn (het 'esse commune' of 'esse universale") met het 

' " unumquodque dicitur unum inquantum est ens " [In X Met, lect 3, пг 1977, cf De an , 11] 
"Unumquodque autem inquantum habet de esse, infantum est cognoscibile " [S Th 1,16,3] " infantum 
est aliquid bonum, inquantum est ens" [S Th I, 5, 1] Algemeen geformuleerd "Illud quod consequitur 
omne ens, convenit enti inquantum est ens " [ScG I, 72] 

2 Zie over abstractie versus sublimatie de inleiding van het tweede hoofdstuk 
3 "Quod enim perfectissimum est, additionem non recipit cum nihil sibi desit " [In III Sent 1, 1, 1 obi 

2] Thomas laat deze vaststelling onweersproken 

4 Zie In I Sent 8, 4, 1 ad 1, De ente et essentia, cap 5, ScG I, 26, Secundum quod, De pot 7, 2 ad 
6, en S Th I, 3, 4 ad 1 
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volmaakte en op zichzelf staande zijn dat God zelf is (het 'esse divinum ' als 'ipsum esse 
subsistens ") ' 

Het gevolg van deze verwarring is de ontkenning, dat het zijn van God een geheel 
eigen zijn (esseproprium) is het zou - als het algemene, formeel-abstracte zijn, waardoor 
alle zijnden formaliter zijn - geheel en al in de zijnden opgaan2 En de oorzaak van de 
verwarring bestaat precies hierin, dat niet alleen het ipsum esse subsistens, maar óok het 
esse commune met enig recht als 'esse sine addinone ' of als 'esse tantum ' kan worden 
aangeduid, - hoewel deze kwalificaties in het ene en in het andere geval grondig ver
schillende betekenissen hebben Het is uiterst nuttig wat dieper in te gaan op deze 
verwarrende dubbelzinnigheid van het esse sine addinone 

Als uitgangspunt van de nu volgende beschouwing neem ik het esse (ens) commune 
of het esse (ens) universale, - het zijn dat gemeenschappelijk is aan alle zijnden en dat 
van alle zijnden geprediceerd wordt3 Zoals zal blijken, is de notie 'sine addinone ' in 
dit geval nauw verstrengeld met de notie 'algemeenheid' (de ratio commumtatis seu 
umversalitatis) Aangezien het esse juist als commune of universale oppervlakkig be
schouwd verscheidene trekken gemeenschappelijk heeft met de praedicabiha, wekt het 
geen verwondering dat Thomas in zijn uiteenzettingen met betrekking tot de additie-
problematiek het ens commune vaak vergelijkt met een genus, om door contrastwerking 
tot grotere duidelijkheid te komen Ik zal Thomas hierin volgen, met het derde hoofdstuk 
van De ente et essentia als leidraad 

312 Reflecties over 'algemeenheid ' naar aanleiding van het 'esse (ens) commune ' 

Het thema van het derde hoofdstuk van De ente et essentia is de vraag hoe verhoudt de 
essentie of de natuur van uit stof en vorm samengestelde substanties zich tot de noties 
van genus, species en specifieke differentie^ In welke zin kan van de essentie of natuur 
van een uit stof en vorm samengestelde substantie precies gezegd worden dat zepredica-
bel en universeel is9 Met andere woorden op welke wijze en in welke zin komen aan 
essenties zoals 'mens', 'dier', 'levend wezen' enz de ratio praedicabihtatis en de ratio 
umversalitatis toe9 

Ter beantwoording van deze vraag maakt Thomas met betrekking tot de beschou
wingswijze van dergelijke essenties een aantal distincties, die voor de additieproblematiek 
bepaald verhelderend zijn Om de bespreking ervan te vergemakkelijken zal ik ze eerst 
schematisch weergeven4 

' " Deus est ipsum esse per se subsistens" [S Th I, 4, 2] 
2 "Impossibile est Deum esse ïllud esse quo formaliter unaquaeque res est " [ScG I, 26] "Non est 

Deus ipsum esse commune omnium " [Ibid ] " magis concludi potest quod Deus non sit esse commu
ne, sed proprium" [Ibid ] 

' Verg de formuleringen in S Th I, 3, 4 obi en In I Sent 8, 4, 1 obi 1 
4 Cf J Bobik, Aquinas on Being and Essence A Translation and Interpretation, Notre Dame 1965, 

biz 134 
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per modum 
partis 

Essentia in 
substantia 
compositis 
considerata per modum 

lotius 

Om te beginnen moet vastgesteld worden dat aan een essentie niet de ratio van genus, 
species of specifieke differentie kan toekomen, wanneer ze formeel-abstract genomen en 
dus als deel (per modum partis) betekend wordt. Formeel-abstracte begrippen kunnen 
immers in tegenstelling tot de genoemde praedicabilia niet van concrete, individuele en 
aanwijsbare dingen geprediceerd worden. Het is bijvoorbeeld wel mogelijk te zeggen dat 
een mens redelijk en zintuiglijk is, maar niet dat de mens redelijkheid en zintuiglijkheid 
is. Om die reden zegt Avicenna dat redelijkheid niet een verschil (differentie), maar het 
beginsel van een verschil is.1 Evenmin komt aan een essentie de ratio van genus, species 
of specifieke differentie toe, wanneer ze wordt opgevat in de Platoonse zin, nl. als een 
buiten de singuliere dingen bestaande essentie. Want juist voorzover deze van de singu
liere dingen gescheiden is, kan ze ook niet van dit individu - bijv. Sokrates - gepredi
ceerd worden. Bovendien is zo'n gescheiden essentie van geen enkel nut voor de kennis 
van iets singuliers en individueels. Wil de essentie van een concrete substantie dus 
predicabel zijn (i.e. genus, species of specifieke differentie), dan moet ze formeel-
concreet genomen en als geheel (per modum totius) betekend worden (zoals 'zintuiglijk', 
'dier', 'mens' en 'redelijk'), voorzover namelijk de essentie op impliciete en indistincte 
wijze het geheel bevat dat in het individu is.2 

Nu kan een essentie die als geheel of m concreto betekend wordt op twee manieren 
beschouwd worden. Enerzijds kan ze op zichzelf of absoluut beschouwd worden, d.w.z. 

' "Quia autem ld cui convenit ratio generis vel speciei vel differentie, predicatur de hoc singulan 
signato, impossibile est quod ratio universalis, scilicet generis vel speciei, conveniat essentie secundum 
quod per modum partis significatur, ut nomine humanitatis vel animalitatis; et ideo dicit Avicenna quod 
rationalitas non est differentia sed differentie pnncipium, et eadem ratione humamtas non est species, пес 
animalitas genus." [De ente et essentia, cap 3]. Cf.. "Non igitur est quod quid est esse hominis humamtas 
quae de homme non praedicatur, sed animal rationale mortale. Humamtas enim non respondetur quaerenti 
quid est homo, sed animal rationale et mortale. Sed tarnen humamtas accipiturut pnncipium formale eius, 
quod est quod quid erat esse; sicut animahtas sumirur ut pnncipium generis, et non genus; rationalitas ut 
pnncipium differentiae, et non ut differentia " [In VII Met, lect. 5, nr. 1378] 

2 "Similiter etiam non potest dici quod ratio generis vel speciei conveniat essentie secundum quod est 
quedam res exislens extra singulana, ut Platonici ponebant, quia sic genus et species non predicarentur de 
hoc individuo; non enim potest dici quod Sortes sit hoc quod ab eo separatum est, nee lterum lllud 
separatum proficeret in cogmtionem hums singularis. Et ideo relinquitur quod ratio generis vel speciei 
conveniat essentie secundum quod significatur per modum totius, ut nomine hominis vel animalis, prout 
implicite et indistincte continet totum hoc quod in individuo est." [De ente et essentia, cap 3] 

secundum rationem 
propriam (= absolute 
considerata) 

secundum quod 
habet esse 

m singularibus 
(extra ammam) 

in intellectu 
in anima) » 

seil, in hoc vel 
ilio intellectu 

secundum quod 
comparatur ad 
res extra 
animam 
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Ios-gemaakt van en dus ongeacht het zijn of de zijnswijze die ze heeft. In dit geval wordt 
zo'n essentie uitsluitend beschouwd naar de eigen natuur, de eigen ratio of de eigen 
definitici. Anderzijds kan dezelfde essentie juist beschouwd worden naar het zijn of de 
zijnswijze, die ze in dit of dat of deze of gene heeft. Dit zijn of deze zijnswijze is op zijn 
beurt tweeërlei: ofwel in de singuliere dingen buiten de ziel, ofwel in de ziel.1 

Welk van deze sporen moet men nu volgen om de ratio universalitatis en de ratio 
praedicabilitatis te vinden? In welke zin is deze of gene essentie precies iets algemeens 
en prediceerbaars, een genus, species of specifieke differentie? Anders gezegd: waarvan 
worden de predicaten 'algemeen', 'prediceerbaar', 'genus', 'species' of 'specifieke 
differentie' zélf precies geprediceerd? 

Welnu, als В naar waarheid van A geprediceerd wordt, lijken er slechts twee moge
lijkheden te zijn: ófwel В wordt van A geprediceerd krachtens de definitie van A, omdat 
В in de ratio van A ligt opgesloten (praedicatio per se); ófwel В wordt van A gepredi
ceerd krachtens iets anders dan de definitie van A, omdat В niet in de ratio van A ligt 
opgesloten (praedicatio per accidens).1 Dit onderscheid tussen wat per se aan iets 
toekomt en wat per accidens aan iets toekomt, correspondeert geheel en al met de 
tweevoudige beschouwingswijze van deze of gene essentie: de beschouwing van zo'n 
essentie absoluut genomen brengt aan het licht wat er per se aan toekomt; de beschou
wing van zo'n essentie naar de zijnswijze genomen brengt aan het licht wat er per 
accidens aan toekomt. 

De vraag kan nu dus wat preciezer geformuleerd worden: is deze of gene essentie 
(willekeurig welke) per se of per accidens algemeen en prediceerbaar? D.w.z. is ze alge
meen en prediceerbaar krachtens haar eigen ratio of definitio, of is ze algemeen en 
prediceerbaar krachtens een er aan toevallende zijnswijze! En indien dit laatste het geval 
is: krachtens welke zijnswijze dan? 

' "Natura autem vel essentia sic accepta potest dupliciter consideran. Uno modo secundum ralionem 
propnam, et hec est absoluta consideratici ipsius ( ) Alio modo considerato secundum esse quod habet 
in hoc vel in ilio (.. ). Нес autem natura habet duplex esse' unum in singulanbus et aliud in anima, et 
secundum utrumque consequntur dictam naturam accidentia, in singulanbus etiam habet multiplex esse 
secundum singulanum diversitatem". [De ente el essentia, cap. 3]. Dezelfde indeling geeft Thomas in 
Quodl. 8, 1, 1 · " . triplex est ahcuius naturae considerano. Una, prout considerane secundum esse quod 
habet in singulanbus; sicut natura lapidis in hoc lapide et in ilio lapide. Alia vero est consideralo alicuius 
naturae secundum esse suum intelligibile, sicut natura lapidis considerate prout est in intellectu. Tertia 
vero est consideratie naturae absoluta, prout abstrahlt ab utroque esse; secundum quam considerationem 
considerato natura lapidis, vel cuiuscumque altenus, quantum ad ea tantum quae per se competunt tali 
naturae." Zie ook In U De an , lect 12. 

2 ". . quidquid inest unicuique propter seipsum, per se dicirur de eo; quod vero non propter seipsum 
inest alicui, per accidens dicitur". [In I Anal, lect 10, nr. 7] 

De tegenstelling tussenpraedicatio per se en praedicatio per accidens vormt binnen het naar waarheid 
prediceren weliswaar een volledige disjunctie en bestrijkt dus het gehele veld van mogelijkheden, echter 
niet wanneer de praedicatio per se zo beperkt wordt opgevat als ш deze context In feite doelt Thomas hier 
uitsluitend op de 'primus modus dicendi per se ', die hij elders zo omschrijft: "Primus ergo modus dicendi 
per se est... quando praedicatur de ahquo definido, vel aliquid m defimtione positum." [In I Anal, lect. 
10, nr. 3]. Er zijn echter nog andere 'modi dicendi per se', waarvan de tweede van groot belang is voor 
een goed begnp van de verhouding tussen het zijnde en de transcendentale eigenschappen van het zijnde. 
Zie daarover onder, 3 2.1. 

163 



Om deze vragen te beantwoorden, past Thomas een soort eliminatieve methode toe. 
Wanneer een concrete natuur of essentie absoluut wordt beschouwd - bijv. de mens als 
mens, de mens inzoverre hij mens is -, kan er uiteraard niets anders aan worden toege
kend dan wat er per se aan toekomt, dat wil zeggen niets anders dan wat er krachtens 
de eigen ratio of definitie (de begrips-шЛош/), aan toekomt; al het andere wordt er ten 
onrechte aan toegeschreven.' 

Zo komt het bijvoorbeeld aan de mens als mens toe levend en dier (zintuiglijk 
wezen) en redelijk te zijn, inclusief al het andere dat tot de definitie van 'mens' behoort. 
Maar 'wit' of 'zwart' maken geen deel uit van de ratio van 'mens'. Ze zijn accidenteel 
in de zin van buiten-wezenlijk en vallen derhalve buiten de begrips-inhoud van 'mens'.2 

De mens als mens is noch wit noch zwart. Zou bijvoorbeeld 'wit' deel uitmaken van de 
definitie van 'mens', dan zouden alle mensen noodzakelijkerwijs en dus zonder uitzonde
ring wit zijn. Hieruit volgt uiteraard niet dat geen mens wit kan zijn. Het betekent alleen 
dat een mens niet per se wit is, d.w.z. niet louter krachtens de menselijke natuur. Indien 
een mens wit is, is hij dat per accidens, d.w.z. krachtens iets anders dan de menselijke 
natuur, en wel krachtens datgene waarin deze natuur is, maar dat buiten de menselijke 
natuur als zodanig gelegen is.3 Om precies te zijn: als een mens wit is, is hij dat krach
tens een welbepaalde zijnswijze van die natuur, i.e. haar tot een aanwijsbaar 'dit' of 'dat' 
verenkeld, stoffelijk-geïndividueerd of individueel zijn buiten de ziel, met alle accidentele 
bepalingen van dien/ 

Verder komt het ook niet aan de mens als mens toe numeriek één of veel te zijn, 
want ook dat ligt niet in de ratio van 'mens' opgesloten. Immers, als numeriek 'veel' in 
de definitie van 'mens' lag opgesloten, zou de menselijke natuur nimmer verenkeld en 
numeriek één kunnen zijn, - terwijl ze toch duidelijk verenkeld en numeriek één is 
voorzover ze in dit of dat menselijke individu is, bijvoorbeeld in Sokrates. Lag daaren
tegen numeriek 'één' in de definitie van 'mens' opgesloten, dan zou de menselijke natuur 
nimmer over vele individuen vermenigvuldigd en numeriek veel kunnen zijn. Waarom 
niet? Thomas' argumentatie is tamelijk lapidair, maar gezien de context veronderstel ik 
dat hij het volgende bedoelt. Als numerieke eenheid deel zou uitmaken van de ratio van 
deze of gene natuur, zou elke numerieke verveelvoudiging van die natuur uitgesloten 
zijn. Het zou dan immers per se aan die natuur toekomen tot deze singuliere instantie of 

1 "... hoc modo nichil est verum de ea msi quod convenit sibi secundum quod huiusmodi; unde 
quicquid aliomm attribuatur sibi, falsa ent attributio". [De ente et essentia, cap. 3] 

2 "Verbi gratia nomini in eo quod homo est convenit rationale et animal et alia que in diffinitione eius 
cadunt; album vero aut nigrum, vel quicquid huiusmodi quod non est de ratione humamtatis, non convenit 
homim in eo quod homo." [De ente et essentia, cap. 3]. Cf. In I Anal, lect. 31. 

3 "Alio modo [natura vel essentia] consideratur secundum esse quod habet in hoc vel in ilio: et sic de 
ipsa predicatur aliquid per accidens ratione eius in quo est, sicut dicitur quod homo est albus quia Sortes 
est albus, quamvis hoc non convemat nomini in eo quod homo." [De ente et essentia, cap. 3] 

4 "... accidens vero quod est individui, non consequens totam speciem, consequitur materiam, quae est 
individuationis principium". [5 Th. I, 54, 3 ad 2]. "Hoc autem quod est in substantia particular! praeter 
naturam communem, est materia individualis quae est singularitatis pnncipium, et per consequens acciden
tia ìndividualia quae matenam praedictam determinant." [De pot. 9, 1] 
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tot dit individu verenkeld of geïndividueerd te zijn, - en daaruit zou volgen, op de eerste 
plaats, dat er van deze natuur minstens één individueel geval moet bestaan, en, op de 
tweede plaats, dat er van deze natuur hoogstens één individueel geval kan bestaan. 
Anders geformuleerd: indien het zo zou zijn dat numeriek 'één' in de definitie van mens 
zou liggen opgesloten, dan zou de specifieke eenheid van bijv. Sokrates en Plato hun 
numerieke eenheid impliceren. Alle mensen zouden dan noodzakelijkerwijs getalsmatig 
één zijn en volledig met elkaar samenvallen. Bijgevolg zou er maar één mens kunnen 
zijn. De slotsom moet wel zijn dat de mens als mens noch numeriek één noch numeriek 
veel is.' 

Uit deze overwegingen blijkt al dat het ook niet aan de mens als mens toekomt dit 
ene individu te zijn, bijvoorbeeld Sokrates, of Plato. Met andere woorden: het komt niet 
aan de menselijke natuur als zodanig toe in Sokrates of in Plato te zijn; 'Sokrates-zijn' 
of 'Plato-zijn' enz. behoort niet tot de ratio humamtatis. Zou dat wel het geval zijn, dan 
zou de menselijke natuur immers nooit buiten Sokrates of buiten Plato kunnen worden 
aangetroffen. Maar evenmin komt het aan de menselijke natuur als zodanig toe niet in 
dit ene individu - bijv. Sokrates - te zijn. Wanneer bijvoorbeeld 'niet-Sokrates-zijn' in 
de ratio humanitatis lag opgesloten, dan zou Sokrates nooit mens kunnen zijn. Het komt 
dus aan de mens niet als mens toe wel of niet dit of dat individu te zijn.2 Dat van een 
mens gezegd kan worden dat hij Sokrates of Plato is, vloeit niet voort uit de menselijke 
natuur als zodanig, maar uit de door materiële multiplicare tot stand gekomen diversiteit 
van singuliere zijnswijzen van deze natuur buiten de ziel.3 

Op grond van soortgelijke overwegingen - die door Thomas niet geëxpliciteerd 
worden - moet ook geconcludeerd worden, dat het aan de menselijke natuur niet als 
zodanig of per se toekomt in of buiten de ziel te zijn. Want als de menselijke natuur per 
se in de ziel (nauwkeuriger: in de kennis) zou zijn, dan zou ze nooit buiten de ziel (in 
menselijke individuen) kunnen zijn; en als zeper se buiten de ziel zou zijn (in menselij-

1 "Unde si qucratur utrum ïsta natura sic considerata possit dici una vel plures, neutrum concedendum 
est, quia utnimque est extra intellectum humamtatis, et utrumque potest sibi accidere. Si enim pluralitas 
esset de intellectu eius, numquam posset esse una, cum tarnen una sit secundum quod est in Sorte. Similiter 
si unitas esset de ratione eius, tunc esset una et eadem Sortis et Piatonis, nee posset in plunbus plunfican " 
[De ente et essentia, cap 3] 

Vergelijk het door Leibniz verdedigde 'princtpium identitatis indiscernibihum '. Indien (per impossi
bile) twee zijnden absoluut ononderscheidbaar zijn, zijn het geen twee, maar is het slechts één zijnde. 

2 "Falsum emm est dicere quod essentia hominis in quantum huiusmodi habeat esse in hoc singular!, 
quia si esse in hoc singulan convemret homini in quantum est homo, numquam esset extra hoc singulare; 
similiter etiam si convemret homim in quantum est homo non esse in hoc singulan, numquam esset in eo: 
sed verum est dicere quod homo, non in quantum est homo, habet quod sit in hoc singulan vel in ilio". 
[De ente et essentia, cap. 3] 

Thomas bedoelt m.i. dat 'mens' van dit ene individu (bijv. Sokrates) geprediceerd kan worden en dat 
het dus uitgesloten is dat het 'niet-in-dit-individu-zijn' (bijv. 'niet-in-Sokrates-zijn')tot de ratio humamtatis 
zou behoren. Anders zou de predicatieve zin 'Sokrates is mens' immers als volgt geëxpliciteerd moeten 
worden: ' Sokrates is redelijk en zintuiglijk en. en niet-Sokrates'. Dezelfde overweging geldt dan uiteraard 
m.b.t. andere individuen waarvan 'mens' geprediceerd kan worden. 

3 "... in singulanbus etiam habet multiplex esse secundum singulanum diversitatem". [De ente et 
essentia, cap. 3] 
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ke individuen), dan zou ze niet in de ziel kunnen zijn en dus nooit gekend kunnen 
worden ' 

In het algemeen geldt dus dat het aan deze of gene essentie (bijv de menselijke 
natuur) niet als zodanig οι per se toekomt deze of gene zijnswijze en de daarmee gepaard 
gaande accidentele bepalingen te hebben2 De absolute beschouwing van een of andere 
essentie impliceert immers dat van elke zijnswijze wordt geabstraheerd Maar (en dit is 
een punt van groot belang) deze abstractie is geen praecisio Een natuur of essentie, 
absoluut beschouwd, abstraheert weliswaar van die verschillende zijnswijzen en de 
daarmee verbonden bepalingen, maar ze sluit deze met positief uit3 

Volgens Thomas is het juist een essentie of een natuur in deze zin, d w z volgens 
de absolute beschouwing, die geprediceerd wordt van de individuen 4 En hoewel deze 
bewering tot de nodige verwarringen kan leiden, is het toch niet zo moeilijk in te zien, 
waarom het inderdaad een essentie of een natuur volgens de absolute beschouwing, 
d w z secundum rationem propnam, moet zijn, die geprediceerd wordt Wanneer men 
bijvoorbeeld zegt 'Sokrates is mens', zegt men immers niets minder maar ook niets 
meer, dan dat alles wat aan de mens als mens toekomt, aan Sokrates toekomt5 Met 
betrekking tot het subject betekent dit, dat de bepalingen die het heeft krachtens de 
zijnswijze van de geprediceerde natuur m het subject, noch worden ingesloten, noch 
worden uitgesloten Zo wordt bijv in 'Sokrates is mens' de bepaling 'wit', die verbonden 
is met de individuele zijnswijze van de menselijke natuur in Sokrates, noch ingesloten, 
noch uitgesloten Met betrekking tot het predicaat betekent dit, dat het enkel en alleen 
secundum rationem propnam en niet secundum esse geprediceerd wordt Zo wordt in 
'Sokrates is mens' het predicaat 'mens' louter naar de eigen inhoud (propria ratio) 
geprediceerd, niet naar deze of gene zijnswijze (esse) van die inhoud 

De verwarringen beginnen, wanneer men als volgt redeneert Is eenmaal nauwkeurig 
vastgesteld waaraan het toekomt geprediceerd te worden, dan is daarmee tevens nauw
keurig vastgesteld waaraan het toekomtprediceerbaar (predicabel) te zijn Want datgene 
wat geprediceerd wordt, is uiteraard prediceerbaar de esse ad posse valet illatio Nu is 
inmiddels vastgesteld dat datgene, waaraan het toekomt geprediceerd te worden, een 

1 " sed verum est dicere quod homo, non in quantum est homo, habet quod sit in hoc singulan vel 
in ilio aut in anima " [De ente et essentia, cap 3] 

2 "Нес autem natura habet duplex esse unum in singulanbus et aliud in anima, et secundum utramque 
consequntur dictam naturam accidentia, in singulanbus etiam habet multiplex esse secundum singulanum 
diversitalem Et tamen ipsi nature secundum suam pnmam considerationem, scilicet absolutam, nullam 
ìstoium esse debetur " [De ente et essentia, cap 3] 

3 "Ergo patet quod natura hominis absolute considerata abstrahlt a quolibet esse, ita tamen quod non 
fiat precisio alicuius eorum " [De ente et essentia, cap 3] 

' "Et hec natura sic [se absolute] considerata est que predicate de individua omnibus " [De ente et 
essentia, cap 3] " nature humane secundum suam absolutam considerationem convenit quod predicetur 
de Sorte" [De ente et essentia, cap 3] 

5 " quicquid enim convenit homim in quantum est homo predicato de Sorte " [De ente et essentia, 
cap 3] " ex eo quod aliquid ahcui attribuitur, oportet quod attnbuantur ei omnia quae sunt de ratione 
ìlhus sicut cuicumque attnbuitur homo, oportet quod attnbuatur ei esse rationale " [S Th I, 28, 3] 
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natura absolute considerata is. Bijgevolg moet het aan diezelfde natura absolute consi
derata toekomen predicabel te zijn. Daarmee zou dan het antwoord gevonden zijn op de 
vraag, waarvan de predicaten 'algemeen', 'predicabel', 'genus', 'species' en 'specifieke 
differentie' zélf geprediceerd worden, nl. van een natura absolute considerata. Een en 
ander lijkt bevestigd te worden door Thomas zelf, waar hij zegt dat de in zichzelf 
beschouwde natuur algemeen is', en dat datgene, waaraan de ratio van genus, species 
en specifieke differentie toekomt, geprediceerd wordt van de individuen.2 

Deze redenering is in zekere zin correct, maar gaat volledig voorbij aan de zin en 
de strekking van de uitdrukking 'natura absolute considerata '. Daarom is het misschien 
goed nog eens te proberen Thomas' bedoeling te verduidelijken. 

Wanneer iemand 'mens' van Sokrates prediceert, wat prediceert hij dan precies? Hij 
prediceert datgene wat een begrip in het verstand is, datgene wat Plato en Aristoteles 
zijn, datgene wat universeel is, datgene wat predicabel is, datgene wat een species is, 
datgene wat geprediceerd wordt, etc. etc. Wat hij echter niet prediceert, zijn al deze 
mogelijke zijnswijzen van het 'datgene wat...', ook al kunnen deze stuk voor stuk aan de 
essentie 'mens' toekomen. Als iemand zegt dat Sokrates mens is, zegt hij daarmee 
immers geenszins dat Sokrates een begrip is, noch dat hij Plato, Aristoteles, universeel, 
predicabel, species of geprediceerd is. Het 'datgene wat ...' sluit niets van dit alles in, 
ofschoon het er volledig voor open staat. Abstraheert men nu van alle genoemde zijns
wijzen en de daaruit voortvloeiende bepalingen en neemt men dus alleen het 'datgene 
wat ...' in beschouwing, dan beschouwt men een natuur of essentie op absolute wijze 
(natura absolute considerata). Weliswaar beschouwt men zo'n natuur onvermijdelijk in 
deze of gene zijnswijze (in Plato, in de ziel etc), maar men beschouwt haar met naar 
deze of gene zijnswijze. Men beschouwt haar niet secundum esse quod habet, maar 
secundum rationem propnam. Daaruit volgt dat die natuur of essentie, juist omdat en 
voorzover ze enkel naar haar eigen ratio genomen wordt, niets anders laat zien dan wat 
in haar eigen ratio ligt opgesloten. En daaruit volgt weer dat er niets anders van gepredi
ceerd kan worden dan wat er krachtens de eigen definitie en dus per se aan toekomt. 

Dit betekent dus niet, dat aan zo'n natuur of essentie niets anders kan toekomen dan 
wat er per se aan toekomt. Het betekent enkel dat aan zo'n natuur of essentie, omdat en 
voorzover ze absoluut genomen wordt, niets anders kan toekomen dan wat er per se aan 
toekomt, aangezien dat het enige is wat door de absolute beschouwing aan het licht wordt 
gebracht. Dat was immers de zin van het onderscheid tussen de beschouwing van een 
natuur of essentie 'secundum rationem propnam ' en 'secundum esse ': aan het licht te 
brengen of algemeenheid en prediceerbaarheid er per se οι per accidens aan toekomen. 
Is een willekeurige essentie (bijv. 'mens') krachtens zichzelf (per se) algemeen en predi-
ceerbaar, dat wil zeggen louter krachtens haar eigen definitie (propria ratio)! Of is ze 

1 ". . natura in se considerata communis est" [De pot 9, 2 ad 1]. Cf. " .. natura enim communis est 
quam significai definido ïndicans quid est res; unde ipsa natura communis, essentia vel quidditas dicitur." 
[Depot 9, 1] 

2 ".. id cui convenit ratio generis vel speciei vel differentie predicata de hoc singulan signato". [De 
ente et essentia, cap. 3] 
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het krachtens iets anders (per accidens), dat wil zeggen krachtens deze of gene zijns
wijze? 

Het is niet moeilijk in te zien dat de noties 'algemeen', 'predicabel', 'genus', 
'species' en 'specifieke differentie' op geen enkele wijze deel uitmaken van de ratio of 
defimtio van bijvoorbeeld 'mens'. Zou dat wel het geval zijn, dan zouden algemeenheid, 
predicabiliteit enz. immers óók toe moeten komen aan elke individuele mens, - en nog 
wel per se, dat wil zeggen juist krachtens zijn menselijke natuur. Maar hoewel de 
menselijke natuur ongetwijfeld in alle menselijke individuen is, is ze in elk van deze 
individuen toch geïndividueerd en als zodanig niet gemeenschappelijk aan en prediceer-
baar van velen. In menselijke individuen als Sokrates, Plato en Aristoteles wordt geen 
algemeenheid aangetroffen: alles in hen is geïndividueerd.1 

Hetzelfde punt kan op een nog overtuigender manier worden duidelijk gemaakt. 
Indien algemeenheid en prediceerbaarheid in de ratio humamtatis zouden liggen opgeslo
ten, zou uit een predicatie als 'Sokrates is mens' via de als middenterm optredende 
definitie van 'mens' geconcludeerd kunnen worden: 'Sokrates is algemeen', 'Sokrates is 
predicabel' of 'Sokrates is een species', wat kennelijk onzin is.2 

De conclusie moet wel zijn dat datgene wat geprediceerd wordt, inderdaad deze of 
gene natuur of essentie absolute considerata is, dat wil zeggen deze of gene natuur of 
essentie secundum rationem propriam considerata. Door van Sokrates te zeggen dat hij 
mens is, wordt bijvoorbeeld impliciet gezegd dat hij redelijk, zintuiglijk, levend, stoffe
lijk en zelfstandig is. Maar de zijnswijzen die aan de essentie 'mens' of aan de menselijke 
natuur toe kunnen komen en de beschouwingswijzen waaraan deze natuur onderhevig kan 

1 "Non tarnen potest dici quod ratio universalis conveniat nature sic accepte, quia de ratione universalis 
est unitas et communilas, nature autem humane neutrum horum convenu secundum absolutam suam 
considerationem Si emm commumtas esset de ìntellectu hominis, tunc in quocumquc invenireturhumanitas 
inveniretur commumtas, et hoc falsum est, quia in Sorte non învenitur communitas aliqua, sed quicquid 
est in eo est individuatum Similiter etiam non potest dici quod ratio generis vel speciei accidit nature 
humane secundum esse quod habet in individua, quia non mvenitur in individuis natura humana secundum 
umtatem ut sit unum quid omnibus conveniens, quod ratio universalis exigit " [De ente el essentia, cap 
3] Cf. In II De an , lect 12 

De bewering dat in Sokrates geen algemeenheid is, heeft m ι alleen betrekking op de algemeenheid 
die verbonden is met prediceerbaarheid Ten opzichte van zijn vnenden of vijanden is Sokrates wel degelijk 
iets gemeenschappehjksen dus iets 'al-gemeens' Ook ten opzichte van alle predicaten die van hem kunnen 
worden uitgezegd, is Sokrates iets gemeenschappelijks of 'al-gemeens' Ieder individu is ten opzichte van 
al het andere iets al-gemeens. 

2 "Et quia nature humane secundum suam absolutam considerationem convemt quod predicetur de 
Sorte, et ratio speciei non convemt sibi secundum suam absolutam considerationem..., ideo nomen speciei 
non predicatur de Sorte ut dicatur Sortes est species, quod de necessitate accideret si ratio speciei conveni-
ret homini secundum esse quod habet in Sorte, vel secundum suam considerationem absolutam, scilicet in 
quantum est homo, quicquid emm convemt homini in quantum est homo predicatur de Sorte " [De ente 
et essentia, cap 3] 

Bij problemen als deze blijkt nog eens de relevantie van het onderscheid tussen sigmficatio en 
suppositie. In de bewenngen 'Sokrates is mens' en 'Mens is een species' is er met betrekking tot 'mens' 
geen sprake van een verschil of verschuiving in betekenis (de ratio van 'mens' blijft immers ongewijzigd), 
maar van een verschil in suppositie (bijv 'het begrip mens', 'het woord mens', 'de soort mens', 'deze 
mens', enz.). 
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zijn, worden niet geprediceerd. Datgene, wat geprediceerd wordt, is de essentie zonder 
meer. Met andere woorden: de essentie 'mens' kan ongetwijfeld op allerlei wijzen zijn 
en op allerlei wijzen beschouwd worden, maar als iemand 'mens' prediceert, prediceert 
hij niet het geprediceerd worden, niet de prediceerbaarheid, niet de algemeenheid, niet 
de specificiteit, niet de individualiteit en tenslotte ook met het zus of zo beschouwd 
worden, hoewel al deze predicaten ontegenzeglijk aan de betreffende essentie kunnen toe
komen.1 

Als het dus aan een of andere natuur of essentie toekomt algemeen en predicabel te 
zijn, dan komt het er toch niet per se, maar slechts per accidens aan toe, d.w.z. krachtens 
deze of gene zijnswijze van de betreffende essentie. En als het er krachtens deze of gene 
zijnswijze aan toekomt, dan toch niet krachtens deze of gene individuele zijnswijze. 
Algemeenheid en prediceerbaarheid komen aan een natuur noch secundum rationem 
propriam toe, noch secundum quod habet esse in singularibus extra animam. Er blijft dus 
maar één mogelijkheid over: algemeenheid en predicabiliteit komen toe aan een natuur 
secundum quod habet esse in intellectu, d.w.z. aan een natuur inzover deze het zijn heeft 
in de ziel of in het verstand.2 

Daarmee is echter alleen nog maar het 'dat', niet het 'waarom' vastgesteld. Hoe 
komt het precies dat een essentie enkel en alleen krachtens haar in-het-verstand-zijn 
algemeen en prediceerbaar is? De voor de hand liggende verklaring is, dat een natuur of 
essentie in het verstand een abstract zijn verkrijgt, dat wil zeggen: een zijnswijze die 
abstractie maakt van al datgene waardoor ze in de werkelijkheid buiten het verstand 
geïndividueerd is (te weten de materia signata)? Door van deze individuerende condities 
te abstraheren, ontdoet het verstand een essentie van de veelheid en diversiteit van de 
singuliere zijnswijzen. Vervolgens kan het verstand ook nog eens abstraheren van de vele 
speciferende condities (de specifieke differenties). De vrucht van de abstractie is dus iets, 
dat niet gebonden is aan deze of gene individuerende of specificerende condities. 

Bij nauwkeurig toezien blijkt echter al spoedig, dat de algemeenheid en predicabi
liteit van essenties niet geheel en al uit de abstractie verklaard kunnen worden. De 

1 "When A is predicated of α, b, с, d, etc because A is their common likeness, it is clear that whatever 
else is being predicated, the fact that A is their common likeness is not being predicated, or is it being 
predicated that A is being predicated, or is it being predicated that A is predicable These facts are genuine 
accompaniments of the contents of A, genuine accompaniments because of the human mode of knowing, 
but they are not among the contents of A." [J. Bobik, Aquinas On Being And Essence A Translation and 
Interpretation, Notre Dame 1970, biz 133] 

2 "Relinquitur ergo quod ratio speciei accidat nature humane secundum lllud esse quod habet in 
intellectu " [De ente et essentia, cap 3]. "... universaha, secundum quod sunt universaha, non sunt nisi m 
anima" [In 11 De an , lect 12, nr. 380] "Forma autem per modum universalem non ìnvenitur nisi m 
intellectu." [ScG 1,44, Adhuc']. "Tales autem formae esse non possunt nisi intellectae: cum non ìnveniatur 
aliqua forma in sua universahtate nisi in intellectu " [ScG I, 44, Amplius2] 

3 "Individuatici autem naturae communis in rebus corporahbus et matenahbus est ex materia corporali 
sub determinatis dimensionibus contenta universale autem est per abstractionem ab huiusmodi materia et 
matenahbus conditiombus individuantibus." [In II De an , lect. 12, nr. 377] "Nam intellectus lmmatena-
liter cognoscit matenalia: et similiter naturas rerum, quae singulanter in rebus existunt, intellectus cognoscit 
universahter, idest absque consideratone pnncipiorum et accidentium individualium." [In III Met, lect. 
9, nr. 446] 
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abstractie van de individuerende of specificerende condities is wel een noodzakelijke, 
maar daarom nog niet een voldoende voorwaarde voor het ontstaan van algemeenheid en 
predicabiliteit. De vrucht van de abstractie is weliswaar een of andere res - bijvoorbeeld 
de menselijke natuur -, maar deze is uit zich nog niet iets algemeens. In feite is het 
product van de abstractie niets meer en niets minder dan een natura absolute considerata. 
Wil deze natuur iets algemeens zijn en als zodanig gekend worden, dan is meer vereist. 
Zoals Kant later zal zeggen: de abstractie is enkel en alleen de negatieve voorwaarde 
waaronder algemeenheid tot stand kan komen; de positieve voorwaarden zijn comparatie 
en reflectie} 

Om de algemeenheid in het vizier te krijgen moet een geabstraheerde essentie niet 
louter in zichzelf beschouwd worden (als zodanig toont ze immers niets anders dan haar 
eigen ratio), maar in betrekking tot of in vergelijking met iets anders (comparatie). Nu 
onderhoudt een abstracte essentie een betrekking naar twee kanten: als abstract is ze 
gefundeerd in de activiteit van dit of dat verstand; als essentie is ze gefundeerd in deze 
of gene singuliere dingen buiten het verstand. Daaruit volgt dat een abstracte essentie 
enerzijds beschouwd kan worden met betrekking tot (in vergelijking met) dit of dat 
particuliere verstand waarin ze is; en anderzijds met betrekking tot (in vergelijking met) 
de singuliere dingen waarvan ze geabstraheerd is. 

Nota bene, in dit laatste geval wordt een essentie niet genomen naar haar zijn in de 
singuliere dingen buiten het verstand, maar (1) naar haar zijn in dit of dat verstand 
(secundum quod habet esse in hoc vel ilio intellectu), (2) voorzover ze betrokken wordt 
op de dingen buiten het verstand (secundum quod comparatur ad res extra animam). In 
het eerste opzicht wordt een abstracte essentie genomen naar haar 'esse in ', dat wil 
zeggen naar haar inhaerentie in dit of dat particuliere intellect. In dit licht beschouwd is 
ze iets accidenteels. In het tweede opzicht wordt een abstracte essentie genomen naar 
haar 'esse ad aliud', dat wil zeggen volgens haar betrokkenheid op haar vele mogelijke 
singuliere zijnswijzen buiten de ziel. In dit licht beschouwd is ze iets relationeels.2 In 

1 "Die Abstraktion ist nur die negative Bedingung, unter welcher allgemeingültige Vorstellungen 
erzeugt werden können, die positive ist die Komparation und Reflexion " [Logik A 147] 

Kants bepaling van de rol van abstractie, comparatie en reflectie is wel enigszins anders dan die van 
Thomas, maar is toch verhelderend· "Die logischen Verstandes-Actus, wodurch Begriffe ihrer Form nach 
erzeugt werden, sind. 1) die Komparation, d.i. die Vergleichung der Vorstellungen unter einander im 
Verhaltnisse zur Einheit des Bewußtseins; 2) die Reflexion, d.i die Überlegung, wie verschiedene Vorstel
lungen in Einem Bewußtsein begriffen sein können; und endlich 3) die Abstraktton oder die Absonderung 
alles ubngen, worin die gegebenen Vorstellungen sich unterscheiden " [Logik A 145] 

2 "... notitia ... duphciter potest consideran. Vel secundum quod comparatur ad cognoscentenv et sic 
inest cognoscenti sicut accidens in subiecto . . Vel secundum quod comparatur ad cognoscibile: et ex hac 
parte non habet quod ínsit, sed quod ad aliud sit." [Quodl 7, 1,4] 

Het onderscheid tussen accidens en retalio wekt misschien verbazing De relatie is toch zelf één van 
de accidenten'' Op deze vraag zal ik later ingaan (3.3.3) Hier wil ik volstaan met de opmerking dat de 
drieledige grondstructuur van 'esse ' (substantie), 'esse m ' (accident) en 'esse ad ' (relatie) bepaald klassiek 
genoemd mag worden. Nog in Kants Kritik der reinen Vernunft vormt dit drietal het uitgangspunt bij de 
vraag naar de ontologische status van tijd en ruimte: "Was sind nun Raum und Zeit? Sind es wirkliche 
Wesen [substanties]? Sind es zwar nur Bestimmungen [accidenten], oder auch Verhältnisse [relaties] der 
Dinge . .". [KrV В 37] 
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het eerste opzicht is de betreffende essentie een accidentele bepaling van een of ander 
particulier intellect. Ze is dan een concrete kenvorm (species), die juist op grond van 
haar zijn in dit verstand of in dat verstand niet iets algemeens, maar iets individueels is. 
In het tweede opzicht is de betreffende essentie echter wel degelijk iets algemeens1: 

Et quamvis hec natura intellecta habeat rationem 
universalis secundum quod comparator ad res 
extra animarti, quia est una simihtudo omnium, 
tarnen secundum quod habet esse in hoc ìntellec-
tu vel in ilio est quedam species intellecta parti
culars (...) quia non est universalitas lllius 
forme secundum hoc esse quod habet in uitellec-
tu, sed secundum quod refertur ad res ut simili-
todo rerum [De ente et essentia, cap 3] 

En hoewel deze begrepen natuur de aard van een 
algemeen begnp heeft volgens de vergelijking 
[betrekking] ervan met de dingen buiten de ziel, 
omdat ZIJ één gelijkenis is van alle individuen, is 
ze toch naar haar zijn in dit of ш dat verstand 
een bepaalde particuliere kenvorm (...) Er is 
immers geen algemeenheid van die vorm op 
grond van dit zijn dat zij heeft in het verstand, 
maar voorzover ze als een gelijkenis van de 
dingen op de dingen betrokken wordt. 

Om algemeen te zijn moet een essentie immers geschikt zijn om één in vele(n) ('unum 
in multis ') en om een gelijkenis van alle(n) ('simihtudo omnium ') te zijn. Wil ze daartoe 
echter geschikt zijn, dan dient ze betrokken te zijn op de vele mogelijke individuen of 
instanties. 

Zonder deze betrekking of betrokkenheid op de res extra animant zou een essentie 
trouwens niet alleen geen algemeenheid, maar ook geen waarde voor de kennis hebben. 
Want ten eerste wordt een essentie in het onderhavige geval niet beschouwd naar haar 
betrekking tot of haar zijnswijze in een of ander particulier intellect, maar als de verte
genwoordiging of tegenwoordig-stelling (repraesentatio) in dat intellect van een of 
andere zaak. De essentie wordt hier uitdrukkelijk verstaan als een 'simihtudo rei', - en 
het is uitsluitend door deze betrekking dat de essentie een kengrond of een kenbeginsel 
(principium cogmtionis) is.2 En ten tweede wordt de gekende essentie genomen als 
mogelijk of werkelijk betrokken op vele particuliere en singuliere instanties. Juist krach
tens deze betrekking is de essentie algemeen. Zo wordt duidelijk in welke zin de essentie 
een 'similitude omnium ' en als zodanig een kengrond van vele particuliere en singuliere 
dingen is.3 

1 ". . forma quae est recepta in intellectu, potest dupliciter consideran: vel per comparationem ad rem 
cuius est simihtudo, et sic habet umversalilatem non enim est simihtudo hominis secundum conditiones 
individuantes, sed secundum naturam communem; vel per comparationem ad intellectum in quo habet esse, 
et sic est quid individuatimi, quemadmodum intellecrus " [In II Sent 3, 1, 2 ad 3] 

2 "... simihtudo enim in vi cognoscitiva existens non est pnncipium cogmtionis rei secundum esse quod 
habet in potentia cognoscitiva sed secundum relationem quam habet ad rem cognitam; et inde est quod non 
per modum quo simihtudo rei habet esse in cognoscente res cognoscitur sed per modum quo simihtudo 
in intellectu existens est repraesentativa rei " [De ver 2, 5 ad 17] 

3 ".. universale, secundum quod accipiturcum intentione universahtatis, est... quodammodo pnncipium 
cognoscendi.prout mtentio universalitatisconsequitur modum intelligendiqui estperabstractionem "[5 Th 
I, 85, 3 ad 4] 

Ook op dit punt is Kant verhelderend: "Die Allgemeinheit oder Aligemeingültigkeit des Begriffs 
beruht... darauf, ... daß er ein Erkenntnisgrund ist. (...) So wie man von einem Grunde überhaupt sagt, 
daß er die Folge unter sich enthalte so kann man auch von dem Begriffe sagen, daß er als Erkenntnisgrund 
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Uit dit alles volgt dat het verstand niet alleen de betreffende essentie moet kennen, 
maar ook het esse in mtellectu van deze essentie. Anders gezegd: het moet de gekende 
essentie juist naar haar gekend-zijn of als gekend kennen. Alleen daardoor kan het 
immers weet hebben van het onderscheid tussen het esse in singularibus en het esse in 
mtellectu van de essentie. 

Dit veronderstelt van de kant van het verstand naast de act van abstractie nog een 
act van reflectie. In een act van reflectie richt het verstand zijn aandacht niet meer 
rechtstreeks op zijn aanvankelijke object, maar buigt het zich als het ware terug over 
zichzelf en zijn eigen kenact, waardoor het oorspronkelijke object plaats maakt voor een 
nieuw object, namelijk het verstand zelf.1 Weliswaar kent het verstand altijd primair 
deze of gene buiten de ziel bestaande natuur, maar secundair kent het daarin op een meer 
of minder uitdrukkelijke wijze ook altijd zichzelf: het kent zijn eigen bestaan; het kent 
zijn eigen kenact; het kent de wijze waarop het kent, zoals de abstractieve wijze; het kent 
zijn verschillende werkingen en de vruchten daarvan, zoals het begrip (simplex appre-
hensw), het oordeel (compostilo vel divisto) en de redenering (ratiocinatio); enzovoorts.2 

Wat in de aan de reflexieve act voorafgaande act datgene was waardoor (quo) gekend 
werd, wordt in de reflexieve act datgene wat (quod) gekend wordt.3 Dit is uiteraard 
altijd een secundair kenobject, aangezien het een eerdere kenact en een bij die eerdere 
kenact behorend kenobject vooronderstelt.4 

Op grond van abstractto, reflexio en comparatio kan een essentie door het verstand 
gevat worden als één gelijkenis van alle(n) (una similttudo omnium). Zo kan een essentie 

alle diejenigen Dinge unter sich enthalte, von denen er abstrahiert worden, ζ В der Begriff Metall das 
Gold, Silber, Kupfer u s w - Denn da jeder Begriff, als eine allgemeingültige Vorstellung, dasjenige 
enthalt, was mehreren Vorstellungen von verschiedenen Dingen gemein ist so können alle diese Dinge, 
die in so ferne unter ihm enthalten sind, durch ihn vorgestellt werden " [Logik A 148-149] 

' " aliud est intelligere rem, et aliud est intelligere ipsam intentionem intellectam, quod intellecrus 
facit dum super suum opus reflectitur. unde et aliae scientiae sunt de rebus, et alme de intentionibus 
intellect« " [ScG IV, 11, Dico] 

2 "Ex hoc emm quod intellecrus in se ipsum reflectitur, sicut intelligit res existentes extra animam, ita 
ìntelligit eas esse intellectas et sie, sicut est quaedam coneeptio intellecrus vel ratio, - cui respondet res 
ipsa quae est extra animam, - ita est quaedam coneeptio vel ratio, cui respondet res intellecta secundum 
quod huiusmodi" [De pot 7, 6] 

' " cuiuslibet potentiae animae virtus est determinata ad obiectum suum; unde et eius actio primo et 
pnncipahter in obiectum tendit In ea vero quibus in obiectum dingitur non potest nisi per quamdam 
reditionem Sed ista reditio incomplete quidem est in sensu, complete autem in mtellectu qui reditione 
completa redit ad sciendum essentiam suam." [De ver 10, 9] 

4 "Prima emm intellecta sunt res extra animam, in quae primo intellecrus ìntelhgenda fertur. Secunda 
autem intellecta dicuntur intentiones conséquentes modum intelhgendi. hoc emm secundo intellecrus 
intelligit m quantum reflectitur super se ipsum, intelligens se intelligere et modum quo intelligit " [De pot 
7, 9]. "In omnibus potentus quae possunt converti in suos actus, pnus oportet quod actu Uhus potentiae 
feratur m obiectum aliud, et postmodum feratur m suum actum Si emm intellecrus intelligit se intelligere, 
pnus oportet poni quod intelligat rem ahquam, et consequenter quod intelligat se intelligere nam ipsum 
intelligere quod intellecrus intelligit, alicuius obiecti est" [ScC III, 26] "Nullus autem percipit se intellige
re nisi ex hoc quod ahquid intelligit, quia pnus est intelligere ahquid quam intelligere se intelligere, et ideo 
pervenit anima ad actuahter percipiendum se esse per îllud quod intelligit vel sentit " [De ver 10, 8] 
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als 'mens' een umforme betrekking krijgen tot alle menselijke individuen die buiten de 
ziel zijn, voorzover ze namelijk van elk daarvan in dezelfde mate een gelijkenis is en 
aldus leidt tot kennis van alle menselijke individuen, juist voorzover het mensen zijn ' 
Het is op basis van deze uniforme betrekking van de in het verstand aanwezige essentie 
'mens' tot alle individuen, dat het verstand het begnp 'species' vormt en dit toekent aan 
de menselijke natuur2 

Uiteraard gelden vergelijkbare overwegingen met betrekking tot het begnp 'genus', 
met dien verstande, dat het verstand bij de vorming van een generiek begnp niet alleen 
van de individuerende, maar ook van de specificerende condities abstractie maakt In dit 
geval ontstaat eveneens een uniforme betrekking van deze of gene natuur, m η tot alle 
specifieke bestaanswijzen, en is het op basis van deze uniforme betrekking dat het 
verstand het begnp 'genus' vormt en dit vervolgens toekent aan de betreffende natuur 
(bijv 'zintuiglijk wezen' of 'dier')3 Het is om die reden dat Averroes en Avicenna 
terecht zeggen, dat het door het verstand is, dat in de dingen algemeenheid wordt te weeg 
gebracht" 

Zo blijkt dat begnppen en benamingen als 'algemeen', 'predicabel', 'genus', 'spe
cies' niet geprediceerd worden van een essentie absoluut beschouwd, noch van een 
essentie voorzover ze buiten het verstand bestaat, maar voorzover ze in de kennis bestaat 
en voorzover ze betrokken is op de individuele dingen Deze predicaten zeggen dan ook 
niet iets over de dingen zelf (althans niet rechtstreeks), maar over de wijze waarop de 
mens de dingen kent 

ïntellectui respondet aliquid m re dupliciter 
Uno modo immediate, quando videlicet intel
lects concipit formam rei alicuius extra ammam 
existentis, ut hominis vel lapidis Alio modo 
mediate, quando videlicet aliquid sequitur actum 
intelhgendi, et ìntellectus reflexus supra ipsum 
considérât lllud Unde res respondet lili conside-
rationi ìntellectus mediate, id est mediante intel
l igent rei verbi gratia, ìntellectus intelhgit 
naturam animalis in homme, m equo, et mullís 
alus speciebus ex hoc sequitur quod intelhgit 

Aan een begrip beantwoordt op twee manieren 
iets in de werkelijkheid Op de ene manier on 
middellijk, wanneernl het verstand de vorm vat 
van een zaak die buiten de ziel bestaat, zoals van 
een mens of van een steen Op de andere manier 
middellijk, wanneer nl iets volgt op de act van 
begrijpen en het verstand in een reflectie op 
zichzelf dat iets beschouwt Daarom beantwoordt 
de zaak middellijk aan die beschouwing van het 
verstand, d w z door bemiddeling van het begnp 
van de zaak Om een voorbeeld te geven het 

' "Ipsa enim natura humana in intellectu habet esse abstractum ab omnibus mdividuantibus, et ideo 
habet rationem uniformem ad omnia individua que sunt extra ammam, prout equal iter est simihtudo 
omnium et ducens in omnium Cognitionen"! in quantum sunt homines " [De ente et essentia, cap 3] Cf 
" propter uniformitatem ratiorus inventam in mtentione quae fit propter remotionem a materiahbus 
conditionibus et omni diversitate, est unum in multis sic enim homines sunt unus homo et unum animal " 
[De nat gen , cap 4, пг 494] 

2 "Et ex hoc quod talem relationem habet ad omnia individua, ìntellectus adinvemt rationem speciei 
et attnbuit sibi" [De ente et essentia, cap 3] 

1 " sigmfïcatum hums nomirus genus non est similitude alicuius rei extra ammam existentis, sed ex 
hoc quod ìntellectus intelhgit animal ut in plunbus speciebus, attnbuit ei intentionem genens" [In I Sent, 
2, 1, 3] 

* " unde dicit Commentator in principio De anima quod 'ìntellectus est qui agit in rebus Universa
litäten!', hoc etiam Avicenna dicit in sua Metaphisica " [De ente et essentia, cap 3] 
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earn ut genus. Huic mtellectui quo intellectus verstand begrijpt de dierlijke natuur in de mens, 
intelligit genus, non respondet ahqua res extra in het paard en in vele andere soorten, waaruit 
immediate quae sit genus, sed intelligence, ex volgt dat het deze natuur begrijpt als genus Aan 
qua consequitur ista intentio, respondet ahqua dit begnp waarmee het verstand het genus be-
res [Depot 1, 1 ad 10] gnjpt, beantwoordt niet onmiddellijk een ding 

buiten de ziel dat het genus zou zijn, maar aan 
het begrip, waaruit deze intentio volgt, beant
woordt een zaak. 

Algemeenheid, predicabiliteit, genericiteit, specificiteit enz. zijn dus in zekere zin produc
ten van de menselijke modus intelligendi.1 Daarom hebben namen als 'zintuiglijk wezen' 
of 'dier' en 'redelijk wezen' of 'mens' betrekking op de (algemene) naturen zelf, maar 
hebben namen als 'genus' en 'species' uitsluitend betrekking op 'dier' en 'mens' als 
algemene (begrippen)} Er is dan ook niets in de werkelijkheid buiten het verstand, dat 
aan begrippen als 'genus' en 'species' beantwoordt.3 En aangezien de reflexieve kenact 
volgt op de abstractieve, zijn 'mens' en 'dier' e.d. 'nomina primae intentionis (impositi-
onis) ', terwijl 'species' en 'genus' e.d. 'nomina secundae intentionis (impositions) ' 
zijn.4 

Tegen deze achtergrond valt tenslotte gemakkelijk te begrijpen waarom Thomas op 
verschillende plaatsen zegt, dat het 'universele' of 'algemene' op twee verschillende 
manieren kan worden opgevat. Op de eerste plaats kan er immers onder verstaan worden: 
datgene wat algemeen is, te weten een of andere res, bijvoorbeeld de menselijke natuur. 
De menselijke natuur is immers inderdaad algemeen, zij het niet per se, maar per acci-
dens Het algemene in deze zin wordt gewoonlijk het 'universale metaphysicum' ge
noemd. Op de tweede plaats kan onder het 'universele' of 'algemene' verstaan worden, 
iets algemeens als algemeen. Dit wordt doorgaans het 'universale logicum ' genoemd. In 

1 "Ahquando autem hoc quod significai nomen non est simihtudo rei existentis extra animam, sed est 
ahquid quod consequitur ex modo intelligendi rem quae est extra animam, et huiusmodi sunt intentiones 
quas intellectus noster admvenil, sicut significatum huius nomims genus non est simihtudo ahcuius rei 
extra animam existentis, sed ex hoc quod intellectus intelligit animal ut m pluribus speciebus, attribuii ei 
intentionem generis et huiusmodi intentionis licet proximum fundamentum non sit in re, sed in intellectu, 
tarnen remotum fundamentum est res ipsa " [In I Sent , 2 , 1,3 Sol ] 

2 "Nomina generum vel specierum, ut homo vel animal, sunt imposita ad significandum ipsas naturas 
communes, non autem intentiones naturarum commumum, quae significantur his nommibus genus vcl 
species " [S Th I, 30, 4] 

' "Sunt autem quaedam rationes quibus in re intellecta nihil respondet, sed ea quorum sunt huiusmodi 
rationes, intellectus non attnbuit rebus prout in se ìpsis sunt, sed solum prout intellectae sunt, sicut patet 
in ratione generis et speciei, et aliarum intentionum intellectualiunr nam nihil est in rebus quae sunt extra 
animam, cuius simihtudo sit ratio generis vel speciei. Nee tamen intellectus est falsus quia ea quorum sunt 
istae rationes, scilicet genus et species, non attnbuit rebus secundum quod sunt extra animam, sed solum 
secundum quod sunt in intellectu Ex hoc emm quod intellectus in se ipsum reflectitur, sicut intelligit res 
existentes extra animam, ita intelligit eas esse mtellectas et sic, sicut est quaedam conceptio intellectus vel 
ratio, - cui respondet res ipsa quae est extra animam, - ita est quaedam conceptio vel ratio, cui respondet 
res intellecta secundum quod huiusmodi, sicut ratiom hominis vel conceptioni hominis respondet res extra 
animam, ratiom vero vel conceptioni genens aut speciei, respondet solum res intellecta." [De pot 7, 6] 

4 Cf. R W. Schmidt, The Domain of Logic According to Samt Thomas Aquinas, The Hague 1966, biz. 
122 e.v. 
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dit geval slaat de term 'universale' eveneens op een of andere res, maar dan uitdrukkelijk 

als betrokken op de vele mogelijke particuliere of singuliere instanties een res inclusief 

de 'intentio umversahtatis '. ' 

313 'Esse sine addinone ' 'esse commune ' en 'esse divinum ' 

Uit de beschouwingen in de vorige paragraaf kan worden afgeleid, in welke zin het esse 
(ens) commune aanspraak kan maken op de betiteling 'sine addinone' Het kan zo 
genoemd worden in deze zin, dat het zonder toevoeging, want abstract, door het verstand 
wordt gevat Het kan echter niet sine addinone genoemd worden in de zin, dat het 
zonder toevoeging buiten het verstand bestaat of zou kunnen bestaan 

In dit opzicht verschilt het esse (ens) commune volstrekt niet van andere algemene 
begrippen Zo kan het verstand zich bijvoorbeeld het generieke begrip 'dier' of 'zintuig
lijk wezen' vormen zonder deze of gene specifieke differentie (bijvoorbeeld 'redelijk'); 
'dier' of'zintuiglijk wezen' kan dus sine addinone gevat worden Maar het is onmogelijk 
dat er buiten het verstand een dier-zonder-meer (sine addinone) zou bestaan, d w z het 
is onmogelijk dat er een dier zou bestaan, dat niet door deze of gene differentie tot een 
specifiek dier (mens, leeuw, ezel) gedetermineerd zou zijn2 Een 'animal tantum ' kan 
wel worden gedacht, maar kan niet in de van het denken onafhankelijke werkelijkheid 
(extra animam) worden aangetroffen De betrekkelijke onbepaaldheid die het heeft, is dan 
ook een heel bepaalde onbepaaldheid het is de onbepaaldheid die eigen is aan de 
begrips-algemeenheid en die zijn oorsprong heeft in het abstractieve kennen Door 
opzettelijk of onopzettelijk af te zien van specificerende en mdividuerende condities 
wordt deze onbepaaldheid in het leven geroepen, buiten deze abstractie heeft ze evenwel 
geen bestaan3 

' " universale duphciter potest accipi Uno modo pro ipsa natura, cui mtcllectus attribuii intentionem 
umversalitalis et sic universalia, ut genera et species, substantias rerum significant, ut praedicanturin quid 
Animai enim significat substantiam eius, de quo praedicatur, et homo similiter Alio modo potest accipi 
universale inquantum est universale, et secundum quod natura praedieta subest intentioni umversahtatis 
ldest secundum quod consideratur animal vel homo, ut unum in multis " [In VII Met, lect 13, nr 1570] 
Ci In Π De an , lect 12, nr 378, S Th I, 85, 2 ad 2 en I-II, 29, 6 

2 " id quod commune est vel universale sine addinone non esse potest, sed sine additione considera-
tur non enim animal potest esse absque rationali vel irrationah differentia, quamvis absque his differenti« 
cogitetur " [ScG I, 26, Secundum quod] Cf "Genus non est praeter ea quae sunt species generis Non 
enim invenitur animal, quod non sit nee homo, nee bos, nee aliquid aliud huiusmodi " [In VII Met, lect 
12, nr 1545] 

3 " animal commune vel homo communis non est ahqua substantia in rerum natura Sed hanc 
communitatem habet forma animalis vel hominis secundum quod est in intellectu, qui unam formam accipit 
ut multis communem, inquantum abstrahlt earn ab omnibus individuantibus " [In VII Met, lect 13, nr 
1571] " universalia, secundum quod sunt universalia, non sunt nisi in anima Ipsae autem naturae quibus 
accidit intentio umversahtatis sunt in rebus " [In II De an , lect 12, nr 380] " cum dicitur universale 
abstractum, duo intelliguntur scilicet ipsa natura rei, et abstractio seu umversalitas Ipsa ìgitur natura cui 
accidit vel ïntelligi vel abstrahi, vel intentio umversahtatis, non est nisi in singulanbus, sed hoc ipsum quod 
est ïntelligi vel abstrahi, vel intendo umversahtatis, est in intellectu " [S Th I, 85, 2 ad 2] 
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Maar - en dit is het punt waar het om gaat - door deze abstractie wordt wel 'afge
zien van' nadere bepalingen, maar deze worden daardoor toch niet positief uitgesloten. 
Het product is weliswaar iets geabstraheerds, maar niet iets gepreciseerds. Daarom laat 
het alle ruimte aan nadere bepalingen. Zou het dit niet doen, dan zou het nimmer iets 
algemeens kunnen zijn. Toegepast op een abstracte res intellecta betekent 'algemeen' 
zoveel als: geschikt om in vele(n) te zijn en van vele(n) geprediceerd te worden.1 De 
vele(n) verdwijnen nimmer geheel uit beeld, want dan zou juist de algemeenheid of 
universaliteit opgeheven worden. 

Thomas drukt deze omstandigheid in goed gekozen bewoordingen uit: datgene wat 
algemeen of universeel is, kan weliswaar zonder toevoeging worden gedacht, maar het 
kan toch met zonder de ontvankelijkheid (receptibilitas) voor toevoegingen worden 
gedacht.2 Deze ontvankelijkheid is immers juist datgene wat het tot iets algemeens 
maakt; ze is eigen aan de ratio universalitatis. 

Dit alles geldt ook - en zelfs a fortiori - met betrekking tot het esse commune (of 
het ens commune). Het wordt door het verstand gevat zonder enigerlei toevoeging of 
nadere bepaling, hoewel het buiten het verstand niet zonder toevoeging of nadere bepa
ling kan bestaan.3 Nergens in de van het denken onafhankelijke werkelijkheid bestaat 
er zoiets als een zijndc-zonder-meer, een 'ens tantum '. Een zijnde is altijd substantieel 
of accidenteel, stoffelijk of onstoffelijk, levend of levenloos, etc. Geen enkel zijnde kan 
sine addinone daadwerkelijk bestaan. 

Maar hoewel 'zijnde' door het verstand sine addinone wordt gevat, dat wil zeggen: 
hoewel 'zijnde' door het verstand gevat wordt ontdaan van de differentiërende factoren, 
zonder welke het in de bewustzijnsonafhankelijke werkelijkheid niet kan zijn, worden 
deze daardoor toch niet positief uitgesloten.4 Juist als commune of universale heeft en 
behoudt 'zijnde' de ontvankelijkheid of openheid voor deze differentiërende toevoegin
gen: 

' " hoc emm dicitur universale, quod natum est multis inesse et de multis praedican " [In VII Met, 
lect. 13, nr 1572] 

" " . id quod commune est vel universale sine additione non esse potest, sed sine addinone considera-
tur- non enim animal potest esse absque rationah vel irrationali differentia, quamvis absque his differentiis 
cogitetur Licet etiam cogitetur universale absque additione, non tarnen absque receptibilitate additionis. 
nam si animali nulla differentia addi posset, genus non esset; et similiter est de omnibus alus nominibus." 
[ScG I, 26, Secundum quod] 

3 "Circa ens a litem considerata ipsum esse quasi quiddam commune et ïndeterminatum". [In De hebd, 
lect. 2, nr. 21] "Quod est commune multis, non est aliquid praeter multa nisi sola ratione: sicut animal 
non est aliud praeter Socra tern et Platonem et alia ammalia nisi intellectu, qui apprehendit formam animalis 
exspoliatam ab omnibus ìndividuantibus etspecificantibus(.. ) Mullo igitur minus etipsum esse commune 
est aliquid praeter omnes res existentes nisi in intellectu solum." [ScG I, 26 Adhuc] (Curs. A.V ) 

4 "... ens commune est, cui non fit additio, de cuius tarnen ratione non est ut ei addino fíen non possit". 
[Depot 7, 2 ad 6]. "... aliquid esse sine additione dicitur dupliciter. (...) Aut ita quod non sit de ratione 
eius quod fiat sibi additio, neque quod non fiat, et hoc modo ens commune est sine additione. In ìntellectu 
enim entis non ìncluditur ista conditio, sine additione; alias nunquam posset sibi fien additio, quia esset 
contra rationem eius; et ideo commune est, quia in sui ratione non dicit aliquam additionem, sed potest sibi 
fien addino ut determinetur ad proprium; sicut etiam animai commune dicitur esse sine ratione, quia de 
ìntellectu eius non est habere rationem, neque non habere". [In 1 Sent 8,4, 1 ad 1 ] 
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Esse autem commune sicut m intellectu suo non Zoals het gemeenschappelijke zijn in zijn begnp 
includit ahquam additionem, ita non incluait m geen enkele toevoeging insluit, zo sluit het in 
ïntellectusuoprecisionemadditioms. quia, sihoc zijn begnp geen uitsluiting van toevoeging in, 
esset, metili posset intelligi esse in quo super anders zou immers mets begrepen kunnen wor-
esse altquid adderetur. [De ente et essentia, cap. den te zijn, waann aan het zijn iets toegevoegd 
5] zou worden. 

Het is dan ook niet zonder meer ongerijmd - ofschoon onjuist - het ens commune te 
beschouwen als het meest abstract-algemene begrip en dus ook als het leegste en het 
aller/onvolmaaktste begrip. Maar zelfs wanneer men dit doet, dient men zich te realiseren, 
dat juist de leegheid en de armoede van een volstrekt algemeen begrip een onbeperkte 
ontvankelijkheid voor toevoeging en verrijking impliceren.' Beschouwd als abstract-
algemene notie sluit het ens commune toevoeging en verrijking weliswaar niet uitdrukke
lijk in, maar het sluit ze evenmin uitdrukkelijk uit. Sterker nog: het kán ze niet uitdruk
kelijk uitsluiten, zonder daardoor op te houden algemeen te zijn. 

Ook het esse divinum - het zijn dat God is - is een 'zijn zonder meer' (esse tantum) 
of een 'zijn zonder toevoeging' (esse sine additione). Maar dit zijn is niet alleen in het 
denken, maar ook in de werkelijkheid zonder toevoegingen. Bovendien is het niet enkel 
zonder toevoegingen, maar ook zonder enige ontvankelijkheid voor toevoegingen. Uit het 
feit dat dit zijn toevoegingen noch ontvangt noch kan ontvangen, blijkt dat het niet het 
esse commune, maar een esse proprium is.2 Dit zijn, dat langs de weg van sublimatie 
wordt gevonden (het ens perfectissimum of esse perfectissimum), verschilt dus funda
menteel van het 'zijn' dat langs de weg van de abstractie wordt gevonden. Het is niet een 
abstract-algemeen begrip dat aan alle zijnden gemeenschappelijk is en dat in concreto van 
alle zijnden geprediceerd kan worden. Het is geen esse commune, dat alleen door toevoe
gingen tot een esse proprium gedetermineerd kan worden. Integendeel, het is zélf een 
uniek esse proprium, dat met God vereenzelvigd moet worden. Precies daarin is het 
onderscheiden van ieder ander zijn: dat er niets aan toegevoegd kan worden.3 

1 Vergelijk de volgende objecties. "... ipsum esse videtur esse ïmperfectissimunr cum sit communissi-
mum, et recipiens omnium additiones " [S Th I, 4, 1 obi. 3] ". . esse est imperfectissimum, sicut prima 
materia, sicut enim materia prima determinatur per omnes formas, ita esse, cum sit imperfectissimum, 
determinan habet per omnia propria praedicamenta " [De pot 7, 2 obi. 9] 

In 3 1.4 zal blijken, dat en waarom de veronderstelling dat het zijn alleronvolmaaktst is door Thomas 
wordt tegengesproken. 

2 "... ld quod commune est vel universale sine additione non esse potest, sed sine additione consi
derata: non enim animal potest esse absque rationah vel irratwnali differentia, quamvis absque his 
differentns cogitetur. Licet etiam cogitetur universale absque additione, non tarnen absque receptibihtate 
additionis: nam si ammali nulla differentia addi posset, genus non esset; et similiter est de omnibus alus 
nomimbus. - Divinum autem esse est absque additione non solum in cogitatione, sed etiam in rerum 
natura: nee solum absque additione, sed etiam absque receptibihtate additionis Unde ex hoc ipso quod 
additionem non recipit nee recipere potest, magis concludi potest quod Deus non sit esse commune, sed 
proprium- etenim ex hoc ipso suum esse ab omnibus alus distinguitur quod nihil ei addi potest." [ScG I, 
26, Secundum quod] 

3 "Nee oportet si dicimus quod Deus est esse tantum ut m errorem eorum incidamus qui Deum dixerunt 
esse lllud esse universale, quo quaehbet res formaliter est. Hoc emm esse quod Deus est huius conditions 
est quod nulla sibi additio fien potest Unde per ipsam suam puntatem est esse distinctum ab omni alio 

177 



Zo blijkt de dubbelzinnigheid van de uitdrukking 'esse sine addinone ' Wanneer het 
'zijn' dat langs de weg van de abstractie wordt gevonden - het esse (ens) commune of 
esse (ens) universale - 'sine addinone ' wordt genoemd, betekent dit dat het niet tot de 
ratio van dit zijn behoort dat er iets aan zou worden toegevoegd (non est de ratione etus 
quod sibifiat addi ho) Maar wanneer het zijn dat langs de weg van sublimatie gevonden 
wordt 'sine addinone' wordt genoemd, betekent dit dat het tot de ratio van dit zijn 
behoort dat er niets aan zou kunnen worden toegevoegd (de ratione eius est quod non 
fiat ei addino) ' Uit het feit dat de verschillende transcendentale noties door Thomas 
'toevoegingen ' aan 'zijnde' worden genoemd, kan worden afgeleid dat niet het sublima-
tief gewonnen esse proprium (dat niet prediceerbaar is en dat elke ontvankelijkheid voor 
toevoeging en vervolmaking uitsluit), maar enkel het (quasi-)abstractief gewonnen esse 
commune (dat prediceerbaar is en dat een onbeperkte ontvankelijkheid voor toevoeging 
en vervolmaking bezit) als het uitgangspunt voor de afleiding van deze noties beschouwd 
moet worden 

Maar dan keert met verdubbelde kracht de (in 3 1 1 opgeworpen) vraag terug, hoe 
er bij een dergelijke lege notie überhaupt sprake kan zijn van een ontvouwing of een 
explicitatie Of bieden juist de volstrektheid van de algemeenheid en de daaruit volgende 
onbegrensdheid van de receptibiliteit van de notie 'zijnde' uitkomst9 Moet misschien 
gezegd worden dat op een of andere manier alles in 'zijnde' ligt opgesloten, juist als 
datgene waarvan het abstraheert, maar (1) waarvoor het als abstract open blijft staan en 
(2) waarnaar het als algemeen blijft verwijzen' Om daarover uitsluitsel te verkrijgen, 
dient allereerst onderzocht te worden, m welke zin de notie 'zijnde' precies 'abstract-
algemeen' genoemd kan worden 

3 14 In welke zin kan de notie 'zijnde ' abstract-algemeen genoemd worden ? 

In bovenstaande paragrafen is het ens commune omwille van de duidelijkheid min of 
meer op een lijn gezet met abstract-algemene begrippen en behandeld als een soort super-
genus In het vorige hoofdstuk is echter duidelijk gebleken dat 'zijnde' geen genus is en 
dat het ook niet m de eigenlijke zin van het woord 'abstract' genoemd kan worden De 
reden daarvan is dat 'zijnde' niet comparatief algemeen, maar volstrekt algemeen is Juist 
omdat 'zijnde' volstrekt algemeen of transcendentaal is, kan het noch een abstract-

esse, sicut si esset quidam color separaras ex ipsa sua separatone esset aliud a colore non separato " [De 
ente et essentia, cap 6] Cf " non est in eo perfectio per additionem, sed in suo simphci esse habet 
omnimodam perfectionem" [In De hebd, lect 5] 

1 " ahquid cui non fit addillo potest intelligi dupliciter Uno modo, ut de ratione eras sit quod non 
fíat ei additio, sicut de ratione animalis ìnationalis est, ut sit sine ratione Alio modo rntelligitur ahquid 
cui non fit additio, quia non est de ratione ems quod sibi fiat additio sicut animal commune est sine 
ratione, quia non est de ratione animalis communis ut habeat rationem, sed пес de ratione eius est ut careat 
ratione Primo igitur modo, esse sine addinone, est esse divinum secundo modo, esse sine addinone, est 
esse commune " [S Th I, 3, 4 ad 1] Cf In I Sent 8, 4, 1 ad 1, De ente et essentia, cap 5, ScG I, 26, 
Secundum quod. De pot 7, 2 ad 6 

178 



algemeen, noch een abstract-algemeen begrip in de eigenlijke zin van deze woorden zijn. 
Laat ik een en ander nog eens toelichten, teneinde te laten zien dat en te preciseren in 
hoeverre de vergelijking van de notie 'zijnde' met abstract-algemene begrippen zinvol 
en ter zake is. 

Een abstract-algemeen begrip (hier genomen als het resultaat van een abstractio 
totius, niet van een abstractio partis) ontstaat, doordat een concreet geheel onder een 
algemeen opzicht of in het licht van een algemene vorm beschouwd wordt. Door achter
eenvolgens en als het ware trapsgewijs af te zien van de differenties, ontstaat een hiërar
chie van generieke begrippen. Elk van deze begrippen is betrekkelijk arm aan inhoud en 
onvolmaakt.1 Want hoewel het alles bevat waarin de verschillende eronder ressorterende 
gevallen met elkaar overeenkomen én verschillen, bevat het toch niet datgene waardoor 
ze van elkaar verschillen en dus ook niet die verschillen zélf. De differenties liggen dus 
buiten de abstracte, generieke wezensinhoud. Precies daarom wordt gezegd dat geen 
enkele differentie participeert aan het genus en dat geen enkel genus geprediceerd wordt 
van de differenties.2 

' "... uno modo [dicitur ahquid commune] per consecutionem vel praedicationem, quando scilicet 
aliquid unum invenitur in multis secundum rationem unam, et sic illud quod est communius non est 
nobilius, sed imperfectius, sicut animal homme" [De ver 7, б ad 7] 

2 Om precies te zijn een genus kan weliswaar niet per se van de differenties geprediceerd worden, 
maar natuurlijk wel per accidens Een genus kan weliswaar niet geprediceerd worden van datgene, wat de 
differentie is (n 1. de differentie zelf), maar wel van datgene, wat deze differentie heeft (n 1 de species). 
Zo zou het onjuist zijn te zeggen- 'Redelijkheid is zintuiglijkheid', of 'Een redelijk wezen is als zodanig 
een zintuiglijk wezen', ofschoon er mets op tegen is te zeggen 'Dir of dat redelijke (bijv de mens) is een 
zintuiglijk wezen' Cf In III Met, Iect. 8, nr 433. 

Een differentie op zichzelf verraadt dus kennelijk niets met betrekking tot het genus. Men zou 
misschien verwachten dat een begrip als 'redelijk (wezen)' uit zichzelf verwijst naar of vraagt om het 
genus 'zintuiglijk (wezen)' Maar 'redelijk wezen' zegt uit zichzelf niet meer dan 'iets redehjks' of 'iets 
dat rede heeft' Het zegt niet dat datgene wat rede heeft, daarom óók zintuigen moet hebben· "Nulla enim 
differentia participât acni genus, quia differentia sumitur a forma, genus autem a materia Sicut rationale 
a natura intellective, animal a natura sensitiva Forma autem non includitur in essentia matenae actu, sed 
materia est in potentia ad vpsam. Et similiter differentia non pertinet ad naturam generis, sed genus habet 
diffcrentiam potestate. Et propter hoc differentia non participât genus, quia cum dico rationale, significo 
ahquid habens rationem Nee est de intellectu rationalis quod sit animal Illud autem participatur, quod est 
de intellectu participantis. Et propter hoc dicitur, quod differentia non participât genus " [In XI Met, lect 
1, nr 2169] 

In het licht van deze tekst is de op het eerste gezicht nogal radicale bewering van iemand als De 
Petter - η 1. dat het begrip 'redelijk' volkomen nieuw is tegenover de begnppelijke inhoud 'zintuiglijk 
wezen', ofschoon redelijkheid wellicht dierlijkheid vooropstelt - in het laatste deel eigenlijk nog tamelijk 
gematigd. Zie D M De Petter, 'Impliciete intuïtie', in· D M. De Petter, Begrip en werkelijkheid Aan de 
overzijde van het conceptualisme, Hilversum/Antwerpen 1964, blz. 28. 

Maar als nóch het genus ligt opgesloten in de definitie van de differentie, nóch de differentie in de 
definitie van het genus, als m a w de ratio van een generiek begnp (bijv. zintuiglijk) en de ratio van een 
specifieke differentie (bijv. redelijk) geheel en al buiten elkaar liggen: volgt daar dan niet uit dat de 
differentie t.a v. het genus logisch gezien een accident is? Inderdaad, maar dan toch een accident dat, 
eenmaal toegevoegd aan het subject (i с het genus), geen ens per accidens oplevert, maar met het genus 
tot een nieuw wezensgeheel versmelt en een nieuwe essentia constitueert; en aan dat nieuwe wezensgeheel 
- de species - komt de differentie niet per accidens, maar per se toe: "Dupliater ... ahquid accipitur ut 
accidens praeter rationem rei. Uno modo quia non cadit in definitionc significante essentiam rei, sed tarnen 
est designativum vel determinativum alicuius essentialium pnncipiorum; sicut rationale accidit animali, 
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Maar hoewel de differenties buiten de abstracte, geneneke wezensinhoud liggen, 
handhaaft het genus toch de receptibihtas voor de betreffende differenties Daarom kan 
ook gezegd worden dat de geneneke wezensinhoud, voorzover deze abstractie maakt van 
de differenties, de differenties weliswaar niet distinct, expliciet en actueel, maar toch in 
ieder geval indistinct (confuus), impliciet en potentieel bevat ' 

Zoals m het vorige hoofdstuk (zie 2 1 4) gebleken is, is deze logische (of episte
mologische) omstandigheid niet zonder ontologisch fundament Want genus en specifieke 
differenties verhouden zich als bepaalbaar en bepalend, omdat het genus genomen wordt 
van (en dus gefundeerd is in) de materie, terwijl de differentie daarentegen genomen 
wordt van (en dus gefundeerd is in) de vorm 

Nulla emm differentia participât actu genus, quia 
differentia sumí tur a forma, genus autem a 
materia Sicut rationale a natura intellectiva, 
animal a natura sensitiva Forma autem non 
ìncluditur in essentia matenae actu, sed materia 
est in potentia ad ipsam Et similiter differentia 
non pertinet ad naturam generis, sed genus habet 
differentiam potestate Et propter hoc differentia 
non participât genus [In XI Met, leu 1, nr 
2169] Cf De ente et essentia, cap 2 

Geen enkele differentie heeft immers actueel 
deel aan het genus, aangezien de differentie 
genomen wordt van de vorm, het genus echter 
van de materie Zo is 'redelijk' genomen van de 
verstandelijke natuur, maar 'dier' van de zin
tuiglijke natuur De vorm ligt echter niet actueel 
in het wezen van de materie opgesloten, maar de 
materie is in potentie ten opzichte van de vorm 
Op gelijke wijze behoort de differentie met tot 
de natuur van het genus, maar bevat het genus in 
potentie de differentie Daarom heeft de diffe 
rentte geen deel aan het genus 

Worden de differenties aan het genus toegevoegd, waardoor dit tot deze of gene species 
gecontraheerd wordt, dan is er ook altijd sprake van reële addities, verrijkingen of 
vervolmakingen van het generieke begrip 

Maar zoals in het vorige hoofdstuk (2 2 4 en 2 3 2) gebleken is, is het volkomen 
uitgesloten dat aan de transcendentale notie 'zijnde' iets 'van buiten af zou worden 
toegevoegd 

utpote praeter defimtionem eius existens, et tarnen est determinativum essentialiter animalis, unde est 
essentiale homini, et de ratione eius existens Alto modo accidit aliquid ahcui, quia nee est in eius definitio-
ne, nee est determinativum alicuius essentiahum pnncipiorum, sicut albedo accidit homini His ergo quae 
sunt composita ex materia et forma, accidit aliquid praeter rationem speciei existens utroque modo Cum 
emm de ratione speciei humanae sit quod componatur ex anima et corpore, determinano corporis et animae 
est praeter rationem speciei, et accidit homini in quantum est homo, quod sit ex hac anima et ex hoc 
corpore, sed convenu per se huic nomini, de cuius ratione esset, si definrretur, quod esset ex hac anima 
et ex hoc corpore, sicut de ratione hominis communis est quod sit ex anima et corpore Accidunt etiam 
compositis ex materia et forma praeter rationem speciei multa alia quae non sunt determinativa essentia
hum pnncipiorum " [QuodI 2, 2, 2 ad 1] 

1 "Quod autem umversalia sint confusa manifestum est, quia umversalia continent m se suas species 
in potentia, et qui seit aliquid m universali seit ìllud indistincte" [In I Phys , lect l.nr 7] Cf " aliquid 
in ratione alicuius potest pom dupliciter scilicet explicite, sive ш actu, et implicite sive in potentia In 
ratione emm animalis non pomtur anima rationa lis explicite et in actu, quia sic omne animai haberet 
ammara rationalem, sed implicite et in potentia, quia animal est substantia animata sensibilis Sicut autem 
sub anima in potentia continetur anima rationahs, ita sub animato rationale et ideo quando definitio 
animalis actu attnbuitur nomini, oportet quod rationale sit de defimtione animalis explicite, secundum quod 
animal est idem nomini " [De pot 8, 4 ad 3] 
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Species enim addit supra genus, ut homo supra Een species voegt aan het genus (zoals mens aan 
animal, differentiam aliquam quae est extra dier) een differentie toe die buiten de essentie 
essentiam generis. Animal enim nommât tantum van het genus ligt 'Dier' benoem^ immers 
natutam sensibilem, m qua rationale non conti- slechts de zintuiglijke natuur, waann het redehj-
netur; sed ea quae continenti!! sub ente, non ke niet ligt bevat; maar de dingen die onder 
addunt ahquid supra ens quod sit extra essentiam 'zijnde' vallen, voegen met iets aan 'zijnde' toe, 
eius ... [De pot 3, 16 ad 4] dat buiten de essentie van het zijnde zou zijn. 

De notie 'zijnde' bevat immers alles ('quaelibet natura est essentialiter ens')1, d.w.z. ze 
bevat niet alleen datgene waarin volstrekt alle dingen met elkaar overeenkomen én 
verschillen, maar ze bevat ook de verschillen zélf} Zouden deze verschillen buiten de 
notie 'zijnde' gelegen zijn, dan zouden ze alle zijn missen en dus helemaal niets zijn, en 
niets kan geen verschil maken.3 Het heeft dan ook niet zo veel zin te zeggen dat de 
zijns-differenties slechts potentieel in de notie 'zijnde' liggen opgesloten, zoals dat bij 
de generieke begrippen het geval is. Hoe vreemd het ook klinkt: deze verschillen moeten 
er op een of andere wijze actueel in liggen opgesloten. Daarom is het uitgesloten dat 
'zijnde' een aíwíracf-algemeen begrip in de eigenlijke zin van het woord zou zijn. 

Maar als de notie 'zijnde' niet in de eigenlijke zin van het woord afosfracf-algemeen 
kan zijn, kan ze ook niet in de eigenlijke zin van het woord abstract-algemeen zijn. Dat 
blijkt uit de volgende overweging. De algemeenheid van kategoriale begrippen is de 
vrucht van het opzettelijk of onopzettelijk buitensluiten van differenties. Daarom zijn 
deze begrippen ee/jzinnig-algemeen. De algemeenheid van transcendentale begrippen kan 
echter onmogelijk berusten op het buitensluiten van de eindeloos vele verschillende 
zijnswijzen. Dergelijke begrippen moeten dus wel door en door vee/zí'/íwjj-algemeen of 
analoog zijn.4 Daaruit volgt de tamelijk paradoxale slotsom dat het zijn tegelijkertijd 
datgene is, wat aan alle dingen gemeenschappelijk is en waarin derhalve volstrekt alle 
dingen met elkaar overeenkomen of één zijn'; én datgene, wat in géén van alle dingen 

1 "Sed enti non possunt addi aliqua quasi extranea per modum quo differentia additur genen vel 
accidens subiecto, quia quaelibet natura est essentialiter ens". [De ver 1, 1] 

2 "Est .. proprium obiectum intellectusenj intelligibile, quod quidem comprehend« omnes differenties 
et species entis possibles". [ScG II, 98, Hoc autem] 

' ".. ens non potest esse genus alicuius' omne enim genus habet differentias quae sunt extra essentiam 
generis; nulla autem differentia posset invenin, quae esset extra ens; quia non ens non potest esse differen
tia " [S Th. I, 3, 5] ".. ens non potest hoc modo contraili ad ahquid determinatum, sicut genus contrahitur 
ad species per differentias Nam differentia, cum non participet genus, est extra essentiam generis. Nihil 
autem posset esse extra essentiam entis, quod per additionem ad ens aliquam speciem entis constituât, nam 
quod est extra ens, nihil est, et differentia esse non potest " [In V Met, lect. 9, nr 889] Zie ook S Th I, 
3,5. 

4 "Nulla autem posset differentia sumí, de cuius mtellectu non esset unum et ens. Unde unum et ens 
non possunt habere ahquas differentias. Et ita non possunt esse genera, cum omne genus habeat differenti
as. Est autem ventas, quod unum et ens non sunt genera, sed sunt omnibus communia analogice " [In XI 
Met, lect. 1, nr. 2169-2170] (Curs. A.V.) 

5 "Esse autem, inquantum est esse, non potest esse diversum: potest autem diversifican per ahquid quod 
est praeter esse". [ScG II, 52]. "Res ad ïnvicem non distrnguuntur secundum quod habent esse: quia in hoc 
omnia convemunt. ( ..) Rehnquitur ergo quod res propter hoc différant quod habent diversas naturas, quibus 
acquintur esse diversimode." [ScG I, 26] 
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hetzelfde is ' Juist omdat het zijn volstrekt algemeen is (niets valt buiten het zijn), is het 
ook volstrekt fundamenteel in ieder zijnde (niets in een zijnde valt buiten het zijn van dat 
zijnde). Daarom is het zijn óók het diepste en intiemste in ieder zijnde2 

Ipsum enim esse est [Dei] commumssimus Het zijn is immers Gods algemeenste eerste 
effectus pnmus et intimior omnibus alus effecti- effect en intiemer dan alle andere effecten 
bus [De pot 3, 7] 

De abstractheid en de algemeenheid van de notie 'zijnde' (en dus ook van de andere 
transcendentale noties) zijn dus van een geheel andere aard dan die van de overige, 
abstract-algemene, begrippen En daaruit volgt dan weer dat ook de receptibilitas van het 
ens commune van een geheel andere aard moet zijn Het kan niet de ontvankelijkheid zijn 
die de materie heen ten opzichte van de vorm In dat geval zou het - als door en door 
onbepaald en bepaalbaar - op één lijn gesteld moeten worden met de volstrekt onbepaal
de (want vormloze) en bepaalbare prima materia, zoals in een van de door Thomas 
aangehaalde objecties daadwerkelijk gebeurt.3 Maar terwijl de eerste materie uit zichzelf 

' " esse est diuersum in diuersis " [De ente et essentia, cap 5] " in diversis rebus est diversum 
esse, quo formaliter res est" [¡η I Sent 19, 5, 2] "Omne quod est in genere, habet quidditatem differentem 
ab esse, sicut homo, humamtati enim ex hoc quod est humamtas, non debetur esse in actu, potest enim 
cogitan humamtas et tarnen ignoran an aliquis homo sit Et ratio hums est, quia commune, quod praedica-
tur de his quae sunt in genere, praedicat quidditatem, cum genus et species praedicentur m eo quod quid 
est Uli autem quidditati non debetur esse nisi per hoc quod suscepta est in hoc vel in ilio Et ideo quidditas 
genens vel speciei non communicatur secundum unum esse omnibus, sed solum secundum imam rahonem 
communem Unde constat quod esse suum non est quidditas sua " [In I Sent 8, 4, 2] " omnia quae sunt 
in genere uno, communicant in quidditate vel essentia generis, quod praedicatur de cis in eo quod quid est 
Differunt autem secundum esse non enim idem est esse hominis et equi, nee hums hominis et lllius 
hominis Et sie oportet quod quaecumque sunt in genere, différant in eis esse et quod quid est, idest 
essentia " [S Th I, 3, 5] " esse non potest pom in definitione ahcuius genens et speciei, quia omnia 
particulars umuntur in definitione genens vel speciei, cum tamen genus vel species non sit secundum 
unum esse in omnibus" [Quodl 9, 3, 1 ad 2] " nihil ponitur in genere secundum esse suum, sed ratione 
quidditatis suae, quod ex hoc patet, quia esse umuscuiusque est ei proprium, et distinctum ab esse cuius-
libet altenus reí, sed ratio substantiae potest esse communis propter hoc etiam Philosophus dicit (111 Mela-
ph , com 10), quod ens non est genus " [De pot 7, 3] 

2 "Esse autem est lllud quod est magis intimum cuilibet, et quod profundius omnibus inest" [S Th I, 
8, 1] Cf " Deus est urucuique intimus, sicut esse propnum rei est intimum ipsi rei" [In I Sent 37,1, 
1] " esse autem est magis intimum cuilibet rei quam ea per quae esse determinatili" [In II Sent 1,1, 
4] " ipse Deus est propne causa ipsius esse universalis m rebus omnibus, quod inter omnia est magis 
intimum rebus" [S Th I, 105, 5] " inter omnia, esse est lllud quod immediatius et mtimius convemt 
rebus, ut dicitur in lib de Causis (prop 4)" [De an , art 9] 

In dit laatste citaat wijst Thomas de vierde propositie van het Líber De Causis aan als bron van de 
gedachte van de intimiteit van het zijn Het begin van deze propositie luidt "Pnma rerum creatarumest 
esse, et non est ante ipsum creatum aliud Quod est, quia esse est supra sensum, et supra animas et supra 
intelligentlas, et non est post causam pnmam latius, ñeque pnus causatum ipso " Zie over het veelvuldige 
gebruik dat Thomas van deze propositie maakt St Thomas Aquinas, Commentary on the Book of Causes, 
translated and annotated by V A Gugliardo, С R Hess, R С Taylor, The Catholic University of America 
Press, Washington D С 1996, biz 28, noot 1 

3 " esse est imperfectissimum, sicut pnma matena sicut enim matena pnma determinatur per omnes 
formas, ita esse, cum sit imperfectissimum, determinan habet per omnia propna praedicamenta " [Depot 
7, 2 obi 9] 
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een en al onvolmaaktheid en potentialiteit is1, moet het zijn - dat alles schraagt en 
doordringt en waarbuiten mets is - volgens Thomas juist beschouwd worden als de bron 
van alle volmaaktheid en actualiteit2 

hoc quod dico esse est inter omnia perfectis-
simum quod ex hoc patet quia actus est semper 
perfectiorpotentia Quaehbetautem forma signa-
ta non ìntelligitur in actu nisi per hoc quod esse 
ponitur Nam humanitas vel igneitas potest 
consideran ut ш potentia materne existens, vel 
ut m virtute agentis, aut etiam ut in intellectu 
sed hoc quod habet esse, efficitur actu existens 
Unde patet quod hoc quod dico esse est actuah-
tas omnium actuum, et propter hoc est perfectio 
omnium perfectionum Nec intelligendum est, 
quod ei quod dico esse, ahquid addate quod sit 
eo formahus, ipsum determinara, sicut actus 
potentiam esse enim quod huiusmodi est, est 
aliud secundum essentiam ab eo cui addi tur 
determinandum Nihil autem potest addi ad esse 
quod sit extraneum ab ipso, cum ab eo nihil sit 
extraneum nisi non ens, quod non potest esse nec 
forma nec materia Unde non sic determinate 
esse per aliud sicut potentia per actum, sed 
magis sicut actus per potentiam [De poi 7, 2 ad 
9] 

Wat ik zijn noem, is onder alle dingen het vol
maaktst Dit blijkt hieruit, dat de act altijd vol
maakter is dan de potentie Nu wordt geen enke
le bepaalde vorm begrepen als in act, tenzij 
doordat ze gesteld wordt te zijn Want mensheid 
of vuur kunnen beschouwd worden als bestaand 
in de potentie van de materie, of als in de kracht 
van de oorzaak, of ook als in het intellect, maar 
wat het zijn heeft, is daardoor actueel bestaand 
Daaruit blijkt dat datgene, wat ik zijn noem, de 
actualiteit van alle acten is en daarom de vol 
maaktheid van alle volmaaktheden Men moet 
het ook met zo verstaan, als zou aan datgene, 
wat ik zijn noem, iets toegevoegd kunnen wor
den dat formeler zou zijn dan het zijn en dat het 
zou bepalen zoals de act de potentie, want een 
zodanig zijn is wezenlijk anders dan datgene, 
waaraan iets wordt toegevoegd om het te bepa
len Maar aan het zijn kan mets worden toege
voegd dat er uitwendig aan zou zijn, aangezien 
aan het zijn alleen het met-zijnde uitwendig is, 
dat noch vorm noch stof kan zijn Daarom wordt 
het zijn niet door iets anders bepaald, zoals de 
potentie door de act, maar veeleer zoals de act 
door de potentie 

1 "Manifestum est quod cum potentia et actus dividant ens, et cum quodlibet genus per actum et 
potentiam divídate, id communiter materia prima nominate quod est in genere substantiae ut potentia 
quaedam intellecta praeter отлет speciem et formam, et etiam praeter pnvationem, quae tarnen est 
susceptiva et formarum et pnvationum" [De spir créât, 1 ] 

3 " ípsum esse est perfectissimum omnium comparatur enim ad omnia ut actus Nihil enim habet 
actualitatem, nisi inquantum est unde ipsum esse est actualitas omnium rerum, et etiam ìpsarum formarum 
Unde non comparatur ad alia sicut recipiens ad receptum sed magis sicut receptum ad recipiens " [S Th 
I, 4, 1 ad 3] "Omnium perfectiones pertinent ad perfectionem essendi secundum hoc enim ahqua 
perfecta sunt, quod ahquo modo esse habent " [S Th I, 4, 2] Cf In I Penh , Iect 5, nr 22 

In de tweede helft van deze eeuw is in de literatuur veel aandacht besteed aan een ontwikkeling in 
Thomas' denken van een meer logische naar een meer metafysische zijnsopvatting, waarbij in toenemende 
mate het act-karakter van het zijn centraal is komen te staan Een overzicht en een kritische toetsing van 
de belangrijkste in deze eeuw ingenomen standpunten vindt men in A Keller, Sem oder Existenz7 Die 
Auslegung des Seins bei Thomas von Aquin in der heutigen Scholastik, München 1968 Zie voorts L De 
Raeymaeker, 'De zin van het woord Esse bij den Η Thomas van Aqumo', in Tijdschrift voor Philosophie 
8(1946) blz 407-435, Vergelijkende Studie over de betekenis van het 'zijn in de metafysiek van Avicenna 
en die van Thomas van Aquino, Brussel 1955, A Pattin, De verhouding tussen zijn en wezenheid en de 
transcendentale relatie in de 2e helft derXIÜe eeuw, Brussel 1955, blz 49-130, J van Boxtel, 'Existentie 
en waarde m de eerste werken van de H Thomas van Aqumo', m Tijdschrift voor Philosophie 10 (1948) 
blz 209-288, 'Existentie en waarde in de latere werken van de H Thomas van Aquino', ш Tijdschrift 
voor Philosophie 13 (1950), blz 59-133 VanBoxtel(blz 245-249resp 100-107) besteedtin zijn artikelen 
ook expliciet aandacht aan de betekenis van deze ontwikkeling voor de additie-problematiek 
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Dit betekent echter niet dat de overeenkomst tussen het ens commune en de generieke 
begrippen louter verbaal zou zijn. Ze hebben immers dit met elkaar gemeen: dat datgene, 
waarvan (op welke wijze dan ook) in een begrip geabstraheerd wordt, impliciet en 
indistinct of confuus in dit begrip blijft opgesloten. Maar verder gaat de overeenkomst 
tussen de notie 'zijnde' en de generieke begrippen dan ook niet. Want terwijl datgene 
waarvan geabstraheerd wordt in generieke begrippen slechts potentieel ligt opgesloten, 
moet in de notie 'zijnde' alles op enigerlei wijze actueel liggen opgesloten. Dit laatste 
klinkt misschien enigszins raadselachtig, maar het betekent in feite niets anders dan dit: 

Cum ... ens sit pnmum quod ш ïntellectu conci- Omdat het zijnde het eerste is dat m het verstand 
pitur oportet quod quidquid in intellectum cadit, geconcipieerd wordt, is het noodzakelijk dat 
intelligatur ut ens, et per consequens ut unum, volstrekt alles wat zich aan het verstand voor-
verum et bonum. [De pot 9, 7, Ad ea quae in doet, begrepen worde als zijnde, en bijgevolg als 
oppositum obiiciuntur] een, waar en goed. 

Wordt de notie 'zijnde' dus 'abstract' en 'leeg' en 'nader bepaalbaar' genoemd, dan kan 
dit enkel zó begrepen worden, dat de mens in deze notie weliswaar alles vat, maar op 
een door en door onvolkomen en armoedige wijze. Want uit zich sluit de grondnotie 
'zijnde' actueel alles in, maar voor ons sluit de notie 'zijnde' in zekere zin mets in, dat 
wil zeggen: niets op een bepaalde en distincte wijze.' 

En daaruit volgt tenslotte, dat de 'addities' aan de notie 'zijnde' strikt genomen niets 
anders kunnen zijn dan nadere bepalingen voor ons, niet nadere bepalingen van de 
inhoud zélf van de notie 'zijnde'. Want 'zijnde* is hoe dan ook de eerste en fundamen
teelste notie, waarin alle overige bepalingen en begrippen in zekere zin verenigd en 
ononderscheiden (unite et indistincte), maar toch actueel liggen opgesloten, als in hun 
beginsel en conditio sine qua non} 

3.1.5 Confuse en distincte kennis: de weg van het kennen als ontplooiing van 'zijnde ' 

Als het waar is dat alle nadere bepalingen van 'zijnde' impliciet en confuus, maar toch 
actueel in deze notie liggen opgesloten, dringt zich als vanzelf de gedachte op, dat de 

' Deze visie lijkt bedrieglijk veel op die van Hegel- "Dieses reine Sein ist nun die reine Abstraktion, 
damit das Absolut-Negative, welches, gleichfalls unmittelbar genommen, das Nichts ist " [Enzyklopädie § 
87]. Maar hoewel de notie van dit 'zuivere zijn' evenals die van 'het niets' naar de inhoud genomen 
volstrekt onbepaald is, is de inhoud van de notie 'zijn' toch bepaalbaar, terwijl de inhoud van de notie 
'mets' daarentegen onbepaalbaar is. Deze mist immers elke receptibihtas. Het abstracte zijn heeft dan ook 
meer weg van een 'transcendentale ruimte' dan van 'mets'. Precies als 'ruimte' is het iets dat openstaat 
voor vervulling. Niets is echter niets, dus ook ook met vervulbaar. 

2 "... simphciter et absolute ens est pnus alus. Cuius ratio est, quia ens ïncluditur ш ïntellectu eorum, 
et non e converso. Pnmum enim quod cadit in ïmagmatione intellectus, est ens, sine quo nihil potest 
apprehendi ab ïntellectu; sicut pnmum quod cadit in creduhtate intellectus, sunt digmtates, et praecipue 
ista, contradictona non esse simul vera unde omnia aha includuntur quodammodo m ente unite et 
indistincte, sicut in principio". [In I Sent 8,1,3]. N b Mandonnet leest 'distincte' î.p.v. 'indistincte', maar 
tekent daarbij aan dat de Parma-editie 'indistincte' heeft 
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ontplooiing van de notie 'zijnde' weliswaar niet vergeleken kan worden met de wijze 
waarop een genus door positieve en extrinsieke differenties nader bepaald wordt, maar 
misschien wel met de wijze waarop een species als 'mens' in een definitie geëxpliciteerd 
wordt. Deze vergelijking blijkt in verschillende opzichten inderdaad doeltreffend. Om dat 
duidelijk te maken is het de moeite waard een korte bespreking te wijden aan een merk
waardige, maar toch uiterst instructieve tekst in Thomas' commentaar op de Physica van 
Aristoteles.' Het gaat om de verheldering van de volgende redenering: 

Innatum est nobis ut procedamus cognoscendo ab 
us quae sunt nobis magis nota, in ea quae sunt 
magis nota naturae, sed ea, quae sunt nobis 
magis nota, sunt confusa, qualia sunt universal»; 
ergo oportet nos ab universalibus ad singulana 
procedere. [In I Phys , lect. 1, nr. 6] 

Voor ons is het natuurlijk in het kennen voort te 
schrijden van de dingen die voor ons meer be
kend zijn naar de dingen die van nature meer 
bekend zijn. Maar de dingen die voor ons meer 
bekend zijn, zijn confuus, zoals de universalia. 
Derhalve is het noodzakelijk dat we van de uni
versalia naar de singulana voortschrijden 

Dit plausibele syllogisme van Aristoteles roept bij nader toezien enkele vragen op. Zo 
wordt in de minor beweerd dat de voor ons meer bekende dingen confuus zijn, zoals de 
universalia. Nu is in de vorige paragrafen inderdaad gebleken dat de universalia confuus 
zijn; maar dat deze confuse universalia de dingen zijn, die voor ons meer bekend zijn, 
klinkt onwaarschijnlijk. Begint niet alle kennis bij de zintuigen en dus bij de individuele 
en singuliere dingen? En zijn bijgevolg niet de individuele en singuliere dingen voor ons 
eerder en beter bekend, ofschoon van nature later en minder bekend, terwijl de universele 
dingen juist van nature eerder en beter bekend zijn? Blijkbaar niet, want in de conclusie 
wordt precies het omgekeerde gesteld: dat we vanuit de universele dingen voortschrijden 
naar de singuliere dingen. Vandaaruit kan eigenaardig genoeg met terugwerkende kracht 
vastgesteld worden, dat de singuliere dingen kennelijk niet voor ons, maar juist van 
nature meer bekend zijn. In de maior is immers gesteld dat de weg van de kennisverwer
ving loopt van datgene wat voor ons meer bekend is (hier: de universalia) naar datgene 
wat van nature meer bekend is (hier: de singularia). 

Thomas' toelichting op de maior voegt aanvankelijk slechts een nieuw probleem toe, 
nl. dat de dingen die van nature meer bekend zijn voor ons juist minder bekend zijn: 

... non sunt eademmagis nota nobis et secundum 
naturam, sed illa quae sunt magis nota secundum 
naturam, sunt minus nota secundum nos. Et quia 
iste est naturalis modus sive ordo addiscendi, ut 
veniatur a nobis notis ad ignota nobis; inde est 
quod oportet nos devenire ex notionbus nobis ad 
notiora naturae. [In I Phys , lect. 1, nr. 7] 

Het zijn met dezelfde dingen die voor ons meer 
bekend zijn en die van nature meer bekend zijn; 
maar de dingen die van nature meer bekend zijn, 
zijn voor ons minder bekend. En aangezien de 
natuurlijke wijze of orde van kennisverwerving 
is, dat we vanuit de dingen die ons bekend zijn 
tot de dingen die ons onbekend zijn komen, is 
het noodzakelijk dat we vanuit de dingen die 
voor ons meer bekend zijn komen tot de dingen 
die van nature meer bekend zijn. 

Maar dan rijst natuurlijk de vraag, waarom de dingen die van nature meer bekend zijn 

1 Zie In I Phys , lect. 1, nrs 6-11. 
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voor ons juist minder bekend zijn. Bovendien is niet zonder meer duidelijk wat verstaan 
moet worden onder de enigszins raadselachtige frase 'dingen die van nature meer bekend 
zijn'. Moet niet veeleer gezegd worden, dat een ding op zichzelf noch bekend, noch 
onbekend is? Meer of minder bekend zijn betekent toch steeds: meer of minder bekend 
zijn voor deze of gene kenner? 

Deze vragen zouden misschien niet gerezen zijn, wanneer in de tekst niet gesproken 
zou worden van dingen die 'volgens zichzelf meer of minder bekend* zijn, maar van 
dingen die 'volgens zichzelf meer of minder kenbaar of intelhgiber zijn. Daardoor zou 
de band met een eventuele kenner weliswaar gehandhaafd blijven, maar slechts poten
tieel. Uit het vervolg van de tekst blijkt, dat dit ook inderdaad de strekking van genoem
de uitdrukkingen is. De betekenis van de frase 'meer bekend volgens zichzelf wordt door 
Thomas zo verklaard, dat tevens licht geworpen wordt op de eigenaardige verhouding 
tussen wat volgens zichzelf тест bekend is en wat voor ons meer bekend is: 

Sunt autem secundum se notiora, quae plus 
habent de entriate quia unumquodque cognos
cible est inquantum est ens Magis autem entia 
sunt, quae sunt magis in acni unde ista maxime 
sunt cognoscibiha naturae Nobis autem e con
verso accidit, eo quod nos procedimus intelli
gence de potentia in actum . [In I Phys , lect 
1, nr 7] 

Die dingen zijn volgens zichzelf meer bekend, 
die meer zijn hebben, daar ieder willekeurig ding 
kenbaar is m zover het is De dingen die meer 
zijn, zijn echter de dingen die meer in act zijn 
Daarom zijn deze van nature het meest kenbaar 
Voor ons is echter het omgekeerde het geval, 
doordat wij in het begrijpen voortschrijden van 
potentie naar act. 

In deze pregnante passage worden min of meer in het voorbijgaan vier verbanden ge
noemd (of althans gesuggereerd), die van fundamentele betekenis zijn. 

Het eerste verband is dat tussen intelligibiliteit en zijn(dheid): iets is slechts intelligi-
bel voorzover het zijnde is, of simpeler: iets is maar begrijpelijk voorzover het is. Het 
zijn of de zijndheid is dan ook het eigen en formele object van het intellect. Zoals kleur 
het eigen object van het gezicht is en klank het eigen object van het gehoor, zo is het 
eigen object van het intellect het zijn, of het zijnde als zijnde en wat aan het zijnde als 
zodanig toekomt.' Anders gezegd: het eigen object van het intellect is het ens commune 
of ens universale en wat daar per se aan toekomt, - in de kennis waarvan tenslotte ook 
de kennis van de eerste beginselen, zoals het beginsel van niet-tegenspraak, gefundeerd 
is.2 Daarom is alwat is of kan zijn intelligibel en object van het intellect.3 

1 ". . sunt duo generapotentiarum [animae] scilicetsensmvum, respectu obiecti minus communis, quod 
est corpus sensibile, et intellecUvum, respectu obiecti communissirm, quod est ens universale "[S Th I, 78, 
1] "Intellectus emm ... habet operationem circa ens in universali " [S Th I, 79, 2] "Intellectus autem 
respicit suum obiectum secundum communem rationem entis" [S Th I, 79, 7]. "... intellectus est apprehen-
sivus entis et ven universalis" [S Th I, 82, 4 ad 1]. "... obiectum intellectus est quoddam commune, 
scilicet ens et verum" [S Th I, 87, 3 ad 1] "... intellectus obiectum est ens universale" [S Th I, 105, 4] 
"Pnmum autem pnncipium formale est ens et verum universale, quod est obiectum intellectus." [S Th I-II, 
9,1] 

2 "Cum natura semper ordinetur ad unum, umus virtutis oportet esse naturaliter unum obiectum: sicut 
visus colorem, et auditus sonum Intellectus lgitur, cum sit una vis, est eius unum naturale obiectum, cuius 
per se et naturaliter cognitionem habet. Hoc autem oportet esse id sub quo comprehenduntur omnia ab 
intellectu cognita: sicut sub colore comprehenduntur omnes colores, qui sunt per se visibiles. Quod non 
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Het tweede verband is dat tussen zijn (entiteit) en actualiteit: meer zijn betekent 
meer in act zijn. 

Uit deze twee verbanden volgt het derde verband, ni. tussen intelligibihteit en 
actualiteit. Een zijnde is slechts kenbaar of intelligibel, voorzover het daadwerkelijk 
(actueel) is: 

Primo autem in concepitone ïntellectus cadit ens: 
quia secundum hoc unumquodque cognoscible 
est inquantum est actu ... Unde ens est proprium 
obiecrum ïntellectus, et sic est pnmum intelligi
bile ... [S Th I, 5, 2] 

Het eerste dat door het verstand gevat wordt is 
het zijnde, aangezien alles kenbaar is voorzover 
het m act is. Daarom is het zijnde het eigen 
object van het verstand; en dus is het zijnde het 
eerste intelligibile. 

Het vierde verband is in het kader van deze paragraaf het belangrijkste. Het bestaat in 
een soort omgekeerde evenredigheid tussen de actualiteit, bepaaldheid of voltooidheid 
van het zijnde en de actualiteit, bepaaldheid of voltooidheid van het kennen: hoe meer 
iets daadwerkelijk is, d.w.z. hoe meer bepaald, actueel of voltooid het is, des te eerder 
en gemakkelijker is het kenbaar volgens zichzelf of van nature, maar des te later en 
moeilijker is het kenbaar voor ons. De reden daarvan is, dat volgens de zijnsorde het 
actuele en meer bepaalde steeds voorafgaat aan het potentiële en minder bepaalde', 
terwijl volgens de menselijke kenorde het minder bepaalde en potentiële doorgaans 
voorafgaat aan het meer bepaalde en actuele. 

De verhouding tussen wat van nature meer bekend is en wat voor ons meer bekend 
is, wordt nog aanzienlijk duidelijker, wanneer men Thomas' toelichting op de maior 
leest: 

... confusa hic dicuntur quae continent in se 
ahqua in potentia et indistincte Et quia cognos
c e s aliquid indistincte, medium est inter puram 
potentiam et actum perfectum, ideo, dum ïntel
lectus noster procedit de potentia in actum, 
primo occumt sibi confusum quam distinctum; 
sed tunc est scientia completa m actu, quando 
pervenitur per resolutionem ad distinctam Cogni
tionen! pnncipiorum et elementorum. Et haec est 
ratio quare confusa sunt primo nobis nota quam 
distincta. [In I Phys , lect. 1, nr. 7] 

Die dingen worden hier 'confuus' genoemd, die 
in zichzelf iets bevatten dat in potentie en indis
tinct is. En aangezien iets kennen het midden 
houdt russen pure potentie en volmaakte act, 
daarom doet zich aan het verstand, terwijl het 
voortschrijdt van potentie naar act, eerder het 
confuse voor dan het distmcte. Maar op het 
moment, dat door middel van analyse (resolutio) 
een distincte kennis van de beginselen en ele
menten wordt bereikt, is er volledige, actuele 
wetenschap En dit is de reden waarom de con
fuse dingen aan ons eerder bekend zijn dan de 
distincte dingen. 

est aliud quam ens. Naturaliter ïgitur ïntellectus noster cognoscit ens, et ea quae sunt per se entis mquan-
tum huiusmodi; in qua cognitione fundatur pnmorum pnncipiorum notitia, ut non esse simul affirmare et 
negare, et aha huiusmodi." [ScG II, 83, Adhuc'] 

3 "Est enim proprium obiectum ïntellectus ens intelligibile: quod quidem comprehendit omnes differen-
tias et species entis possibiles; quicquid enim esse potest, mtelligi potest." [ScG II, 98, Hoc autem] 

' 'Naar de zijnsorde' is uiteraard met hetzelfde als 'naar de tijdsorde': "In omni emm generatone, quod 
est in potentia, est pnus tempore et posterius natura. Quod autem est completum in actu est pnus natura 
et posterius tempore." [In I Anal, lect. 4, nr. 43]. Cf. ScG I, 16; ScG II, 16, 52 en 78, S ΓΑ I, 3, 1; 77, 
3 ad 1; en 85, 3. 
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Men herinnere zich de in het vorige hoofdstuk beschreven procedure bij de wezens-
definitie. Ofschoon men doorgaans begint met het zoeken van het genus, is de vaststel
ling van het genus toch niet meer dan een eerste en voorlopige stap op weg naar de 
volledige bepaling van het specifieke wezen van iets. Het generieke begrip is weliswaar 
onmisbaar, maar het geeft slechts een eerste oriëntatie: het is, zowel naar de comprehen-
sie als naar de extensie genomen, niet meer dan een afbakening van het terrein, waarop 
het te definiëren specifieke wezen zich bevindt. 

Welnu, zolang iets enkel en alleen generiek of in het algemeen (in universali) 
gekend wordt, wordt het slechts op confuse of indistincte wijze gekend; en in de mate 
waarin de kennis nog confuus en indistinct is, is ze louter potentiële kennis en ontbreekt 
het haar nog aan de nodige bepaaldheid of actualiteit. Want iemand die een of ander 
genus kent, is in potentie met betrekking tot de kennis van de differentie. 

Confuse kennis houdt dus in zekere zin het midden tussen potentiële en actuele 
kennis.' Het is een tussenstadium dat kenmerkend is voor de condition humaine: een 
overgangsfase van het loutere vermogen om iets te kennen tot de complete, distincte 
kennis van dat iets.2 Daarom gaat een kenner, in en door de verdere bepaling of specifi
catie van een generiek begrip, over van potentieel kennen naar actueel kennen: 

Quod autem universaha sint confusa manifestum 
est, quia universaha continent in se suas species 
in potentia, et qui seit ahquid in universali seit 
îllud indistincte; tunc autem distinguitur eius 
cognitio, quando unumquodque eorum quae 
continentur potentia in universali, acta cognosci-
tur qui enim seit animal, non seit rationale nisi 
in potentia Pnus autem est scire aliquid in 
potentia quam in acta secundum lgitur hunc 
ordinem addiscendi quo procedimus de potentia 
in actum, pnus quoad nos est scire animal quam 
hominem. [In I Phys , lect. 1, nr 7] 

Dat universaha confuus zijn, is duidelijk, aan
gezien universaha hun species potentieel m zich 
bevatten, en wie iets in het algemeen kent, kent 
het op indistincte wijze. Maar de kennis wordt 
distinct, wanneer elk van de dingen die poten
tieel in het universale bevat liggen, actueel ge
kend wordt. Wie immers 'dier' kent, kent 'rede
lijk' enkel in potentie Nu gaat iets m potentie 
kennen vooraf aan iets in act kennen. Derhalve 
gaat overeenkomstig deze orde van leren, waann 
we voortschrijden van potentie naar act, wat ons 
betreft de kermis van 'dier' vooraf aan de kennis 
van 'mens' 

Distincte kennis is daarom altijd ook minder algemene kennis, dat wil zeggen op het 
speciale toegespitste of gespecialiseerde kennis.3 

' ".. qui seit ahquid indistincte, adhuc est in potentia ut sciât distinctions pnncipium, sicut qui seit 
genus, est in potentia ut sciât differentiam. Et sic patet quod cognitio îndistincta media est inter potentiam 
et actum." [S Th I, 85, 3] 

2 "... intellectus noster de potentia in actum procedit. Omne autem quod procedit de potentia in actum, 
pnus pervertit ad actum incompletum, qui est médius inter potentiam et actum, quam ad actum perfectum. 
Actus autem perfectas ad quem pervenit intellectus, est scientia completa, per quam distincte et determinate 
res cognoseuntur. Actus autem incompletus est scientia imperfecta, per quam sciuntur res indistincte sub 
quadam confusione' quod enim sic cognoscitur, secundum quid cognoscitur in acta, et quodammodo m 
potentia." [S Th 1.85,3] 

1 "Cognoscere autem distincte id quod continetur ш toto universali, est habere cognitionem de re minus 
communi. Sicut cognoscere animal indistincte, est cognoscere animai inquantum est animai; cognoscere 
autem animal distincte, est cognoscere animai inquantum est animal rationale vel irrationale, quod est 
cognoscere hominem vel leonem " [S Th I, 85, 3] 
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In de zojuist geciteerde passage wordt tegelijkertijd de aanzet gegeven voor de 
oplossing van een andere kwestie. Zoals boven gebleken is, beweert Aristoteles dat de 
umversaha voor ons meer bekend zijn dan de singularia en dat we daarom in de kennis 
beginnen met de universele dingen en van daaruit voortschrijden naar de singuliere 
dingen. Deze bewering lijkt echter in strijd te zijn met een andere bewering, eveneens 
van Aristoteles: namelijk dat de menselijke kennis juist begint met de zintuiglijk waarge
nomen, singuliere of individuele dingen (welke dus eerder en beter bekend zijn voor 
ons), om dan van daar uit door te dringen tot de verstandelijk kenbare universele dingen 
(welke dus voor ons later en minder bekend, maar volgens zichzelf eerder en beter 
bekend zijn).1 

De oplossing van deze schijnbare tegenstrijdigheid bestaat hierin, dat het verschil 
tussen singularia en umversaha in de onderhavige tekst geen betrekking heeft op het 
verschil tussen datgene, wat zintuiglijk gekend wordt en datgene, wat verstandelijk 
gekend wordt, maar dat het geheel en al ligt op het niveau van het intellect. Met umver
saha worden hier met name de genera bedoeld als het meer algemene en potentiële, die 
daarom voor ons eerder en beter bekend zijn; met singularia worden hier met name de 
species bedoeld als het meer bijzondere en actuele, die daarom van nature eerder en beter 
bekend zijn2: 

In I ... Physic non pomtur ordo universalis ad 
singulare simpliciter, sed magis universalis ad 
minus universale, ut puta animalis ad hominem, 
et sic oportet quod quoad nos universalius sit 
pnus et magis notum In omni emm generatione, 
quod est in potentia, est pnus tempore et poste-
nus natura Quod autem est completum m acru 
est pnus natura et posterius tempore. Cogmtio 
autem genens est quasi potentiahs in comparat
one ad cogmtionem speciei, in qua actu sciuntur 
omnia essentialia rei. Unde et in generatione 
scientiae nostrae pnus est cognoscere magis 
commune quam minus commune [In I Anal, 
lect. 4, nr 43] (Curs. A V.) 

In het eerste boek van de Physica wordt niet de 
verhouding van het universele tot het singuliere 
zonder meer gesteld, maar die van het meer 
universele tot het minder universele, zoals bij
voorbeeld die van 'dier' tot 'mens' En dus moet 
met betrekking tot ons het meer universele eer
der en beter bekend zijn Immers, in alle wor
ding [voortbrenging, ontstaan] is datgene, wat in 
potentie is, in de tijd eerder en van nature later. 
Maar datgene, wat compleet in act is, is van 
nature eerder en ш de tijd later Nu is de kennis 
van het genus als het ware potentieel in vergelij
king met de kennis van de species, waarin actu
eel alle wezensbestanddelen van een zaak gekend 
worden Daarom is in de wording van onze 
wetenschap de kennis van het meer algemene 
eerder dan die van het minder algemene. 

Dat de verstandelijk gekende universaha in vergelijking met de zintuiglijk gekende 
singularia volgens Aristoteles van nature beter bekend of meer intelligibel genoemd 
worden, heeft zijn grond trouwens eveneens in de act-potentie-verhouding: de verstande-

1 "... pnora et notiora simpliciter sunt ilia quae sunt remota a sensu, ut umversaha Рпога autem et 
notiora quoad nos sunt próxima sensui, scilicet singulana quae opponuntur universahbus, sive oppositione 
prions et posterions, sive oppositione propinqui et remoti." [Ini Anal., lect. 4, nr. 42]. Cf. In I Phys, lect. 
1, nr. 8 Op elk van deze beide plaatsen verwijst Thomas naar de andere. 

2 "Hic autem singulana dicit non ipsa individua, sed species; quae sunt notiores secundum naturam, 
utpote perfechores existentes et distinctam cognitionem habentes. genera vero sunt pnus nota quoad nos, 
utpote habenha cognitionem in potentia et confusam " [In I Phys., lect. 1, nr. 8] 
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lijk gekende umversalia zijn ten gevolge van de abstractie van de stoffelijke, individue-
rende beginselen actueel intelhgibel, terwijl de zintuiglijk gekende singulana vanwege 
hun gebondenheid aan die stoffelijke beginselen slechts potentieel intelhgibel zijn. Het 
'dit-hier-en-nu', voorzover het op grond van de materiële individuatie iets aanwijsbaars 
is, is voor het intellect te enen male ontoegankelijk.1 In het licht van het onderscheid 
tussen wat voor ons eerder en meer bekend is en wat van nature eerder en теет bekend 
is, verhouden genera zich dus tot species op dezelfde wijze als de zintuiglijk gekende 
(stoffelijke) singulana tot de verstandelijk gekende (onstoffelijke) universalia. 

Hoewel Thomas zelf zich er niet over uitspreekt, wordt langs deze weg voortredene
rend langzaam maar zeker duidelijk, wat de zin is van de suggestie waarmee ik deze 
paragraaf opende: dat het expliciteren van de notie 'zijnde' meer gemeen heeft met de 
wijze waarop een species door ons gedefinieerd wordt, dan met wijze waarop een genus 
door een differentie gedetermineerd wordt. De reden daarvan is, dat de notie 'zijnde' met 
het genus weliswaar de grotere algemeenheid en receptibditeit deelt, maar dat ze met de 
species ('in qua actu sciuntur omnia essentialia rei ') toch de grotere bepaaldheid of 
actualiteit deelt. Daarom moet er ook een fundamenteel verschil zijn tussen het confuse 
karakter van de kennis van genera enerzijds en het eventuele confuse karakter van de 
kennis van species en de notie 'zijnde' anderzijds. 

In het eerste geval vloeit de confusie voort uit de aard van het genus zelf. Hier 
bestaat de confusie immers in de louter potentiële aanwezigheid van de specifieke 
differenties in het genus. Aangezien door iedere verdere bepaling van het genus aan het 
genus onvermijdelijk iets van buiten af zou worden toegevoegd (addino), waardoor het 
zou worden gespecificeerd, d.w.z. gecontraheerd tot deze of gene species, is kennis van 
een genus - generieke kennis, kennis 'in het algemeen' - altijd en noodzakelijk confuus. 
Wie een of ander wezen (essentie, natuur) enkel generiek kent (bijv. de mens als dier), 
kent weliswaar het geheel (de mens is immers geheel en al dier), maar toch slechts naar 
een deel (want de mens is óók geheel en al redelijk) en dus op een betrekkelijk onbepaal
de en indistincte wijze: zijn kennis van dat wezen is in een bepaald opzicht weliswaar 
actueel, maar in een ander opzicht toch potentieel2, - en daarom vatbaar voor vervolma-

' "Sed quia cognitio intellectualises! perfectior, universalia autem sunt intelligibilia in actu, non autem 
singulana (cum sint matenaha), simpliciter et secundum naturam universalia sunt notiora " [In I Phys , lect 
1, m 8] Nb. Het ligt met aan de singulanteit van de stoffelijke dingen dat ze niet intelhgibel zijn, maar 
aan het feit dat hun singulanteit geworteld is in hun matenalileil. Een ding is dan ook intelhgibel op grond 
van zijn immateriahteil, en niet op grond van zijn universaliteit. ". . singulare non répugnât intelhgibilitati 
inquantum est singulare, sed inquantum est materiale, quia nihil ìntelhgitur nisi immatenaliter. Et ideo si 
sit aliquod singulare immateriale, sicut est intellectus, hoc non répugnât intelhgibilitati." [S Th I, 86, 1 ad 
3]. Cf R W Schmidt, The Domain of Logic According to Saint Thomas Aquinas, Martinus Nijhoff, The 
Hague 1966, blz 180 

2 ". intellectus noster de potentia m actum procedit. Опте autem quod procedit de potentia in actum, 
pnus pervenit ad actum ìncompletum, qui est médius inter potentiam et actum, quam ad actum perfectum 
Actus autem perfectus ad quem pervemt intellectus, est scientia completa, per quam distincte et determinate 
res cognoscuntur. Actus autem incompletus est scientia imperfecta, per quam sciuntur res indistincte sub 
quadam confusione quod enim sic cognoscitur, secundum quid cognoscirur in actu, et quodammodo in 
potentia." [S Th I, 85, 3]. Cf. STh \, 14, 6, ScG II, 98, Non est. 
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king.' Wat in het generieke begrip niet actueel, maar slechts potentieel begrepen wordt, 
wordt weliswaar niet positief uitgesloten (daarmee zou immers de receptibilitas voor 
verdere bepalingen worden opgeheven), maar blijft vooralsnog ongedetermineerd. 

Maar wie een of ander wezen specifiek kent (bijv. de mens als redelijk dier), kent 
datzelfde geheel niet slechts naar een deel, maar naar zijn totaliteit. In een species ligt 
immers niet alleen het generieke, maar óók het differentiërende actueel opgesloten. De 
species (met name de species infima) is compleet. Ze is gevrijwaard van de onbepaald
heid en de ontvankelijkheid voor differentiërende addities van buiten af, die kenmerkend 
zijn voor het genus.2 Daarom is het uitgesloten dat een eventuele confuse of indistincte 
kennis van een species voort zou vloeien uit de aard van de species zelf. Integendeel, 
confuse kennis van een species kan enkel en alleen voortkomen uit een zekere indifferen
tie - d.w.z. een gebrek aan differentiëring - aan onze kant. Het nader bepalen of defini
eren van een species is immers niets anders dan het expliciteren van wat voor ons 
aanvankelijk weliswaar impliciet en confuus, maar van nature toch actueel in de species 
ligt opgesloten.3 Zo is bijvoorbeeld het begnp 'redelijk zintuiglijk wezen' niets anders 
dan een explicitatie van het begrip 'mens', waarin 'zintuiglijk' en 'redelijk' weliswaar 
onuitgesproken en onderscheidsloos, maar toch daadwerkelijk liggen opgesloten: 

Defimtum enim se habet ad definientia quo- Het gedefinieerde verhoudt zich tot de defimen-
dammodo ut totum integrale, inquantum actu Ha immers in zekere zin als een integraal geheel, 
sunt definientia in definito, sed tamen qui appre- voorzover de definientia actueel in het gedefi-
hendit nomen, ut puta hominem aut circulum, meerde zijn Maar wie een naam kent, zoals bijv 
non statim distinguit definientia; unde nomen est 'mens' of 'cirkel', onderscheidt niet meteen de 

1 ".. intelligere aliquid in communi, et non m speciali, est imperfecte aliquid cognoscere Unde 
intellectus noster, dum de potentia in actum reducitur, pertingit pnus ad cognitionem universalem et 
confusam de rebus, quam ad propnam rerum cognitionem, sicut de imperfecto ad perfectum procedens, 
ut patet in I Physic " [S Th I, 14, 6] "Cognoscere emm aliquid solum in universali est cognoscere 
imperfecte, et medio modo inter potentiam et actum " [De subsi sep , cap 15, nr 134] "Cognitio enim 
qua cognoscitur aliquid solum in universali, est cognitio imperfecta cognitio vero qua cognoscitur aliquid 
in propria specie, est cognitio perfecta Cognitio enim speciei includit cognitionem generis, sed non e 
converso " [In De causis 10, lect 10, nr 247]. "Quod autem cognoscitur in communi tantum, non perfecte 
cognoscitur" ìgnorantur enim ea quae sunt praecipua ìlhus rei, scilicet ultimae perfectiones, quibus 
perficitur proprium esse eius; unde tali cognitione magis cognoscitur res in potentia quam m actu." [ScG 
I, 50, Item] Cf De an , 18 ad 14; De ver 8, 10 ad 1, etc. 

2 Logisch gezien voegt de materiële individuatie mets toe aan het wezen. 
3 Hier njst natuurlijk de moeilijkheid, dat de definientia universeler zijn dan het defimtum en dus 

eerder bekend moeten zijn. Ze moeten bovendien beter bekend zijn, omdat ze anders de kennis van het 
gedefinieerde met zouden bevorderen; m de kennisverwerving komen we immers tot kennis van het minder 
bekende vanuit het meer bekende "omnis definitie est ex pnoribus et notionbus, ut in sexto Topicorum 
dicitur " [In I Phys , lect. 6, nr. 45] Cf Anst., Top VI, 4, 141 b 3-14 Thomas merkt echter terecht op· 
".. definientia secundum se sunt pnus nota nobis quam defimtum; sed pnus est notum nobis defimtum, 
quam quod taha smt definientia ípsius: sicut pnus sunt nota nobis animal et rationale quam homo, sed pnus 
est nobis notus homo confuse, quam quod animal et rationale smt definientia ipsius." [In I Phys , lect 1, 
nr 10] Cf.:".. definientia, absolute considerata, sunt pnus nota quam defimtum alioquin non notificaretur 
defimtum per ea Sed secundum quod sunt partes definition», sic sunt posterius nota pnus enim cognosci-
mus hominem quadam confusa cognrtione, quam sciamus distinguere omnia quae sunt de hominis ratione." 
[S Th I, 85, 3 ad 3] 
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sicut quoddam totum et mdistinctum, sed defim-
tio dividit in singulana, idest distincte ponit 
pnncipia definiti [In I Phys , lect. 1, nr. 10] 

definientia. Daarom is de naam zoiets als een 
indistinct geheel, maar de definitie verdeelt in 
singuliere delen, d.w ζ ze stelt de beginselen van 
het gedefinieerde op distincte wijze. 

Door de definitie (bijv. 'De mens is een redelijk, zintuiglijk wezen') wordt een species 
dan ook niet gecontraheerd: ze voegt niets toe aan de species, hoewel ze wellicht iets 
toevoegt aan onze kennis van de species.1 Alleen in deze afgezwakte of oneigenlijke zin 
kan de definitie een differentiërende 'additie' genoemd worden. 

Als het waar is dat in de notie 'zijnde' alle andere noties impliciet en confuus, maar 
toch actueel liggen opgesloten, zal de nadere bepaling ervan ongetwijfeld gelijkenis 
vertonen met de louter expliciterende definitie van specifieke begrippen (waarmee niet 
gezegd is dat van de notie 'zijnde' een wezensdefinitie mogelijk is). De nadere bepaling 
van de notie 'zijnde' is dus welbeschouwd enkel en alleen een nadere bepaling van 
onszelf: een differentiëring en perfectionering van onze kennis van het zijnde en daarmee 
de opheffing van onze eigen indifferentie en imperfectie. De alles omvattende, confuse 
notie 'zijnde' is - aldus Thomas in bijna Cartesiaanse bewoordingen - de kiem van de 
menselijke wetenschap überhaupt: 

praeexistunt in nobis quaedam scientiarum 
semina, scilicet primae conceptiones intellectus 
quae statim lumine intellectus agentis cognos-
cuntur per species a sensibilibus abstractas, sive 
sint complexa sicut dignitates, sive incomplexa 
sicut ratio entis et umus et huiusmodi quae 
statim intellectus apprehendit, in ïstis autem 
universahbus omnia sequentia includuntur sicut 
in quibusdam ratiombus seminalibus quando 
ergo ex ïstis universahbus cognitionibus mens 
educitur ut actu cognoscat particulars quae prius 
in universali et quasi in potentia, cognoscebantur, 
tune ahquis dicitur scientiam acquirere [De ver 
11,1] 

Er bestaan vooraf in ons bepaalde zaden van 
wetenschap, namelijk de eerste verstandsbegnp-
pen, die met het licht van het intellectus agens 
gekend worden door middel van kenbeeiden, die 
van de zintuiglijke waarneembare dingen geab
straheerd zijn, of ze nu samengesteld zijn, zoals 
de axioma's, of enkelvoudig, zoals de begrippen 
'zijnde' en 'een' e d, die het verstand onmid
dellijk vat Nu liggen m die algemene begrippen 
en axioma's alle daaruit volgende begrippen 
opgesloten als in bepaalde kiem-begnppen Wan
neer derhalve de geest vanuit deze algemene 
kennis gebracht wordt tot actuele kennis van de 
bijzondere dingen, die daarvóór in het algemeen 
en als het ware in potentie gekend werden, zegt 
men dat iemand wetenschap verwerft. 

Deze wetenschap kan echter nooit volledig zijn. Want juist omdat de notie 'zijnde' 
actueel alles in zich bevat, zal ze voor de mens altijd in hoge mate confuus en indistinct 
blijven en nooit adaequaat gekend kunnen worden: 

Est proprium obiectum intellectus ens intelli
gibile quod quidem comprehendit omnes diffe-
rentias et species entis possibles; quicquid enim 

Het eigen object van het verstand is het intelli
gibile zijnde, dat alle mogelijke differenties en 
species van het zijnde omvat Immers, alwat kan 

1 Cf.: "Dicitur autem aliquid per se notum dupliciter. uno modo, secundum se; alio modo, quoad nos. 
Secundum se quidem quaelibet propositio dicitur per se nota, cuius praedicatum est de ratione subiecti: 
contingit tarnen quod ignoranti defîmtionem subiecti, talis propositie non ent per se nota. Sicut ista 
propositio, Homo est rationale, est per se nota secundum sui naturam, quia qui dicit hominem, dicit 
rationale' et tarnen ignoranti quid sit homo, haec propositio non est per se nota." [S Th I-II, 94, 2] 
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esse potest, ïntelligi potest Cum autem onrnis 
cognibo fiat per modum simihtudinis, non potest 
totahter suum obiectum mtellectus cognoscere 
nisi habeat in se sunilitudinem totius entis et 
omnium differentiarum eius Talis autem simili
tude totius entis esse non potest nisi natura 
infinita, quae non determinatili ad aliquam 
speciem vel genus entis, sed est universale pnn-
cipium et virtus activa totius entis qualis est sola 
natura divma Omnis autem alia natura, cum 
sit terminata ad ahquod genus et speciem entis, 
non potest esse universalis similitudo totius entis 
Rehnquitur ìgitur quod solus Deus per suam 
essentiam omnia cognoscat [ScG II, 98, Hoc 
autem] 

zijn, kan begrepen worden Daar echter iedere 
kennis plaatsvindt op de wijze van een gelijke
nis, kan het verstand zijn object met geheel en al 
kennen, tenzij het de gelijkenis van alle zijnde en 
van al zijn differenties m zich zou hebben Maar 
zo'n gelijkenis van alle zijnde kan alleen de 
oneindige natuur zijn, die niet bepaald is tot een 
species of een genus van het zijnde, maar die het 
universele beginsel en de actieve kracht van alle 
zijnde is Zodanig is alleende goddelijke natuur 
Maar geen enkele andere natuur, aangezien ze 
beperkt is tot een genus en species van het zijn
de, kan de universele gelijkenis van alle zijnde 
zijn Blijft derhalve over dat alleen God door 
zijn eigen wezen alle dingen kent 

Het is dan ook met verwonderlijk dat de notie 'zijnde' als het ware twee gezichten toont 
Aan de ene kant draagt ze als geen andere notie het merkteken van de principiële 
gebrekkigheid van het menselijk kennen Maar aan de andere kant legt ze een hoop
gevend getuigenis af van de transcendentale ontvankelijkheid van de mens Het is ermee 
als met de door Kant vastgestelde transcendentale kaders, die tegelijkertijd de grenzen 
én de mogelijkheidsvoorwaarden van de menselijke kennis zijn Want uitgerekend 
doordat de weg van de menselijke wetenschap de alles omvattende quasi-leegheid en 
quasi-receptibihteit van het ens commune als begmterm heeft, is de mens ontvankelijk 
voor en georiënteerd op zoiets als een uiteindelijke vervulling de volmaaktheid van het 
ens divinum als einddoel van de menselijke kennis ' In het licht van dit uiteindelijke doel 
kan de 'groei' van de menselijke kennis mets anders zijn dan een eindeloze en wellicht 
nooit voltooide ontwikkeling en ontplooiing van de algemene en confuse notie 'zijnde', 
die tegelijkertijd alpha en omega van het menselijke vragen is 

3 2 De transcendentale eigenschappen als 'accidentia propria ' of 'accidentia per se ' van 
het zijnde 

De vergelijking van de explicitatie van de confuse notie 'zijnde' met het definieren van 
een species blijkt bijzonder treffend, wanneer ze wordt toegepast op de afleiding van de 
transcendentale zynseigenschappen Want een definitie is convertibel met het gedefi
nieerde 2 Een definitie drukt immers het wezen van iets uit, dat wil zeggen iets dat er 
per se van geprediceerd wordt en dat er dus noodzakelijk, altijd en onafscheidelijk aan 

1 " omnia cognoscentia cognoscunt implicite Deum in quolibet cognito Sicut eium nihil habet 
rationem appetibilis msi per similitudinem primae bonitatis, ita nihil est cognoscibile nisi per similitudinem 
primae ventatis " [De ver 22, 2 ad 1] " ìpsum esse creatum est sunilitudo divinae bonitatis, unde ш 
quantum aliqua desiderant esse desiderant Dei similitudinem et Deum implicite " [De ver 22, 2 ad 2] 

2 " m genere convertibilium ìllud quod significat quod quid est, speciali nomine defìmho vocatur" 
[S Th II-II, 9, 2] " defmitio convertir« cum definito" [S Th III, 60, 2, Sed contra] Cf In II Sent 35, 
1, 2 obi 2 
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toekomt.' Op vergelijkbare wijze zijn de transcendentale zijnseigenschappen convertibel 
met het zijnde: ook zij komen immers noodzakelijk, altijd en onafscheidelijk aan het 
zijnde toe.2 

Er is echter ook een niet te verwaarlozen verschil, - en met de signalering daarvan 
belanden we dan weer bij het oorspronkelijke probleem, dat de aanleiding is geweest tot 
alle bovenstaande beschouwingen en uitweidingen: de ratio van de transcendentale 
zijnseigenschappen ligt volgens Thomas niet in de ratio van het zijnde opgesloten. 

Op het eerste gezicht lijkt dit in strijd te zijn met wat in de vorige paragrafen is vast
gesteld, nl. dat op enigerlei wijze alles in de notie 'zijnde' ligt opgesloten. Men dient 
echter te bedenken dat het daarmee geformuleerde absolute primaat weliswaar van nature 
of rechtens aan de notie 'zijnde' toekomt, maar dat hiermee toch niet méér gezegd is dan 
dit: (1) dat het zijnde alles omvat en dat er buiten het zijnde niets is; en (2) dat bijgevolg 
willekeurig wat zich aan ons verstand zal voordoen, begrepen zal kunnen en moeten 
worden als op een of andere wijze zijnde. Het zal duidelijk zijn dat dit inzicht op zichzelf 
weinig of niets bijdraagt aan een reële, inhoudelijke articulatie van het 'alles' of het 
'willekeurig wat'. Vandaar ook de verregaande confusie of onbepaaldheid van de notie 
'zijnde' voor ons. In feite zijn wij voor de nadere bepaling ervan goeddeels aangewezen 
op de zintuiglijke ervaring. 

Maar hoe onbepaald ook, in de notie 'zijnde' moet toch zoiets als de eigen ratio van 
het zijnde besloten liggen, die door ons, zij het op uiterst armoedige wijze, gevat wordt. 
En dan is de moeilijkheid deze: enerzijds zijn de transcendentale zijnseigenschappen 
convertibel met het zijnde en komen zij dus noodzakelijk, altijd en onafscheidelijk aan 
het zijnde toe; anderzijds schijnt de grond van die convertibiliteit echter niet in, maar 
buiten de ratio van het zijnde te liggen. Maar als het waar is dat de transcendentale 
zijnseigenschappen convertibel zijn met het zijnde en ze dus noodzakelijk en altijd aan 
het zijnde toekomen, dan moet hun oorzaak of grond toch in het zijnde als zijnde liggen: 

Si enim aliquod accidens ex necessitate et sem- Wil immers een of andere eigenschap noodza-
per insit subiecto, oportet quod causam habeat in keiijk en altijd m een subject zijn, dan moet ze 
subiecto, qua posita non possit accidens non haar oorzaak hebben in het subject, - een oor-
ïnesse. [In I Anal, lect. 14, nr 121(2)] zaak die maakt dat de eigenschaper niet met in 

kan zijn. 

Volgt hier niet uit dat de transcendentale zijnseigenschappen op enigerlei wijze per se 
van het zijnde geprediceerd moeten worden? Maar hoe kunnen zij per se van het zijnde 
geprediceerd worden, als hun begrip niet in de ratio entis ligt opgesloten? En als hun 
begrip niet in de ratio entis ligt opgesloten, wat kan het dan nog betekenen dat deze 
eigenschappen aan het zijnde juist voorzover het zijnde is toekomen? Impliceert dit 

' "Quod per se alicui competit, de necessitate et semper et inseparabiliter ei mest: sicut rotundum per 
se quidem mest circulo, per accidens autem aeri; unde aes quidem fieri non rotundum est possibile, 
circulum autem non esse rotundum est impossibile." [ScG Π, 55, Ampi lus'] 

3 "... ens et bonum, unum et verum... convertuntur ad invicem, et sunt idem ш supposito, nee unquam 
derelinquunt se". [In I Sent., 8, 1,3] 
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laatste niet dat ze juist krachtens de propria ratio entis van het zijnde geprediceerd 
worden? 

3.2.1 Twee 'modi dicendi per se ' 

Ja en nee. In de vorige paragrafen is ongetwijfeld de indruk ontstaan, dat met het 
onderscheid tussen praedicatio per se en praedwatio per accidens het gehele veld der 
mogelijke predicaties bestreken wordt; en inderdaad vormt het onderscheid tussen per je 
en per accidens binnen het naar waarheid prediceren een volledige disjunctie.1 Tot nu 
toe is echter geen melding gemaakt van het feit, dat er binnen de praedicatio per se weer 
verschillende modi dicendi per se zijn. In feite heb ik me beperkt tot de bespreking van 
één van die modi, te weten de primus modus dicendi per se. Er zijn echter in totaal vier 
modi, die weliswaar niet alle even belangrijk zijn, maar waarvan de tweede in dit 
verband toch uiterst relevant is, omdat hij een verhelderend licht kan werpen op de aard 
en de grond van de convertibiliteit van het zijnde en zijn eigenschappen. Laat ik derhalve 
met een enkel woord ingaan op de eerste twee manieren van het per se prediceren.2 

Waarin bestaat precies het onderscheid tussen 'primus modus dicendi per se' en 
'secundus modus dicendi per se '? Het voorzetsel 'per ' geeft in beide gevallen van het 
'per se' uitdrukking aan een oorzakelijk verband (habitudo causae): in het eerste geval 
echter aan de habitudo causae formahs, in het tweede geval aan de habitudo causae 
materialis? Dit onderscheid kan het best in termen van de verhouding van subject en 
predicaat verduidelijkt worden: terwijl in het eerste geval het predicaat tot de definitie 
van het subject behoort, behoort in het tweede geval het subject tot de definitie van het 
predicaat.4 

Wanneer het predicaat tot de definitie van het subject behoort (d.w.z. wanneer het 
die definitie geheel of gedeeltelijk uitdrukt) en het predicaat dus genomen is van de 
propria forma van het subject, is er sprake van at primus modus dicendi per se. Bijvoor
beeld 'De mens is per se redelijk', waarbij 'per se ' betekent: krachtens de propria forma 
van de mens.5 

' ".. omne quod praedicatur aut praedicatur per se aut per accidens." [In I Anal, lect. 13, nr. 110(2)] 
2 Zie Ini Anal, lect. 10; In V Met, lect. 19, nrs. 1054-1055 en lect. 22, nrs. 1139-1143. 

3 "... haec praepositio per, désignât habitudinem causae. (.. ) Causae autem habitudinem désignât, 
aliquando quidem formalis, sicut cum dicitur quod corpus vivit per animam. Quandoque autem habitudinem 
causae materialis, sicut cum dicitur, quod corpus est coloratimi per superficiem, quia scilicet proprium 
subiectum colons est superficies." [/л / Anal, lect. 10, nr. 83(2)] 

' "Point duos modos praedicandi per se Nam primo quidem praedicantur per se, quaecumque insunt 
subiectis in eo quod quid est, scilicet cum praedicataponuntur in definitione subiecti. Secundo, quando ipsa 
subiecta insunt praedicatis m eo quod quid est, id est quando subiecta ponuntur ш definitione praedicato-
rum " [/n I Anal, lect. 35] 

5 "Pnmus ergo modus dicendi perse est quando id quod attnbuitur alicui pertinet ad formam ems. Et 
quia defmitio significai formam et essentiam rei, pnmus modus eius quod est per se, est quando praedicatur 
de ahquo definirlo, vel aliquid in definitione positum (et hoc est quod dicit [Philosophus], quod per se sunt 
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Wanneer daarentegen het subject tot de definitie van het predicaat behoort, omdat 
het subject de propria materia (het proprium subjectum) van de door het predicaat 
betekende eigenschap is, is er sprake van de secundus modus dicendi per se Zo is kleur 
perse een eigenschap van iets uitgebreide en humor per se een eigenschap van de mens, 
waarbij 'per se ' betekent krachtens de propria materia van deze eigenschappen ' 

In het eerste geval is het predicaat altijd ofwel de species (of de definitie van de 
species), ofwel één van de essentiële beginselen van de species (resp van de definitie van 
de species), nl het genus of de differentia specifica (de ζ g essentialia) In het tweede 
geval is het predicaat altijd een accidens proprium Het accidens proprium behoort dus 
met tot de ratio of definitio, maar wordt desalniettemin per se van het subject gepredi
ceerd, reden waarom dergelijke eigenschappen ook wel accidentia per se genoemd 
worden2 Daarom is het de moeite waard te onderzoeken, of de samenhang tussen de 
eigenschappen van het zijnde en de ratio entis wellicht begrepen kan worden naar het 
voorbeeld van de samenhang tussen de accidentia propria en de species 

3 2 2 'Accidentia propria ' en 'accidentia communia ' 

Zoals gezegd ligt bij de secundus modus dicendi per se het subject in de definitie van het 
predicaat opgesloten en is het predicaat steeds een accidens proprium Het proprium dient 
dan echter wel te worden genomen m de strikte betekenis die er in het vonge hoofdstuk 
aan gegeven is Deze restrictie is niet overbodig, want de definitie en de status van het 
proprium zijn verre van onproblematisch In feite gaat het om een ingewikkelde en ietwat 
glibberige problematiek, die op sommige punten frappante gelijkenis vertoont met de niet 
minder moeilijk grijpbare synthetische oordelen a priori van Kant3 en waarmee opnieuw 
het grensvlak van logica en metafysica in beeld komt In navolging van Porphynus 
onderscheidt de traditie maar liefst vier vananten van het proprium 

Zo zou het proprium een eigenschap kunnen zijn die alleen aan leden van een 
bepaalde soort toekomt, maar niet aan alle leden van deze soort ('quod convenu soli 

quaecunque ïnsunt in eo quod quid est, idest ш definitione indicante quid est)" [In I Anal, lect 10, иг 
84(3)] 

1 "Secundus modus dicendi per se est, quando haec praepositio per désignât habitudinem causae 
matenalis, prout scilicet id cui aliquid attnbuitui, est propria materia et proprium subiectum ipsius Oportet 
autem quod proprium subiectum ponatur m definitione accidentis Cuius quidem ratio est, quia cum esse 
accidentis dependeat a subiecto, oportet etiam quod definitio eius significaos esse ipsius contineat in se 
subiectum Unde secundus modus dicendi per se est, quando subiectum ponitur ш definitione praedicati, 
quod est proprium accidens eius " [In I Anal, lect 10, nr 85(4)] 

1 " accidens dicitur dupliciter uno modo accidens separabile, quod contingit messe et non messe, ut 
sedere, alio modo accidens inseparabile et per se Et hoc est accidens in cuius definitione ponitur subiectum 
cui accidit sicut simum est per se accidens nasi quia in definitione simi ponitur nasus, est emm simum 
nasus curvus " [In I Phys , lect 6, nr 45] 

3 Dat bij dergelijke vergelijkingen voorzichtigheid geboden is, wordt duidelijk gemaakt door Η В 
Veatch ш zijn artikel 'St Thomas and the Question, "How are Synthetic Judgments a prion Possible7'", 
in The Modern Schoolman 42 (1965) 239-263 
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speciei, sed non omni eins individuo'). Volgens deze opvatting is het bijvoorbeeld een 
proprium van de mens, en alleen van de mens, zich aan de dichtkunst te wijden, hoewel 
niet alle mensen zich aan de dichtkunst wijden. 

Het proprium zou ook een eigenschap kunnen zijn die aan alle leden van een soort 
toekomt, maar niet alleen aan leden van deze soort ('quod convenu omni individuo, sed 
non soli speciei '). Zo beschouwd is het een proprium van de mens, hoewel niet alleen 
van de mens, zich op twee benen voort te bewegen. Alle mensen, maar niet alleen 
mensen, bewegen zich voort op twee benen. Op weer een andere wijze is het een pro
prium van de gelijkzijdige driehoek, hoewel niet alleen van de gelijkzijdige driehoek, dat 
de som van zijn hoeken gelijk is aan de som van twee rechte hoeken. In alle gelijkzijdige 
driehoeken, maar niet alleen in gelijkzijdige driehoeken, is de som der hoeken gelijk aan 
de som van twee rechte hoeken. 

Verder zou het proprium een eigenschap kunnen zijn die aan alle leden van een soort 
toekomt, maar niet altijd ('quod conventi soli speciei et omni individuo, sed non sem
per'). Zo zou het bijvoorbeeld een proprium van de mens zijn dat hij lacht, ofschoon hij 
niet altijd lacht; en van stenen dat ze vallen, maar niet dat ze altijd vallen. 

Tenslotte zou het proprium een eigenschap kunnen zijn die altijd en alleen aan alle 
leden van een bepaalde soort toekomt ('quod soll speciei et omni individuo et semper 
convenit'). Klassieke voorbeelden hiervan zijn het proprium van de planimetrische 
driehoek dat de som van zijn hoeken gelijk is aan de som van twee rechte hoeken en het 
proprium van de mens dat hij kan lachen.' 

Dat het gebruik van de term 'proprium' niet in elk van deze gevallen even adaequaat 
is, blijkt uit een nauwkeuriger bepaling van de strekking van deze term. Zoals in het 
vorige hoofdstuk (2.1.5) gezegd is, nemen de propria een eigenaardige, ietwat verwar
rende middenpositie in tussen de essentialia en de 'gewone' accidentia. Aan de ene kant 
moeten ze tot de accidenten gerekend worden2, zij het op een louter negatieve grond: 
zoals alle accidenten behoren de propria niet tot de essentialia van een species (ze zijn 
'praeter essentiam ") en worden ze dan ook niet in de definitie opgenomen.3 Maar aan 
de andere kant lijken ze toch op een heel bijzondere manier met de essentie verbonden 
te zijn; want terwijl de andere accidenten bij de leden van verschillende soorten aange
troffen kunnen worden (en daarom accidentia communia genoemd worden), zijn de 

' Zie voor deze onderscheidingen: Ioannes a Sancto Thoma, Ars logica, ed В Reiser, Taurini 1930, 
453a30-46 Zie ook H W В. Joseph, An Introduction to Logic, Second Edition, Revised, Oxford 1916, biz. 
104-105. 

Het onderscheid tussen het tweede en het vierde alternatief wordt ook door Thomas gemaakt "... 
proprium duphciter dicitur. uno modo simpliciter et absolute, quod uni soli convenu, sicut risibile nomini, 
alio modo dicitur aliquid proprium non simpliciter, sed ad aliquid; ut si dicatur, quod rationale est 
proprium homini in comparatione ad equum, licet et alu convemat, scilicet Angelo". [De pot 10, 4 ad 7) 

2 ".. proprium de genere accidentium est." [ScG I, 32, Adhuc'] 

3 "Est autcm commune omni accidenti quod non sit de essentia rei; et ita non cadit in defìmtione rei" 
[De an, 12 ad 7]. "... m unaquaque re aliud est quod pertinet ad essentiam eius, aliud est proprium 
accidens ipsius: sicut in homine aliud est quod est animal rationale mortale, aliud quod est risibile "[SPi 
MI, 2, 6] 
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ргорпа strikt genomen eigen aan niet meer dan één enkele species (vandaar de benaming 
accidentia propria) ' 

De grond van dit verschil is, dat accidentia propria en accidentia communia een 
verschillende grond hebben De propria maken weliswaar geen deel uit van de essentialia 
van de species, maar zijn er wel in geworteld en worden er door veroorzaakt- ze vloeien 
met noodzakelijkheid voort uit de wezensbeginselen van de species2 De ovenge acci
denten van een subject daarentegen vloeien niet voort uit de егеил-beginselen van de 
species, maar uit al die oorzaken en beginselen die op enigerlei wijze de identiteit van 
dit individu als dit individu bepalen de individuele (of individuerende) beginselen van 
een subject 

subiectum diversimode se habet ad diversa 
accidentia Quaedam autem sunt accidentia 
naturalia quae creantur ex principns subiecti, et 
hoc duphciter quia vel causantur ex principns 
speciei, et sic sunt propnae passiones, quae 
consequunrur totam speciem, vel ex principns 
individui, et sic sunt communia consequentia 
principia naturalia individua [In I Sent 17,1,2 
ad 2] 

Een subject verhoudt zich op verschillende ma
nieren tot de verschillende accidenten Er zijn 
bepaalde natuurlijke accidenten die gecreëerd 
worden door de beginselen van het subject, en 
dit gebeurt op twee manieren ofwel ze worden 
veroorzaakt door de beginselen van de species, 
en dan zijn het eigen accidenten, die volgen op 
de gehele species, ofwel ze worden veroorzaakt 
door de beginselen van het individu, en dan zijn 
hetgemeenschappehjkeaccidenten,die volgen op 
de natuurlijke individuele beginselen 

Terwijl de accidentia propria (ofpropnae passiones) aan een subject toekomen op grond 
van zijn soortelijk-zijn (en dus op grond van zijn vorm), komen de accidentia communia 
aan een subject toe op grond van zijn individueel-zijn (en dus op grond van zijn mate
rie)3 

De verhouding tussen de propria en hun subject is dan ook heel anders dan de 
verhouding tussen de andere accidenten en hun subject Ten opzichte van de accidentia 
communia verhoudt het subject zich als iets louter passiefs en receptiefs Maar ten 

' "Sic ïgitur accipiendo accidens, est ahquid medium inter substantiam et accidens, id est inter 
substantiate praedicatum et accidentale, el hoc est proprium Quod quidem convenit cum substantial ι 
praedicato, in quantum causaturex principns essentiahbus speciei, et ideo per defimtionem significantem 
essentiam demonstratio propnetas de subiecto Cum accidentali vero praedicato convenit in hoc quod nee 
est essentia rei, nee pars essentiae, sed ahquid praeter ipsam Differì autem ab accidentali praedicato, quia 
accidentale praedicatum non causatur ex principns essentiahbus speciei, sed accidit individuo sicut 
proprium speciei" [De spir creai 11] 

2 "Proprium enim non est de essentia rei, sed ex principns essentiahbus speciei causatur" [S Th I, 77, 
1 ad 5] " accidentia enim ргорпа sunt effectus formarum substantiahum, et manifestant eas " [5 Th I, 
29, 1 ad 3] " quidquid est in aliquo quod est praeter essentiam eius, oportet esse causatum vel a 
pnncipus essentiae, sicut accidentia ргорпа consequentia speciem, ut risibile consequitur hominem et 
causatur ex pnncipus essentiahbus speciei, vel ab aliquo extenon, sicut calor m aqua causatur ab igne " 
[S Th 1,3,4] " propria accidentia, quae consequunrur speciem, ongmata ex pnncipus ìpsius" [Ini Sent 
3, 4, 2] 

3 " communia accidentia, quae non fluunt ex pnncipus speciei, sed consequunrur pnncipia individui" 
[In I Sent 3, 4, 2] " accidens vero quod est individui, non consequens totam speciem, consequitur 
matenam, quae est individuations pnncipium" [S Th I, 54, 3 ad 2] 
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opzichte van de accidentia propria verhoudt het subject zich niet louter als iets passiefs 
en receptiefs, maar ook als iets productiefs en spontaans.' 

3.2.3 Kenmerken van het 'proprium': incommunicabiliteit en inseparabiliteit 

Uit de vaststelling dat een proprium door de essentiële, constitutieve beginselen van een 
species wordt veroorzaakt, kunnen twee belangrijke kenmerken worden afgeleid. Het 
eerste kenmerk is dat een proprium strikt genomen incommunicabel is, dat wil zeggen 
dat het niet kan worden meegedeeld aan andere species.2 De achterliggende argumentatie 
kan, denk ik, als volgt gereconstrueerd worden: iedere species is essentiahter verschillend 
van elke andere species; en daar een proprium juist door de essentialia wordt veroorzaakt 
en geen enkel gevolg zonder zijn oorzaak kan bestaan3, kan het uitsluitend krachtens die 
essentialia en dus slechts in één species bestaan. Het tweede kenmerk is dat een proprium 
in een bepaalde zin inseparabel is, dat wil zeggen dat het niet kan worden losgemaakt 
van de species. Ook hier is het niet zo moeilijk de achterliggende argumentatie te 
reconstrueren: aangezien een proprium uit de species emaneert of resulteert4 en geen 
enkele oorzaak zonder zijn gevolg kan bestaan5, komt het noodzakelijk, onafscheidelijk 
en dus altijd aan die species toe.6 

Hanteert men deze kenmerken - incommunicabiliteit en inseparabiliteit - van het 
proprium als criteria ter beoordeling van de boven genoemde vier varianten, dan blijkt 
uitsluitend de vierde variant ('quod soli speciei et omni individuo et semper convenu') 
aan beide criteria te voldoen. De eerste en derde variant voldoen niet aan het tweede 
criterium, de tweede voldoet niet aan het eerste. Daarom kunnen deze varianten slechts 
in een ruimere zin 'proprium' worden genoemd: hetzij omdat ze weliswaar niet totaal 
maar toch partieel aan de genoemde criteria voldoen (de eerste en de tweede variant), 

' " subiectum, inquantum est m potentia, est susceptivum formae accidentale inquantum autem est 
in actu, est eius productivum. Et hoc dico de proprio et per se accidente nam respecta accidentis extraneï, 
subiectum est susceptivum tantum; productivum vero talis accidentis est agens extnnsecum " [S Th I, 77, 
6] ".. subiectum est causa propm accidentis et finalis, et quodammodo activa, et etiam ut matenalis, 
inquantum est susceptivum accidentis." [S Th I, 77, 6 ad 2]. Zie ook de Summa toüus ¡ogicae Anstotehs, 
cap. 6. 

2 Cf.: "... proprium est quod um soli convenu " [S Th I, 33, 4 obi 4]. "Quod ... est proprium alicui, 
sibi soli convenit." [S Th III, 7, 10 obi. 1]. Thomas laat deze vaststellingen onweersproken. 

3 "... sublata enim causa tolluntur ea quorum est causa " [In II Met, lect. 3, nr. 304]. "... remota autem 
causa, removetur effectus". [S. Th I, 2, 3] 

* Thomas spreekt van een "... emanano propnorum accidentium a subiecto ... non per aliquam 
transmutationem; sed per aliquam naturalem resultationem". [S.Th I, 77, 6 ad 3] (Curs. A.V.). 

' "Posita emm causa sufficienti, pomtur eius effectus". [ScG II, 35, Ex quo]. Dit beginsel wordt door 
Thomas op veel plaatsen in zijn werken aangehaald. Het wordt op een uitvoerige wijze behandeld in In 
VI Met, lect. 3. 

6 Cf.: "... proprium semper inest, et nunquam separator ab eo cuius est proprium." [S Th. I, 77, 8 obi. 
2]. Thomas laat dit gedeelte van de objectie onweersproken. 
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hetzij omdat ze weliswaar niet absoluut maar toch comparatief eigen zijn aan deze of 
gene soort (de derde variant).1 De vierde variant is dan het proprium in de strengste zin 
van het woord: wat altijd aan alle individuen van slechts één soort toekomt. 

Om nu zo nauwkeurig mogelijk te kunnen vaststellen in hoeverre de kwestie van de 
propria relevant is voor de problematiek van de afleiding van de transcendentale zijns-
eigenschappen, is het nodig de twee kenmerken van het proprium nog wat te preciseren, 
temeer omdat beide gemakkelijk tot misverstanden kunnen leiden. 

De incommunicabiliteit heeft uitsluitend betrekking op een proprium formeel geno
men: een eigenschap kan als proprium slechts aan één species toekomen. Dit laat onver
let dat een proprium materieel genomen in veel gevallen ook aan andere species kan 
toekomen, zij het niet als proprium in de strikte zin van het woord. Vanuit dit gezichts
punt is het niet uitgesloten dat een en dezelfde eigenschap ten opzichte van het ene 
subject een proprium in de strikte zin is, terwijl het ten opzichte van een ander subject 
(1) een proprium in de ruimere zin of zelfs (2) een gewoon accident is. 

Het eerste doet zich voor bij wat men de 'logische mededeling' van een proprium 
zou kunnen noemen. Ter illustratie neem ik het proprium van de species '(vlakke) drie
hoek', dat de som van zijn hoeken gelijk is aan de som van twee rechte hoeken. Deze 
eigenschap wordt onvermijdelijk meegedeeld aan andere species, die aan de species 
'driehoek' ondergeschikt zijn (zoals 'rechthoekige driehoek' en 'gelijkzijdige driehoek'). 
Bijgevolg komt deze eigenschap aan de ondergeschikte species noodzakelijk en onaf
scheidelijk toe, zij het niet op grond van hun specifieke natuur, maar op grond van de 
generieke natuur 'driehoek', waarvan 'rechthoekige driehoek' en 'gelijkzijdige driehoek' 
welbepaalde species zijn. In dit geval is de betreffende eigenschap een proprium in de 
strikte zin van de genoemde figuren als driehoek, maar een proprium in de ruimere zin 
van dezelfde figuren als rechthoekige driehoek en als gelijkzijdige driehoek: de tweede 
van de vier boven genoemde varianten van het proprium.2 

Het tweede doet zich voor bij wat men de 'reële mededeling' van een proprium zou 
kunnen noemen. Een (misschien niet in alle opzichten even overtuigend) voorbeeld is de 
verlichting van de lucht en het water door de zon. Het zonlicht, dat een proprium is van 
de zon en dus per se aan de zon toekomt, wordt meegedeeld aan de lucht en het water, 
waaraan het echter slechts per acadens toekomt. Het zonlicht, dat voluit en volmaakt in 
de zon is, is dan ook slechts op onvolmaakte, gedeeltelijke en geparticipeerde wijze in 
de lucht en in het water aanwezig. In dit geval is de betreffende eigenschap een accidens 

1 Cf. Ioaimes a Sancto Thoma, Ars logica, ed. В. Reiser, 454ЫЗ t/m 455a40. 
2 "Isocèles autem, idest triangulus duoram aequahum laterum, habet quidem universahter tres ángulos 

aequales duobus rectis, sed non convenu pnmo isoceli, sed pnus triangulo, quia ïsoceli convenu, in 
quantum est tnangulus." [In ¡ Anal, lect. 11, nr. 96(7)]. Hieruit worden twee dingen duidelijk. Ten eerste, 
dat met alleen de laagste species, maar ook de subalterne en de hoogste species propria (kunnen) hebben. 
Ten tweede, dat een eigenschap die slechts door het generieke deel van de essentialia van een species 
veroorzaakt wordt, geen proprium ш de strikte zm van de betreffende species is. In de veroorzaking van 
een proprium in de strikte zm door de wezensbeginselen is dus nooit alleen het genus, maar altijd ook de 
specifieke differentie geïnvolveerd. Alleen in dit geval komt het proprium niet alleen per se, maar ook 
pnmo aan het subject toe. 
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proprium t.o.v. het ene subject (de zon), maar een accidens commune t.o.v. andere 
subjecten (de lucht en het water).1 

In beide voorbeelden kan de vraag, of de betreffende eigenschap aan het subject 
toekomt als een proprium in de strikte zin, beantwoord worden door vast te stellen, of 
het subject in de definitie van de eigenschap ligt opgesloten. Is dat het geval, dan is die 
eigenschap ten aanzien van dat subject een accidens proprium. Zo ligt in de definitie van 
'de som der hoeken van een gesloten vlakke figuur die gelijk is aan de som van twee 
rechte hoeken' wel het subject 'driehoek' opgesloten, maar niet de subjecten 'rechthoeki
ge driehoek' en 'gelijkzijdige driehoek'. De driehoek is dan ook het proprium subiectum 
van genoemde eigenschap, die van zijn kant een accidens proprium van de driehoek is. 
Op vergelijkbare wijze ligt in de definitie van 'zonlicht' wel het subject 'zon' opgesloten, 
maar niet de subjecten 'lucht' en 'water'; de zon is immers het proprium subiectum van 
het zonlicht, dat van zijn kant een accidens proprium van de zon is. 

Niet minder belangrijk dan een goed begrip van de strekking van de incommunicabi-
liteit is een nauwkeurige bepaling van de mseparabiliteit van een proprium. Want niet 
alle eigenschappen die onafscheidelijk aan een bepaald subject toekomen, worden 
veroorzaakt door de essentiële beginselen van de species. Er zijn eigenschappen die 
inseparabel zijn, hoewel ze toch niet in de essentiële, maar in de individuele beginselen 
geworteld zijn. Dat zijn de zogenaamde accidentia inseparabilia.1 

Op twee plaatsen gaat Thomas uitdrukkelijk in op het onderscheid tussen deze 
accidentia inseparabilia en de accidentia propria en spreekt hij zich uit over vraag, wat 
in elk van deze gevallen precies de strekking is van de termen 'separabel' en 'insepara
bel'. In het eerste deel van de ene tekst begint Thomas met de onderscheiding van drie 
soorten (logische) accidenten. Sommige accidenten worden veroorzaakt vanuit de begin
selen van de species; dat zijn de accidentia propria, zoals het vermogen tot lachen, dat 
geworteld is in de specifieke natuur van de mens. De overige accidenten worden niet 
veroorzaakt vanuit de beginselen van de species, maar vanuit de beginselen van het 
individu. Nu heeft een aantal van deze vanuit de beginselen van het individu veroorzaak
te accidenten een permanente oorzaak in het subject; dat zijn de accidentia inseparabilia. 
Als voorbeelden van dergelijke permanente accidenten geeft Thomas 'mannelijk' en 
'vrouwelijk', en elders de zwarte kleur van raven (zie onder). Andere accidenten daaren
tegen hebben slechts een niet-blijvende oorzaak in het subject; dat zijn de accidentia 
separabilia, zoals bijvoorbeeld 'zitten' en 'lopen'.3 

' Cf. Ioannes a Sancto Thoma, Ars logica, ed В. Reiser, 453Ы1-50. 
2 "Si enim aliquod accidens ex necessitate et semper insit subiecto, oportet quod causam habeat in 

subiecto, qua posita, non possit accidens non messe. Quod quidem contingit duphciter. Uno modo, quando 
ex principili speciei accidens causata; et tale accidens dicitur per se passio vel proprium. Alio modo, 
quando accidens causatur ex principile individui; et hoc est accidens inseparabile." [In I Anal, lect. 14]. 
"... accidentale praedicatum non causatur ex pnncipus essentiahbus speciei, sed accidit individuo, sicut 
proprium speciei; quandoque tarnen separabiliter, quandoque inseparabiliter." [De spir creai 11] 

5 "... tria sunt genera accidentium; quaedam enim causantur ex pnncipns speciei, et dicuntur propria 
sicut risibile nomini; quaedam vero causantur ex pnncipns individui; et hoc dicitur, quia vel habent causam 
permanentem m subiecto, et haec sunt accidentia inseparabilia, sicut masculinum et feminimim, et alia 
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Van belang in dit eerste gedeelte van de tekst is de verheldering van het verschil 
tussen accidentia propria en accidentia inseparabilia. Beide zijn onafscheidelijk met hun 
subject verbonden. Beide hebben ook een permanente oorzaak in hun subject. Maar 
terwijl de permanente oorzaak van de accidentia propria bestaat in de wezensbeginselen, 
maakt de permanente oorzaak van de accidentia inseparabilia deel uit van de individuele 
beginselen, - dat wil zeggen van al die beginselen en oorzaken, die een subject bepalen 
tot of op grond van zijn stoffelijke, tijd-ruimtelijke, individuele zijn.' 

Nu hebben alle accidenten als accidenten iets met elkaar gemeenschappelijk, aldus 
het vervolg van de tekst, namelijk dat ze buiten de essentie van een zaak en bijgevolg 
ook buiten de definitie van die zaak gelegen zijn. Thomas komt nu tot de volgende 
beweringen: 

1. Het is wel mogelijk de watheid of het wezen van een zaak te kennen, zonder ook 
maar een enkele van de accidenten van die zaak te kennen. 

2. Het is echter niet mogelijk een species te kennen, zonder tevens de accidenten te 
kennen die volgen op het beginsel van de species. Met andere woorden: het is 
onmogelijk een species te kennen zonder de bijbehorende propria. 

3. Het is weer wel mogelijk een species te kennen, zonder de individuele accidenten te 
kennen, ja zelfs zonder de accidentia inseparabilia. 

4. Tenslotte is het zowel voor een species als voor een individu wel mogelijk zonder 
accidentia separabüia te zijn (bestaan)} 

In dit tweede gedeelte van de tekst is vooral van belang het - overigens niet volledig 
uitgewerkte - verschil tussen (in)separabiliteit volgens het kennen en (in)separabiliteit 
volgens het zijn (bestaan). De tweede bewering van Thomas wekt echter enige bevreem
ding, daar deze in strijd lijkt te zijn zowel met het algemene uitgangspunt als met de 
eerste conclusie. Als immers alle accidenten, dus óók de propria, met elkaar gemeen 
hebben dat ze niet tot de essentie van een zaak behoren, dan valt moeilijk in te zien 
waarom een species niet gekend zou kunnen worden zonder de propria. 

Maar precies met betrekking tot deze moeilijkheid verschaft de andere tekst de 
nodige nuancering: 

huiusmodi; quaedam vero habent causam non permanentem in subiecto, et haec sunt accidentiaseparabilia, 
ut sedere et ambulare." [De an , art. 12 ad 7]. Cf In X Met, lect. 11, nrs. 2131-2134. 

' Hiertoe kunnen ook allerlei permanente extrinsieke oorzaken behoren. Men moet zich niet laten 
misleiden door het feit dat Thomas spreekt van een permanente oorzaak m het subject. Bij de accidentia 
communia, waartoe ook de accidentia inseparabilia behoren, kan de bedoelde oorzaak immers slechts een 
materiële oorzaak en dus een pnnapium paliendi zijn, dat zich louter receptief verhoudt ten opzichte van 
oorzakelijke inwerking van buiten af. 

2 "Est autem commune omni accidenti quod non sit de essentia rei; et ita non cadit m definitione rei; 
unde de re intelligimus quod quid est, absque hoc quod intelligamus ahquid accidentium eius Sed species 
non potest intelligi sine accidentibus quae consequuntur principium speciei; potest tarnen ìntelligi sine 
accidentibus individui etiam inseparabilibus: sine separabihbus vero esse potest non solum species, sed et 
Individuum." [De an., art. 12 ad 7] 

202 



... duplex est operatio intellectus .. Una qua 
intelligit quod quid est et tali operatione intel
lects potest ìntelligi essentia rei et sine proprio 
et sine accidente, cum neutrum eorum ìngredia-
tur rei essentiam (. ) Alia est operano ìntellec-
tus componentis sive dividentis; et sic potest 
substantia ìntelligi sine accidentali praedicato, 
etiamsi secundum rem sit inseparabile sicut 
potest intelligi corvus esse albus, non enim est 
ibi repugnantia intellectuum, cum oppositum 
praedicati non dependeat ex pnncipus speciei, 
quae significatur nomine in subiecto pósito Нас 
vero operatone intellectus non potest intelligi 
substantia sine propno, non enim potest intelligi 
quod homo non sit nsibilis, vel triangulus non 
habeat tres ángulos duobus rectis aequales, hic 
enim est repugnantia mtellectuum, quia opposi-
tum praedicati dependet ex natura subiecti. [De 
spir creai 11 ad 7] Cf De Tnn 5, 3. 

Het verstand heeft twee werkingen. Door middel 
van de ene begrijpt het wat iets is, en met deze 
werking kan het verstand de essentie van een 
zaak zowel zonder proprium als zonder accident 
begrijpen, daar geen van beide tot de essentie 
van een zaak behoort. De andere is de werking 
van het samenstellende en scheidende verstand, 
en daarmee kan een substantie begrepen worden 
zonder een accidenteel predicaat, ook al kan dit 
er niet realiter van gescheiden worden. Zo kan 
begrepen worden dat een raaf wit is, daar er in 
dit geval geen tegenstrijdigheid van de begrippen 
is, aangezien het tegengestelde van het predicaat 
niet afhankelijk is van de beginselen van de 
species, die betekend wordt door de naam in het 
gestelde subject Maar door middel van deze 
werking van het verstand kan een substantie niet 
begrepen worden zonder proprium Men kan im
mers niet begrijpen dat de mens niet zou kunnen 
lachen of dat de hoeken van een driehoek niet 
gelijk zouden zijn aan twee rechte hoeken In dit 
geval is er immers een tegenstrijdigheid van de 
begrippen, aangezien het tegengestelde van het 
predicaat afhankelijk is van de natuur van het 
subject 

Het antwoord op de vraag, waarom en in welke zin een species niet zonder de propria 
gekend kan worden, schuilt dus in het onderscheid tussen twee niveaus van kennen. Op 
het niveau van de begripsvorming (simplex apprehensio), door middel waarvan de 
definitie of de ratio van een zaak wordt gekend, is het mogelijk een zaak te begrijpen 
zonder enige accidentele eigenschap - en dus ook zonder de propria -, omdat geen enkel 
accident tot het wezen van een zaak behoort. Hier zijn dus alle accidenten tenminste 
begrippelijk (secundum rationem) separabel. 

Maar op het niveau van het oordeel (compositio vel divisio) manifesteert zich binnen 
de accidenten het verschil tussen de accidentia inseparabiha en de accidentia propria. 
Want hoewel beide in werkelijkheid (secundum rem) onafscheidelijk met hun subject 
verbonden zijn, zijn in het oordeel de eerstgenoemde separabel, maar de laatstgenoemde 
inseparabel. Men kan immers wel zinvol (hoewel misschien niet naar waarheid) oordelen 
dat een raaf wit is, maar men kan niet zinvol (laat staan naar waarheid) oordelen dat een 
mens niet kan lachen of dat de som van de hoeken van een driehoek niet gelijk is aan 
de som van twee rechte hoeken. Terwijl de begrippen 'raaf en 'wit' elkaar niet positief 
uitsluiten, blijkt het begrip 'mens' onverenigbaar met het begrip 'niet in staat te lachen' 
en blijkt het begrip 'driehoek' onverenigbaar met het begrip 'figuur waarvan de som der 
hoeken niet gelijk is aan de som van twee rechte hoeken'.1 De grond daarvan is dat een 

1 Let wel, hiermee is met gezegd dat een oordeel waarin een proprium van een subject direct resp. 
indirect genegeerd wordt (bijv. 'De som der hoeken van een driehoek is met gelijk aan resp. groter/kleiner 
dan de som van twee rechte hoeken') een contradictio in terminis zou zijn Er wordt met beweerd dat het 
subjectsbegnp en het predicaatsbegnp in dergelijke oordelen aan elkaar contradictorisch tegengesteld'zijn, 
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eigenschap als het vermogen tot lachen geworteld is in de wezensbeginselen van de 
mens, terwijl de zwarte kleur van de raaf, hoe permanent en algemeen ook, slechts 
geworteld is in de individuele beginselen van de raaf Daarom is het verband tussen de 
begrippen 'kunnen lachen' en 'mens' niet alleen permanent maar ook noodzakelijk, 
terwijl het verband tussen de begrippen 'zwart' en 'raaf wel permanent maar niet-
noodzakehjk is 

Dat het verschil tussen accidentia inseparabilia en accidentia propria niet al bij de 
eerste, maar pas bij de tweede verstandswerking aan het daglicht treedt, hangt samen met 
de in 3 1 2 besproken tweevoudige beschouwingswijze van een concrete essentie of 
natuur Daar is immers gebleken dat zo'n essentie of natuur enerzijds absoluut be
schouwd kan worden (secundum rationem propriam), maar dat ze anderzijds beschouwd 
kan worden naar de zijnswijze die ze in dit of dat of deze of gene heeft (secundum esse) 
Dit verschil in beschouwingswijze is volgens Thomas onlosmakelijk verbonden met het 
verschil tussen de eerste en de tweede verstandswerking, dus tussen begripsvorming en 
oordeel De reden daarvan is, dat het verstand by de begripsvorming enkel en alleen de 
natuur (quidditeit, essentie of definitie) van een zaak beoogt, terwijl het in het oordeel 
uitdrukkelijk mikt op het zijn van die natuur ' Nu is 'het een gesepareerd van het ander 
beschouwen'' niet hetzelfde als Oordelen dat het een gesepareerd van het ander is of kan 
zijn', want wat in het eerste geval gescheiden kan worden, kan niet altijd ook in het 
tweede geval gescheiden worden2 

3 2 4 Het zijnde als 'proprium subiectum ' van de transcendentale zijnseigenschappen 

Het wordt nu langzamerhand duidelijk dat de bespreking van de aard van de accidentia 
propria op een aantal punten inderdaad een verhelderend licht kan werpen op de verhou
ding van de transcendentale eigenschappen tot het zijnde (de additieproblematiek), m η 
op de verhouding van de ratio van deze eigenschappen tot de ratio entis Immers 

maar alleen dat ze met elkaar onverenigbaar zijn Het zou de moeite waard zijn te onderzoeken in hoeverre 
Kants tweedeling van de noodzakelijke oordelen in analytische oordelen en synthetische oordelen а рпоп 
op dit punt overeenkomt met de twee in dit hoofdstuk besproken modi dtcendt per se 

' "Prima quidem operano [intellectus] respicit ipsam naturam rei, secundum quam res mtellecta 
aliquem gradum in entibus obtinet, sive sit res completa, ut totum aliquod, sive res incompleta, ut pars vel 
accidens Secunda vero operano respicit ipsum esse rei, quod quidem résultat ex congregatione pnncipio-
rum rei in compositis vel ipsam simplicem naturam rei concomitatur, ut in substantia simplicibus " [De 
Trin 5, 3] (Curs A V ) 

2 " abstrahere contingit duphciter Uno modo, per modum compositionis et divisioms, sicut cum 
ìntelligimus aliquid non esse ш alio, vel esse separatum ab eo Alio modo, per modum simplicis et 
absolutae considerations, sicut cum rntelligimus unum, nihil considerando de alio Abstrahere ìgitur per 
ìntellectum ea quae secundum rem non sunt abstracta, secundum pnmum modum abstrahendi, non est 
absque falsitate Sed secundo modo abstrahere per ìntellectum quae non sunt abstracta secundum rem, non 
habet falsitatem" [5 Th I, 85, 1 ad 1] Cf De Tnn 5, 3 (waar Thomas voor de hierboven als eerste 
genoemde wijze van abstractie de term 'separatio aanwendt), In III De an , lect 12, nrs 781-784, en De 
ver 21, 1 ad 2 in contra 
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(1) Uit het feit dat het accidens proprium m de strikte zin zowel mcommunicabel 
als inseparabel is, volgt dat het perfect converueert met de species1, - en daaruit volgt 
dan weer dat met alleen de definitie, maar ook het accidens proprium convertibel is met 
de species2 Om precies te zijn aangezien het accidens proprium niet tot de ratio van 
de species behoort, komt het er slechts accidentaliter aan toe, maar omdat het in de ratio 
van de species geworteld en daarmee onverbrekelijk verbonden is, komt het er niettemin 
convertibiliter aan toe3 Op vergelijkbare wijze liggen de transcendentale zijnseigen-
schappen niet in de ratio van 'zijnde' opgesloten, maar zijn ze niettemin convertibel met 
het zijnde. 

(2) Zoals gebleken is, is het onmogelijk de ratio van een accidens proprium te 
vatten, zonder tevens de ratio van bet proprium subiectum te vatten, deze ligt immers in 
de definitie van een accidens proprium opgesloten, overeenkomstig de secundus modus 
dicendi per se Op vergelijkbare wijze is het onmogelijk de ratio van de transcendentale 
zijnseigenschappen te vatten, zonder de ratio van 'zijnde' te vatten (cf 3 11) 

(3) Op het niveau van de eerste verstandswerking (definitie), die enkel de watheid 
beoogt, is het mogelijk de ratio van het proprium subiectum van een accidens proprium 
(ι с van de species) te vatten, zonder tevens de ratio van dat accidens proprium te 
vatten Op vergelijkbare wijze - en eveneens op het niveau van de eerste verstandswer
king - is het mogelijk de ratio van 'zijnde' te vatten, zonder tevens de ratio van enige 
transcendentale zijnseigenschap te vatten (cf 3 1 1) 

(4) Op het niveau van de tweede verstandswerking (oordeel) daarentegen, die het zijn 
beoogt, is het onmogelijk de ratio van het proprium subiectum van een accidens propri
um te vatten, zonder tevens de ratio van het accidens proprium te vatten Dat wil zeggen 
het is onmogelijk (te oordelen) dat enigerlei species zonder zijn accidentia propria zou 
(kunnen) bestaan Op vergelijkbare wijze is het onmogelijk (te oordelen) dat het zijnde 
zonder zijn eigenschappen zou (kunnen) bestaan 

De laatste twee punten kunnen ook worden uitgedrukt in termen van de goddelijke 
scheppingsmacht, zoals blijkt uit het voorbeeld van het transcendentale bonum 

dupliciter potest intelligi aliquid sine altero 
uno modo per modum enuntiandi, dum scilicet 
ìntelligitur unum esse sine altero, et hoc modo 
quicquid intellectus potest intelligere sine altero 
Deus potest faceré sic autem ens non potest 
intelligi sine bono, ut scilicet mtellectus intclligat 
aliquid esse ens et non esse bonum, alio modo 
potest intelligi aliquid sine altero per modum 

Iets kan op twee manieren zonder iets anders 
begrepen worden Op de eerste plaats op de 
wijze van de uitspraak, wanneer namelijk het 
een begrepen wordt te zijn zonder het andere Op 
deze wijze kan alles, wat het verstand zonder iets 
anders kan begrijpen, door God worden gemaakt 
Maar het zijnde kan met zo begrepen worden 
zonder het goede, dat het verstand zou kunnen 

1 " perfectam rationem propni ex perfecta convenient» et adaequatione cum ipsa specie seu natura 
et contentis sub specie desurmt " [Ioannes a Sancto Thoma, Ars logica, ed В Reiser, 453b3-7] 

2 " ш genere convertibilium lllud quod significat 'quod quid est', speciali nomine 'defiiutio' vocatur 
quae autem ab hoc deficiunt convertibiha existentie nomen commune sibi retinent, scilicet quod 'propna' 
dicuntur " [S Th II-II, 9, 2] 

3 "Popnum est, quod necessario consequitur ad ahquam naruram et lili convemt accidentaliter, sed 
convertibiliter " [Ioannes a Sancto Thoma, Ars logica, ed В Reiser, 456а4-7] 
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diffiniendt, ut scilicet ìntelligatur unum non 
cointellecto altero, sicut animal ìntelligitur sine 
homme et omnibus alus speciebus, et sic ens 
potest intelligi sme bono Nee tarnen sequitur 
quod Deus possit faceré ens sine bono, quia hoc 
ipsum quod est faceré est producere aliquid in 
esse. [De ver 21, 1 ad 2 in contr.] 

begrijpen dat iets zijnde is en met goed is Op de 
tweede plaats kan iets zonder iets anders begre
pen worden op de wijze van de definitie, zodat 
namelijk het ene begrepen wordt, zonder dat het 
andere begrepen wordt, zoals het dier begrepen 
wordt zonder de mens en zonder alle andere 
species En zo kan het zijnde begrepen worden 
zonder het goede Maar daaruit volgt niet dat 
God een zijnde kan maken zonder het goede 
Want maken is nu juist iets voortbrengen in het 
zijn. 

Dezelfde overwegingen gelden uiteraard met betrekking tot de andere transcendentale 
eigenschappen van het zijnde.' De conclusie moet wel zijn, dat het zijnde zich van zijn 
kant tot eenheid, waarheid en goedheid e.d. verhoudt als de propria materia of het 
proprium subiectum; en dat eenheid, waarheid en goedheid e.d. zich van hun kant tot het 
zijnde verhouden als accidentia propria (of accidentia per se). Ziedaar het object van de 
metafysica: het zijnde als zijnde en wat aan het zijnde als zodanig toekomt.2 

Een van de in terminologisch opzicht duidelijkste passages in dit verband heeft 
betrekking op het transcendentale unum en bevindt zich in het vierde boek van Thomas' 
commentaar op de Metaphysica van Aristoteles. Thomas weerlegt in deze tekst de 
opvatting van Avicenna, dat het transcendentale één (unum quod convertitur cum ente) 
hetzelfde is als het wiskundige één (unum quod est pnncipium numeri): 

Nihil enim quod est in determinato genere vide-
tur consequi omnia entia Unde unum quod 
determinatur ad speciale genus entis, scilicet ad 
genus quantitatis discretae, non videtur posse 
cum enti universali converti Si emm unum est 
proprium et per se acudens entis, oportet quod 
ex principas causetur entis in quantum ens, sicut 
quodlibet accidens proprium ex principi is sui 

Het blijkt immers dat niets dat in een bepaald 
genus is, aan alle zijnden toekomt Daarom 
schijnt het onmogelijk dat het 'één', dat tot een 
speciaal genus van het zijnde bepaald wordt, 
namelijk het genus van de discrete kwantiteit, 
convertibel is met het ens universale Als 'één' 
immers een acetdens proprium et per se van het 
zijnde is, moet het veroorzaakt worden door de 

' Zie bijv. De ver 1, 1 ad 3, 5 Th I, 16, 3 ad 3, In I Sent 19, 5, 1 ad 2 
2 Cf : " . huiusmodi scientia, cuius est ens subiectum, non oportet quod consideret de omnibus quae 

insunt enti per accidens, quia sic consideraret accidentia quaesita in omnibus scientiis, cum omnia acciden
tia insint alicui enti, non tarnen secundum quod est ens Quae enim sunt per se accidentia infenons, per 
accidens se habent ad supenus, sicut per se accidentia hominis non sunt per se accidentia animalis 
Nécessitas autem hums scientiae quae speculatur ens et per se accidentia entis, ex hoc apparet, quia 
huiusmodi non debent ignota remanere, cum ex eis aliorum dependeat cogmtio; sicut ex cognitione 
communium dependet cogmtio rerum propnarum." [In IV Met, lect 1, nr. 531] 

Het eigen object van de metafysica verschilt dus eigenlijk met van het eigen object van het verstand 
(cf boven, 3.1.5): η 1. het ens universale. Welbeschouwd is dit ook met zo verwonderlijk. Het ligt immers 
voor de hand dat het eigen object van het meest algemene (en dus 'hoogste') kenvermogen overeenkomt 
met het eigen object van de meest algemene (en dus 'hoogste') wetenschap, namelijk de metafysica, want 
". potentia superior per se respicit universaliorem rationem obiecti, quam potentia inferior quia quanto 
potentia est superior, tanto ad plura se extendit " [S Th I, 77, 3 ad 4, cf. 78, 1] Vandaar. "... cum sensus 
sit cogmtio particulanum, intellectus per hoc ab ipso differre videtur, quod universale comprehendit Unde 
et illa scientia maxime est intellectualis, quae circa principia maxime universale versatur. Quae quidem 
sunt ens, et ea quae consequuntur ens" [In Met, Prooemium] 
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subiecti Ex pnncipus autem communibus entis 
inquantum est ens, non ïntelhgitur causan ali-
quod particulanter ens sufiïcienter. Unde non 
potest esse quod ens aliquod determinati generis 
et speciei sit accidens omms entis Unum ìgirur 
quod est pnncipium numen, aliud est ab eo quod 
cum ente convertitur [In IV Met, lect. 2, nrs. 
559-560] (CUTS A.V ) 

beginselen van het zijnde ïnzover het zijnde is, 
zoals ieder willekeurig accxdens proprium ver
oorzaakt wordt door de beginselen van het sub
ject. Het is echter met te begnjpen dat een zijn
de, dat op bijzondere wijze is, een voldoende 
oorzaak heeft in de algemene beginselen van het 
zijnde ïnzover het zijnde is. Daarom is het on
mogelijk, dat een of ander generiek en specifiek 
bepaald zijnde een accident van ieder zijnde zou 
zijn Derhalve is het 'één', dat het beginsel van 
het getal is, iets anders dan het 'één', dat con-
vertibel is met 'zijnde'. 

Voor alle duidelijkheid (en wellicht ten overvloede) zij nog eens opgemerkt, dat alle 
vergelijkingen van 'zijnde' met genera en species, hoe verhelderend ze ook zijn, uitein
delijk inadaequaat blijken. Weliswaar deelt de notie 'zijnde' met het genus de grotere 
algemeenheid en met de species de grotere bepaaldheid, maar 'zijnde' is noch een genus, 
noch een species. Van het 'eigene' van het zijnde of de 'eigenschappen' van het zijnde 
kan dus alleen in een Oneigenlijke' zin, want vergelijkenderwijs gesproken worden. 
Daarom is óók de vergelijking van de verhouding tussen het zijnde en zijn eigenschappen 
enerzijds en een species met haar propria anderzijds niet helemaal adaequaat. Dat blijkt 
uit de wijze waarop Thomas de volgende objectie beantwoordt: 

sicut bonum et ens convertuntur ita homo et 
risibile, sed risibile quamvis convertatur cum 
homme addit tarnen realiter super hominem, 
scilicet ìpsam hominis proprietatem, quae est de 
genere accidentium, ergo et bonum realiter addit 
super ens [De ver 21, 1, obi 11] 

Zoals 'goed' en 'zijnde' convertibel zijn, zo ook 
'mens' en 'kunnende lachen' Maar 'kunnende 
lachen', hoewel convertibel met 'mens', voegt 
toch iets reeels toe aan 'mens', namelijk die 
wezenseigenschapvan de mens, die tot het genus 
van de accidenten behoort. Derhalve voegt ook 
'goed' realiter iets toe aan 'zijnde' 

In zijn antwoord verzet Thomas zich uiteraard niet tegen de convertibiliteit van 'goed' 
en 'zijnde', noch tegen de convertibiliteit van 'kunnende lachen' en 'mens'. Zijn bezwaar 
richt zich tegen de suggestie, dat de convertibiliteit van 'goed' en 'zijnde' op precies 
dezelfde wijze begrepen zou kunnen worden als de convertibiliteit van 'kunnende lachen' 
en 'mens': 

.. nsibile quamvis convertatur cum homme, 
tarnen addit ahquam naturam extraneam super 
hommem, quae est praeter essentiam hominis, sic 
autem nihil potest addi super ens ... [De ver 21, 
1 ad 11] 

Hoewel 'kunnende lachen' convertibel is met 
'mens', voegt het toch een extrinsieke natuur toe 
aan 'mens', die buiten de essentie van de mens 
gelegen is; op deze wijze kan echter mets aan 
'zijnde' toegevoegd worden. 

Dit is het cruciale verschil dat door Thomas telkens benadrukt wordt en dat dan ook 
voortdurend in het oog gehouden moet worden: omdat 'zijnde' transcendentaal is en er 
bijgevolg buiten het zijnde volstrekt niets is, binnen de 'addities' aan 'zijnde' in geen 
geval worden opgevat als reële toevoegingen aan de notie 'zijnde'. Houdt men dit 
evenwel in gedachten, dan kan het geen kwaad de vergelijking van de transcendentia met 
de propria nog even door te zetten. 
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Hoe worden dergelijke propria nu gevonden, of nauwkeuriger: hoe worden ze ah 
propria gevonden? Ze kunnen niet ontdekt worden door een simpele inspectie of analyse 
van de ratio of definido, aangenomen dat deze bekend is. De propria worden daarin 
immers niet aangetroffen, omdat ze van nature later zijn dan de wezensbeginselen. 
Essentia en proprium verhouden zich als pnncipe-geprincipieerd of als oorzaak-veroor
zaakt. De propria zijn dan ook geen implicaties, maar consequenties van de definitie. 
Daarom is een simpele analyse van de ratio van een zaak onvoldoende om de propria als 
zodanig aan het licht te brengen. Er moet een welbepaalde 'denkbeweging' van het één 
naar het ander voltrokken worden, - en dat betekent dat er een demonstratio geleverd 
moet worden: 

Et haec est differentia propni et definitioms· 
quoram utrumque est convertibile, et tarnen 
defimtio est praedicatum essentiale, et propter 
hoc est pnus naturahter proprio, quod est prae
dicatum accidentale Et inde est, quod in demon-
strationibus utuntur definitione quasi medio ad 
demonstrandum propnampassionem de subiecto 
[In i Anal, lect 31] 

En dit is het verschil tussen het proprium en de 
definitie elk van deze beide is convertibel, maar 
de definitie is een essentieel predicaat en daarom 
gaat ze van nature vooraf aan het proprium, dat 
een accidenteel predicaat is Daarom maakt men 
in bewijzen gebruik van de definitie als een soort 
middenterm om de propria passio van een sub
ject te demonstreren 

Wat houdt het leveren van een demonstratio in dit geval precies in? Welnu, hoewel het 
proprium niet actualiter deel uitmaakt van de essentiële beginselen, moet het er toch 
potentiahter in liggen opgesloten ' Daaruit volgt dat de demonstratie moet bestaan in het 
op enigerlei wijze actualiseren van datgene, wat potentieel in de ratio ligt opgesloten. 
Een uitstekende illustratie van deze werkwijze wordt geleverd door de manier waarop 
meetkundigen te werk gaan. Want meetkundigen ont-dekken de waarheid die ze zoeken 
door een bepaalde operatieve ingreep, zoals het verdelen van lijnen en vlakken. Daardoor 
bewerkstelligen ze drie dingen: ten eerste, dat de delen, die slechts potentieel in het 
continuum zijn, tot actueel bestaan gebracht worden; ten tweede, dat een aanvankelijk 
confuse waarheid distinct gemaakt wordt; en ten derde, dat de kennis van de meetkundige 
in kwestie overgaat van potentie naar act} Een methode, kortom, die wellicht een 
belofte inhoudt voor het distinct maken van de confuse notie 'zijnde' (verg. boven, 
3.1.5). 

Een klassiek voorbeeld is het bewijs van het proprium van de vlakke driehoek, dat 
de som van zijn hoeken gelijk is aan de som van twee rechte hoeken. Het bewijs wordt 
door Thomas weliswaar gebrekkig weergegeven, maar de strekking is toch wel duidelijk: 

' "Cognitio quae habetur de re tantum in communi, non secundum aliquid sibi proprium, est ïmperfec-
tissima est emm huiusmodi cognitio per quam res cognoscitur in potentia tantum; propria enim in 
communibus potentia continentur." [ScG III, 38, Amphus2] 

In deze passage heeft de term 'proprium' overigens een tamelijk brede strekking. Ze betekent hier 
zoveel als 'distinctief, zodat niet alleen de propria accidentia, maar ook de differentiae specificae eronder 
vallen. 

2 "Geometrae emm inveniunt verum quod quaerunt, dividendo lineas et superficies. Divisto autem 
reducit m actum quod erat in potentia Nam partes continui sunt potentia in toto ante divisionem. (...) Unde 
facientes aliquid actu cognoscunt" [In IX Met, lect 10, nrs 1888 en 1894] 
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в 

Sit tnangulus ABC, et protrahatur basis, АС ш 
continuum et directum Haec ìgitur basis pro
tracta faciet cum latere tnanguli ВС, angulum in 
puncto С qui quidem angulus extra existens 
aequalis est duobus anguhs intenonbus sibi 
oppositis, scilicet ángulo ABC, et ángulo ВАС 
Manifestum est autem quod duo anguli consis
tentes circa punctum C, quorum unus est extra 
tnangulum, et alter intra, sunt aequales duobus 
rectis Demonstration est enim quod linea recta 
super aliam hneam cadens quahtercumque, faciet 
duos ángulos rectos, aut aequales duobus rectis 
Relinquitur ergo quod angulus interior in puncto 
C, constitutum cum alus duobus qui sunt aequa
les ángulo exteriori, omnes scilicet tres, sunt 
aequales duobus rectis [In IX Met, lect 10, nr 
1889] 

Zíj ABC een driehoek, waarvan de basis AC 
continu en rechtlijnig verlengd wordt Deze ver
lengde basis vormt dan met de zijde BC van de 
driehoek een hoek bij punt С Deze buiten de 
driehoek gelegen hoek is gelijk aan de twee 
inwendige hoeken die er tegenover liggen, nl 
hoek ABC en hoek ВАС Nu is het duidelijk dat 
de twee hoeken bij punt C, waarvan de ene bui
ten en de andere binnen de driehoek ligt, gelijk 
zijn aan twee rechte hoeken Het is immers be
wezen dat een rechte lijn, die op willekeurig 
welke wijze op een andere lijn wordt neergela
ten, twee rechte hoeken zal maken of twee hoe
ken die gelijk zijn aan twee rechte hoeken Volgt 
derhalve dat de inwendige hoek bij punt С sa
men met de twee andere inwendige hoeken die 
gelijk zijn aan de uitwendige hoek, d w ζ de dne 
hoeken tezamen, gelijk zijn aan twee rechte 
hoeken 

De tekortkomingen in deze bewijsvoering zijn hier van ondergeschikt belang ' Het is niet 
mijn bedoeling de aandacht te vestigen op de feitelijke bewijsvoering, maar eerder op de 
intentie daarachter, de beoogde bewijsvoering, de aanbevolen methode in het onder
havige geval het actief en constructief banen van een via invemendi De methode bestaat 
er in zich zodanig op te stellen en dusdanige handelingen te verrichten of constructies 
te ontwerpen, dat datgene, wat aanvankelijk slechts potentieel, verborgen en confuus is, 
volkomen actueel, manifest en distinct wordt 

' Aan het door Thomas weergegevenbewijs ontbreekt een noodzakelijke hulpconstructie of verdeling, 
zonder welke moeilijk valt in te zien, dat de door verlenging van de basis AC bij С ontstane buitenhoek 
gelijk is aan de som van de hoeken ABC en ВАС Dat wordt pas inzichtelijk, indien men door hoekpunt 
С een lijn trekt die evenwijdig is aan de zijde AB Als volgt 

Eerst nu kan worden ingezien en bewezen dat hoek ABC gelijk is aan hoek BCD, dat hoek ВАС gelijk 
is aan hoek DCE en dat bijgevolg hoek ВСЕ - de som van de hoeken BCD en DCE - gelijk is aan de som 
van de hoeken ABC en ВАС (stelling 29 in Euchdes' Elementen) En aangezien de som van de hoeken 
ВСЕ en BCA (die tezamen een gestrekte hoek vormen) gelijk is aan de som van twee rechte hoeken en 
hoek ВСЕ gelijk is aan de som van de hoeken ABC en ВАС, moet ook de som van de hoeken ABC, ВАС 
en BCA gelijk zijn aan de som van twee rechte hoeken (stelling 32 in Euchdes' Elementen) 
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Et ideo quando produci tur angulus qui fit extra, 
producto uno latere tnanguh, statim manifestum 
fit videnti dispositionem figurae, quod tnangulus 
habet tres ángulos aequales duobus rectis [In IX 
Met, lect 10, nr 1890] 

Wanneer een aan de driehoek uitwendige hoek 
wordt geconstrueerd, geproduceerd door een van 
de zijden van de driehoek, wordt het derhalve 
terstond duidelijk aan degene die de dispositie 
van de figuur in ogenschouw neemt, dat de dne 
hoeken van een driehoek gelijk zijn aan twee 
rechte hoeken 

Kenmerkend voor deze methode is dat men iets moet doen en zelfs produceren (of 
construeren) om iets aan te tonen (demonstrare), dat - zelfs in een hoogst speculatieve 
wetenschap als de wiskunde - een werk verricht moet worden om iets zichtbaar of 
inzichtelijk te maken1 

Sic ïgitur concluait Philosophus manifestum esse, 
quod quando aliqua reducuntur de potentia in 
actum, tunc ìnvenitur eorum ventas Et huius 
causa est quia intellectus actus est Et ideo ea 
quae intelliguntur, oportet esse actu ( ) Unde 
facientes ahquid actu cognoscunt, sicut patet in 
praedictis descriptionibus [In IX Met, lect 10, 
nr 1894] (Curs A V ) 

Derhalve concludeert Aristoteles dat het duidelijk 
is, dat men, wanneer men bepaalde dmgen van 
potentie tot act brengt, hun waarheid vindt En 
de oorzaak daarvan is dat begrijpen [het ver
stand] een act is Daarom moeten dmgen die 
begrepen worden in act zijn ( ) Daarom komen 
zij tot kennis door iets in act te maken, zoals 
blijkt uit de boven gegeven beschrijvingen 

De betekenis van deze - bijna Kantiaans aandoende2 - passage voor de bepaling van de 
verhouding van de transcendentale zijnseigenschappen tot het zijnde en voor de manier 
waarop deze eigenschappen kunnen worden opgespoord, moet zeker niet overdreven 
worden Daarvoor lijkt ze te zeer op zichzelf te staan3 Maar toch als in de wiskunde 
de propria van de wiskundige objecten gevonden worden door middel van een handeling 
of een operatie, mag misschien verwacht worden dat in de metafysica de propria van het 

' " les exemples analogues, de l'arithmétique et de la logique qui, de la même façon conduisent a 
des vues intellectuelles, sont appelées 'artes liberales', parce qu'elles ont, tout en étant purement spéculati
ves, un 'opus', et cette opus, donc le 'faceré', se revele a la reflexion comme une phase essentielle du 
processus menant a l'intuition Ce'faceré'cause l'actus qui, seul, est intelligible" [P Hoenen, La theorie 
du jugement d après St Thomas d Aquin, Editio altera, aucta et emendata, Romae 1953, blz 291 292] 

In verband met de karakterisering van de mathematische wetenschappen als 'hoogst speculatief 
verwijst Hoenen t a p naar Thomas' commentaar op de Metaphysica " artes mathematicae, quae sunt 
maxime speculativae" [In I Met, lect 1, nr 33] 

2 Zie bijvoorbeeld een passage als deze "Dem ersten, der den gleichseitigen Triangel demonstrierte 
, dem ging ein Licht auf, denn er fand, daß er nicht dem, was er m der Figur sah, oder auch dem bloßen 

Begriffe derselben nachspuren und gleichsam davon ihre Eigenschaften ablernen, sondern durch das, was 
er nach Begriffen selbst а рпоп hineindachte und darstellte (durch Konstruktion), hervorbringen musse, 
und daß er, um sicher etwas а рпоп zu wissen, er der Sache nichts beilegen müsse, als was aus dem 
notwendig folgte, was er seinem Begnffe gemäß selbst m sie gelegt hat " [KrV В XI-XI1] 

Kant voert het wetenschappelijke karakter van wiskunde en fysica terug op een 'Revolution der 
Denkart, die hij als voorbeeld neemt voor een hervorming van de metafysica Langs deze weg trachtte 
hij o a een oplossing te vinden voor een probleem dat nauw verwant is met de afleiding van de propnae 
passiones entis, η 1 welke eigenschappen komen toe aan een object als object9 

3 Tenzij ze in verband gebracht wordt met het 'artifex-modeV, dat - zoals in het volgende hoofdstuk 
blijken zal - in Thomas' kennisleer een vooraanstaande rol speelt Zie daarover Ρ Hoenen, La theorie de 
Ia jugement d après St Thomas d Aquin, Romae 1953, blz 292-297 
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zijnde op een vergelijkbare wijze gevonden kunnen worden Langs deze weg zou de ratio 
van de transcendentale zijnseigenschappen als in de ratio entis weliswaar niet geïmpli
ceerd, maar toch als daarmee noodzakelijk verbonden aan het licht gebracht kunnen 
worden 

3 3 De noties van de transcendentale zynseigenschappen als rationele addities aan 
'zijnde ' het 'ens rationis ' 

3 3 1 'Additio secundum rem ' en 'additio secundum rationem ' 

Om de transcendentale zijnseigenschappen te kunnen bepalen zijn - overeenkomstig de 
boven beschreven methode - bepaalde adaequate handelingen of operaties vereist, 
waardoor zij als 'propnae passiones entis ' aan het licht gebracht worden, maar dan wel 
zo dat tevens duidelijk wordt, (1) dat ze mets reeels aan de notie 'zijnde' toevoegen en 
(2) dat ze niettemin geen synoniemen zijn van 'zijnde' 

Een sleuteltekst m dit verband is het eerste artikel van de 21e kwestie van De 
ventate (de 'Quaestio de bono ") Uitgaande van de vraag of het goede iets toevoegt aan 
het zijnde, gaat Thomas betrekkelijk uitvoerig in op de additieproblematiek en geeft hij 
een algemene beschouwing over de manieren waarop iets aan iets anders kan worden 
toegevoegd Hij onderscheidt er dne, die ik gemakshalve zal aanduiden als de accidente
le, de contractieve en de rationele additie Aangezien de laatste door Thomas als 'additio 
secundum rationem tantum ' wordt omschreven, zullen de eerste twee wel als vananten 
van 'additio secundum rem ' begrepen dienen te worden Over de bepaling van deze twee 
vananten van de additio secundum rem kan ik kort zijn, ze bevat weinig nieuws en levert 
na de uiteenzettingen in de vonge paragrafen geen grote moeilijkheden meer op De 
additio secundum rationem verdient echter een uitvoenger bespreking 

Zoals gezegd onderscheidt Thomas allereerst de accidentele en de contractieve 
additie De accidentele additie is de toevoeging aan een zaak van iets, dat niet in de 
essentie van die zaak ligt opgesloten Op deze wijze voegt bijvoorbeeld 'wit' iets toe aan 
'lichaam', omdat de essentie van witheid buiten de essentie van het lichaam ligt ' 

De contractieve additie daarentegen is de toevoeging op de wijze van 'contractie en 
determinatie', d ι de toevoeging aan een zaak van iets, dat niet zonder meer buiten het 
wezen van die zaak is gelegen Zo voegt bijvoorbeeld 'mens' wel iets toe aan 'zintuiglijk 
wezen', maar toch niet zo, dat in de mens een of andere zaak zou zijn die geheel en al 
buiten de essentie van het zintuiglijk wezen zou liggen, anders zou immers met het 
geheel dat mens is, zintuiglijk wezen zijn, maar zou het zintuiglijk wezen slechts een 
deel van de mens zijn Dit laatste is echter niet het geval, integendeel, de mens is geheel 
en al zintuiglijk wezen (mens-zijn is immers een specifieke wijze van dier-zijn) Het 

1 " tnpliciter potest aliquid super alterniti addere uno modo quod addat ahquam rem quae sit extra 
essentiam ïllius rei cui dicitur addi, sicut album addit ahquid super corpus, quia essentia albedims est 
praeter essentiam corporis " [De ver 21, 1] 
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begrip 'mens' is dus een contractie of determinatie van het begrip 'zintuiglijk wezen': 
datgene, wat bepaald en actueel vervat ligt in de ratio van de mens, ligt impliciet en als 
het ware potentieel opgesloten in de ratio van het dier.' Zo behoort het tot de ratio van 
de mens dat hij een redelijke ziel heeft; tot de ratio van het dier behoort daarentegen 
slechts dat het een ziel heeft, waarbij vooralsnog onbepaald blijft of deze redelijk of niet 
redelijk is. Wel is de bepaling, op grond waarvan men zegt dat 'mens' iets toevoegt aan 
'dier', gefundeerd in iets reëels, in een of andere zaak (res)} 

Hoewel Thomas zich niet in deze termen uitdrukt, kan blijkbaar zowel in het eerste 
als in het tweede geval gesproken worden van een additio secundum rem of een additie 
rei: een positieve, reële toevoeging (de toevoeging van een res). Er is echter een duide
lijk verschil tussen beide gevallen. 

In het eerste geval gaat het om de toevoeging van de ene zaak aan de andere zaak, 
zonder dat het wezen van de laatste daardoor wordt geraakt. Daarom kan ook niet gezegd 
worden dat de mens (totum quod est homo) wit is. De witheid komt niet toe aan de mens 
als mens, maar aan deze of gene individuele mens (i.e. aan zijn huid), - hetzij door een 
permanente oorzaak (als accidens inseparabile), hetzij door een niet-permanente oorzaak 
(als accidens separabile). Een witte mens is en blijft een toevallige en min of meer 
uitwendige eenheid. Maar in het tweede geval gaat het om een toevoeging, die het wezen 
van de zaak niet onberoerd laat. De eenheid die aldus ontstaat, is dan ook geen toevallige 
en uitwendige, maar een wezenlijke en innige eenheid: het redelijke en het zintuiglijke 
doordringen elkaar wederzijds en versmelten als het ware tot een nieuw en ongedeeld 
wezensgeheel. Daarom ook moet gezegd worden dat de mens (totum quod est homo) 
zintuiglijk is. Niettemin is de toevoeging ook in dit geval gefundeerd in een res, namelijk 
in één van de constitutieve beginselen van de werkelijk samengestelde mens: zijn rede
lijkheid of liever zijn redelijke ziel. 

Nu is het onmogelijk dat aan de notie 'zijnde' (aan het ens universale) iets wordt 
toegevoegd op de wijze van de accidentele additie, - ofschoon op die manier wel iets aan 
dit of dat zijnde in het bijzonder (d.w.z. aan een ens particulare) kan worden toevoegd. 
Geen enkele werkelijke zaak ligt immers buiten de essentie van het zijnde in het alge-

' In de eigenlijke zin van het woord staat contractie tegenover die abstractie, waardoor een concreet 
geheel onder een steeds algemener opzicht wordt beschouwd er wordt a h w trapsgewijs afgezien van 
opeenvolgende specifieke differenties, zodat steeds algemenere generieke begrippen ontstaan, die telkens 
prediceerbaarzijn van de eerdere, lagere genera of species. Zoals gezien blijven de differenties, waarvan 
geabstraheerd is, potentieel in het abstracte geheel (het genus) opgesloten (zoals redelijk in zintuiglijk, 
zintuiglijk in stoffelijk, enz ), zodat door het weer toevoegen ervan (contractie) dit geheel als het ware m 
zijn eigen lijn nader bepaald wordt. In een ruimere zin kan echter ook bij de accidentele en de rationele 
toevoeging van 'contractie' gesproken worden. 

2 "Alio modo dicirur aliquid addere super alteram per modum contrahendi et determinandi, sicut homo 
addit aliquid super animal, non quidem ita quod sit in homine aliqua res quae sit penirus extra essentiam 
animalis, alias oporteret dicere quod non totum quod est homo esset animal sed animal esset pars hominis, 
sed animal per hominem contrahitur quia id quod determinate et actuahter continetur in ratione hominis, 
implicite et quasi potentialiter continetur in ratione animalis, sicut de ratione hominis est quod habeat 
animam rationalem, de ratione autem animalis est quod habeat animam, non determinando ad rationalem 
vel non rationalem; ìsta tarnen determinarlo ratione cuius homo super animal addere dicitur in aliqua re 
mndatur" [De ver 21, 1] 
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meen, ofschoon het wel mogelijk is dat een of andere zaak buiten de essentie van dit of 
dat zijnde in het bijzonder ligt.' Daarom kan dit type additie verder buiten beschouwing 
blijven. 

De contractieve additie daarentegen is wél van toepassing op 'zijnde', - althans tot 
op zekere hoogte. Want zoals een genus gecontraheerd of gedetermineerd wordt door de 
specifieke differenties, zo wordt 'zijnde' gecontraheerd of gedetermineerd door de tien 
kategorieën, waarvan elk iets aan de zijnsnotie toevoegt. Maar deze toevoeging kan 
uiteraard niet bestaan in een of andere accidentele eigenschap of een of andere differen
tie, die buiten de essentie van 'zijnde' zouden liggen; ze kan alleen bestaan in een 
bepaalde zijnswijze (determinatus modus essendi), die gefundeerd is in het zijn van de 
zaak zelf.2 De formulering is enigszins cryptisch, maar de logica is toch wel duidelijk: 
het zijn van een substantie en het zijn van een accident (kwantiteit, kwaliteit, relatie, 
enz.) zijn diverse en dus bepaalde wijzen van zijn; en daar de bepaaldheid van deze 
zijnswijzen niet bemiddeld kan zijn door een extrinsieke modificerende factor (differen
tie), moet ze wel onmiddellijk gefundeerd zijn in het zijn van de substantie zelf en in het 
zijn van de andere genera. Terwijl species de generieke inhoud niet onmiddellijk uitdruk
ken, maar bemiddeld door de specifieke differentie, drukken de hoogste genera de 
zijnsinhoud onmiddellijk uit. De kategorieën worden vanuit metafysisch gezichtspunt dus 
begrepen als onmiddellijke diversificaties of onmiddellijke modificaties van de zijnsin
houd: het zijnde is van meet af aan en terstond ófwel substantie, ófwel kwantiteit, ófwel 
kwaliteit, etc.3 

Dat ook de transcendentale noties iets aan 'zijnde' zouden toevoegen op de wijze 
van de contractieve additie is echter uitgesloten. De transcendentale noties determineren 
het zijnde immers met op de wijze van contractie, aangezien ze, evenals het zijnde zelf, 
niet kategoriaal maar trans-kategoriaal zijn. Zo is bijvoorbeeld het transcendentale 'goed' 
niet gelimiteerd tot één van de kategorieën, maar evenals het transcendentale 'zijnde' 
over alle kategorieën verdeeld.4 Morele goedheid is slechts één van de mogelijke katego-

' "Non autem potest esse quod super ens universale aliquid addat ahquid primo modo, quamvis ilio 
modo possit Gen addino super aliquod ens particulare, nulla enim res naturae est quae sit extra essentiam 
entis universalis quamvis aliqua res sit extra essentiam huius entis " [De ver 21,1] 

2 "Secundo autem modo invemuntur aliqua addere super ens quia ens contrahitur per decern genera, 
quorum unumquodque addit ahquid super ens, non quidem ahquod accidens vel aliquam differentiamquae 
sit extra essentiam entis sed determinatimi modum essendi qui fundatur in ipsa existentia rei " [De ver 21, 
1] 

3 "... cum decern praedicamenta non hoc modo se habeant ex addinone ad ens, sicut species se habent 
ex addinone differentiarum ad genera, sed hoc ipsum quod est ens, manifestum est quod ens non expectat 
ahquid addi tum ad hoc quod fiat hoc, idest substantia, vel quantum, vel quale, sed statim a principio est 
vel substantia, vel quantitas, vel qualitas." [In Vili Met, lect. 5, nr. 1763]. ".. sunt enim diversi gradus 
entitatis secundum quos accipiuntur diversi modi essendi et ìuxta hos modos accipiuntur diversa rerum 
genera substantia enim non addit super ens aliquam differentiam quae designer aliquam naturarti super-
additam enti sed nomine substantiae expnmitur specialis quidam modus essendi, scilicet per se ens, et ita 
est in alus genenbus." [De ver 1, 1] Zie ook boven, 2.3.2.1. 

* "Sic autem bonum non addit ahquid super ens, cum bonum dividatur aequahter in decern genera ut 
ens, ut patet in I Ethicorum " [De ver 21,1] 
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naie toespitsingen van de transcendentale goedheid, - zoals wiskundige eenheid slechts 
één van de mogelijke kategoriale toespitsingen is van transcendentale eenheid.1 Maar 
hier biedt de derde wijze van toevoeging - de addino secundum rationem - uitkomst. 

3.3.2 'Additio secundum rationem' (1): het 'ens rationis' als 'negatio' 

Thomas zet de rationele additie of de additio secundum rationem tantum uiteen in de 
volgende bewoordingen: 

Tertio modo dicitur ahquid addere super alteram 
secundum rationem tantum, quando scilicet 
ahquid est de ratione umus quod non est de 
ratione altenus, quod tarnen nihil est in rerum 
natura sed in ratione tantum, sive per ïllud 
contrahatur ld cui dicitur addi sive non· caecum 
emm addit ahquid super hominem, scilicet 
caecitatem, quae non est ahquid ens in natura, 
sed rationis tantum ens est comprehendentis 
pnvationes, et per hoc homo contrahitur, non 
emm omnis homo caecus est, sed cum dicimus 
talpam caecam non fit per hoc additum ahqua 
contractio. [De ver 21,1] 

Op de derde wijze zegt men dat iets slechts 
volgens de ratio [iets] aan iets anders toevoegt, 
wanneer namelijk iets tot de ratio van het één 
behoort dat niet tot de rario van het ander be
hoort, maar dat toch niets is in de werkelijkheid, 
maar enkel in de rede, - of daardoor datgene, 
waaraan men zegt dat iets wordt toegevoegd, nu 
gecontraheerd wordt of niet. 'Blind' voegt im
mers iets toe aan 'mens', namelijk de blindheid, 
die niet een zijnde in de natuur is, maar slechts 
een zijnde van de rede, welke ook pnvaties in 
zich sluit. Daardoor wordt 'mens' gecontraheerd, 
want niet iedere mens is blind Maar wanneer we 
een mol blind noemen, vindt door dit toegevoeg
de geen contractie plaats. 

De additio secundum rationem tantum bestaat dus in de toevoeging van iets louter 
gedachts of denkmatigs. Ze vindt plaats wanneer iets, dat in de natuur (d.w.z. in de van 
de menselijke kennis onafhankelijke realiteit) niets is, maar dat uitsluitend in of door het 
denken bestaat, wel tot de ratio van het ene, maar niet tot de ratio van het andere 
behoort. Zo behoort 'blind' niet tot de ratio van 'mens', maar wel tot de ratio van 
'blinde (mens)'. 'Blind' voegt dus iets toe aan 'mens', namelijk blindheid. Toch is 
blindheid kennelijk niet iets reëels en positiefs. Het zou niet alleen vreemd maar ook 
onjuist zijn het vermogen tot zien te beschouwen als een positief en reëel vermogen tot 
het ene (kunnen zien) en blindheid als een even positief en reëel vermogen tot iets anders 
(kunnen niet-zien). Het is immers niet zo dat een blinde in staat is niet te zien, maar dat 
hij niet in staat is te zien. 'Blindheid' staat niet voor een vermogen, maar voor een 
welbepaalde ontkenning van een vermogen; niet voor een res, maar voor een welbepaalde 
negatio rei; niet voor een zijnde, maar voor een welbepaald niet-zijnde? 'Welbepaald', 
omdat de negatie in kwestie geen ontkenning zonder meer, maar een gekwalificeerde 
ontkenning is. Blind-zijn valt niet restloos samen met niet-kunnen-zien en nog veel 

' ".. unum quod convertitur cum ente, non addit ahquam rem supra ens: sed unum quod est pnncipium 
numeri, addit ahquid supra ens, ad genus quantitatis pertmens." [S Th I, 11, 1 ad 1] 

2 "... caecitas dicitur non ens; et talis non entis non potest concipi ahqua forma neque in intellectu 
neque in imaginatione". [De ver 3, 4 ad 6] 

214 



minder met niet-zien. Een steen, die niet is uitgerust met het gezichtsvermogen, is 
daarom nog niet blind; en een mens, die wel is uitgerust met het gezichtsvermogen, is 
daarom nog niet ziende. 'Blindheid' staat niet voor het enkele niet-zijn of de enkele 
afwezigheid van iets, maar voor de afwezigheid van iets, waarvan de aanwezigheid 
gezien de natuur van het subject verwacht zou mogen worden, of - minder strikt gefor
muleerd - voor het hebben waarvan dat subject een natuurlijke aanleg of een natuurlijke 
geschiktheid heeft: een habitus of perfectio. 'Blindheid' geeft dan ook geen uitdrukking 
aan een 'negatio simplex' (zoals 'niet-ziende' of 'niet-kunnende-zien'), maar aan een 
'negatio in subiecto' of een 'negatio in genere', d.i. een 'privatio'.1 Een privatie heeft 
met een enkele negatie gemeenschappelijk, dat ze niet iets poneert, maar iets negeert; ze 
verschilt echter van een simpele negatie, doordat ze in tegenstelling tot deze een subject 
determineert. Dit verklaart waarom een negatie als 'niet-ziende' van de meest uiteen
lopende zijnden en zelfs van niet-zijnden geprediceerd kan worden, terwijl 'blind' strikt 
genomen slechts geprediceerd kan worden van die subjecten, die van nature over het 
gezichtsvermogen beschikken.2 

Het verschil tussen de enkele negatie en de privatie is in deze context overigens van 
ondergeschikte betekenis. Cruciaal is, dat ze allebei negatief zijn. Want of het nu gaat 
om de toevoeging van 'blind' aan 'mens' of om de toevoeging van 'niet-ziend' aan 
'mens': in beide gevallen is het niet de genegeerde zaak, maar de negatie van die zaak 
die ze tot louter rationele addities maakt. Het is immers juist de impliciete of expliciete 
negatio rei waardoor de toevoeging niet secundum rem, maar slechts secundum rationem 
kan zijn. 

Het verschil tussen de additio secundum rationem en additio secundum rem kan 
wellicht verduidelijkt worden met behulp van de tegenstelling 'intramentaal zijnde' en 
'extramentaal zijnde', mits deze ietwat misleidende termen in de juiste zin verstaan 
worden. Onder 'extramentale werkelijkheid' (res extra animam) dienen dan die zijnden 
verstaan te worden, die weliswaar gekend kunnen worden en in die zin in de menselijke 
geest kunnen zijn, maar waarvan het zijn niet afhankelijk is van het gekend worden; 
nauwkeuriger: waarvoor niet geldt 'esse eorum est intelligi (cogitan)'. De termen 
'intramentaal' en 'extramentaal' duiden dus niet zozeer op een 'binnen' resp. 'buiten' de 

1 "... nulla privado tollit totahter esse, quia privano est negatio ш subiecto" [S Th I, 11, 2 ad 1]. 
"Negatio autem est duplex: quaedam simplex per quam absolute dicitur quod hoc non inest llh. Aha est 
negatio in genere, per quam aliquid non absolute negator, sed infra metas ahcuius generis; sicut caecum 
dicitur non simphciter, quod non habet visum, sed infra genus animalis quod natum est habere visum. (...) 
negatio dicit tantum absentiam ahcuius, scilicet quod removet, sine hoc quod determinet subiectum. (...) 
Non videns enim potest dici tam chimaera quam lapis quam etiam homo. Sed in pnvatione est quaedam 
natura vel substantia determinata, de qua dicitur pnvatio: non enim omne non videns potest dici caecum, 
sed solum quod est natum habere visum." [In IV Mel, lect. 3, nr. 565]. "... negatio quaedam negat in 
genere determinato, et haec habet aliquid simile pnvationi, inquantum ponitur aliquod determinarum genus. 
Est etiam quaedam negatio extra genus: et haec est absoluta negatio, quia nullum genus déterminât." [In 
I Seni. 13, 1, 4]. Cf. In I Sent. 28, 1, 1 ad 2. 

1 "... negatio neque pomt aliquid, neque déterminât sibi aliquod subiectum. Et propter hoc, potest dici 
tam de ente quam de non ente; sicut non videns, et non sedens. Pnvatio autem non pomt aliquid, sed 
déterminât sibi subiectum. Est emm negatio in subiecto, ut dicitur IV Metaphys : caecum enim non dicitur 
msi de eo quod est natum videre." [S Th. I, 17, 4] 
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menselijke geest, maar op een afhankelijkheid resp. onafhankelijkheid van de menselijke 
geest, - echter niet 'ut effectus a causa ', maar 'ut obiectum a cognoscente '.' In de eerste 
betekenis (als effecten) zijn bijv. artefacten, maar ook de verschillende intellectuele 
operaties en producten (zoals het verbum mentis) afhankelijk van de menselijke geest; 
desalniettemin zijn het extramentale realiteiten in deze zin, dat hun zijn onafhankelijk is 
van c.q. niet bestaat in het door de menselijke geest gekend-worden of gedacht-worden.2 

In de tweede betekenis (als objecten) zijn onder andere negaties en privaties afhankelijk 
van de menselijke geest, daar hun hele zijn bestaat in het gedacht-worden. 

Nota bene: de negatio als act van negeren is wel degelijk iets dat in de extramentale 
werkelijkheid kan bestaan (een res of essentia). Ook de genegeerde zaak (bijv. kunnen 
zien) is ongetwijfeld iets dat in de extramentale werkelijkheid kan bestaan (een res of 
essentia). Zelfs de uit deze twee resulterende voorstelling van het met-zijn van deze of 
gene zaak is iets dat in de extramentale werkelijkheid kan bestaan (een res oí essentia). 
En tenslotte is ook het door een privatief predicaat gedetermineerde subject (bijv. een 
blinde) iets dat in de extramentale werkelijkheid kan bestaan (een res of essentia). 

Maar het door de resulterende voorstelling geïntendeerde, i.e. het voorgestelde niet-
zijn van deze of gene zaak (dat eveneens 'negano ' genoemd wordt) is niet zelf weer een 
res of essentia die in de extramentale werkelijkheid kan bestaan.3 Integendeel, het is in 
de letterlijke zin van het woord een wezen-loos iets: iets zonder essentie.4 En datgene 
waaraan elke essentie, d.w.z. elk positief gehalte of elke re-aliteit onbreekt, mist eo ipso 
de geschiktheid om te bestaan (capacitas existentiae).5 Want de essentie is nu juist 
datgene, waardoor en waarin een zijnde het zijn heeft.6 Aan een term als 'blindheid' 
beantwoordt dus wel een betekenis (significano) en dus een ratio1, maar geen positieve 

1 Cf Ioannes a Sancto Thoma, Ars logica, ed. В. Reiser, 285al9 e v. 
2 De voorstelling - ï.c het verbum mtenus - komt immers uit het intellect voort ut effectum a causa 

intellect en inwendig woord verhouden zich als de ene zaak t o v. de andere zaak: " .. processus operati 
distingua unam rem ab aha" [De ver 4, 2 ad 7] Zie daarover 1 1 3 In overeenstemming hiermee houdt 
Thomas, dat de relatie russen het intellect en het inwendig woord geen rationele, maar een reële relatie 
is " relationes quae consequuntur operationem intelleclus, quae sunt inter verbum ïntellectualiter 
procedens et ïllud a quo procedit, non sunt relationes rationis tantum, sed rei, quia et ipse intellectus et 
ratio est quaedam res, et comparatur realiter ad ld quod procedit ïntelhgibiliter, sicut res corporalis ad ld 
quod procedit corporahter " [S Th I, 28, 1 ad 4] 

3 ".. hoc ipsum quod est caecum esse, non est aliquid; sed id cui асе idi t caecum esse, est aliquid." [De 
malo 1, 1] 

4 ". . aliqua .. dicuntur entia que essentiam non habent, ut patet in pnvatiombus" [De ente et essentia, 
cap. 1]. ". pnvationes emm essentiam non habent in rerum natura " [In // Sent 37, 1,2 ad 3] ".. non 
entium emm non sunt definitiones." [In I Anal, lect 2, nr. 17(5)] " .. non entis non est aliqua quidditas 
vel essentia". [In II Anal, lect. 6, nr 461(2)] 

5 "... ratio ipsa entis rationis formaliter consistit in oppositione ad ens reale, scilicet quod non sit capax 
existentiae." [Ioannes a Sancto Thoma, Ars logica, ed В Reiser, 288al4-17] 

6 Immers ". essentia dicitur secundum quod per earn et in ea ens habet esse " [De ente et essentia, 
cap. 1] 

7 "... ratio ... nihil aliud est quam id quod apprehendit intellectus de significatione ahcuius nominis". 
[In I Sent 2, 1,3] 

216 



realiteit (res), geen positieve watheid (quidditas), geen vermogen tot bestaan (essentia) ' 
Bijgevolg beantwoordt aan 'blindheid' ook niet iets, dat in de extramentale werkelijkheid 
bestaat Met andere woorden datgene, wat met 'blindheid' wordt aangeduid, heeft geen 
zijn, tenzij als pure gedachte-inhoud of denk-constructie Het is, om het zo maar eens uit 
te drukken, een 'ratio-zonder-res ' 

Nu is datgene, wat geen andere zijnswijze heeft dan die van het gedacht-z\}n, geen 
zijnde van de natuur ('ens naturae '), maar van het denken of van de rede ('ens ratioms ') 
Het is een constructie die wel als object-van-denken bestaat of die - m termen van de 
latere Scholastiek - wel een 'esse obwctivum ' heeft, maar waaraan in de extramentale 
werkelijkheid geen enkel zijn beantwoordt2 Het ens ratioms is dus een quasi-zijnde, dat 
niets poneert in de werkelijkheid ('quod nihilponit m re') 3 Het eigenaardige van (en 
tevens constitutief voor) het ens ratioms is, dat daardoor een niet-werkehjk-zijnde door 
de menselijke geest als een werkelijk-zijnde wordt opgevat4, dat het, met andere woor
den, op de wijze van (naar het voorbeeld van) en op gelijke voet met het werkelijk zijnde 
wordt behandeld 5 Een loutere negatie (een afwezigheid, een met-zijnde) of privatie (een 
gebrek) is op zichzelf dus nog geen ens ratioms Pas wanneer de menselijke geest een 
dergelijk met-zijnde opvat en behandelt naar het model van het zijnde, ontstaat een ens 
ratioms 6 

Een ens ratioms is dan ook iets heel anders dan deze of gene 'res intellecta ' Dat 
een res οι essentia (bijv 'mens' of'mensheid'), wanneer ze gekend wordt, op de een of 
andere wijze in de ziel of in het verstand is, maakt haar nog niet tot een ens ratioms 
Want elke res kan zowel intramentaal als extramentaal bestaan, - en in het laatste geval 
is ze niet minder dan in het eerste geval een ens reale, d w z iets met een bepaalde 
'quidditas' (i e wat antwoord geeft op de vraag 'quid est7'), iets met een bepaalde 
'natura ' (i e wat bepaalde eigen operaties of werkingen ontplooit) of iets met een 
bepaalde 'essentia ' (ι e datgene, waardoor en waarin een zijnde het zijn heeft)7 

' "Quia enim non entis non est aliqua quidditas vel essentia, de eo quod non est, nullus potest scire 
quod quid est, sed potest scire sigmficationem nominis, vel rationem ex plunbus nominibus compositum" 
[In ¡1 Anal, lect 6, nr 2] 

2 Ioannes a Sancto Thoma definieert het ens ratioms als volgt " ens habens esse obiective m ratione, 
cui nullum esse correspondet in re " [Ars logica, ed В Reiser, 285Ы4-16] 

1 Cf De ente et essentia, cap 1 
4 " illud quod non est ens in rerum natura, accipiturut ens in ratione linde negationes et pnvationes 

dicuntur entia ratioms" [S Th I II, 8, 1 ad 3] 
5 Ad modum entis en ad instar entis zíjn de uitdrukkingen die Ioannes a Sancto Thoma in dit 

verband gebruikt [Ars logica, ed В Reiser, 285b9 en 286a37-38] 
6 Cf " negatio et pnvatio, quam dicimus m ratione esse, quia ratio de eis negociatur quasi de 

quibusdam entibus, dum de eis affirmât vel negat aliquid " [In IV Met, lect 1, nr 540] 
7 " illud per quod res constituitur in proprio genere vel specie est hoc quod sigmfìcatur per diffinitio-

nem indicantem quid est res, inde est quod nomen essentie a philosophis m nomen quiditatis mutatur, et 
hoc est etiam quod Philosophus frequenter nommât quod quid erat esse, id est hoc per quod aliquid habet 
esse quid ( ) nomen nature videtur significare essentiam rei secundum quod habet ordinem ad 
propnam Operationen! rei, cum nulla res propria operatione destituatur, quiditatis vero nomen sumitur ex 
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hoc nomen ens et res différant secundum 
quod est duo considerare in re, scilicet quiddita-
tem et rationem ems, et esse ipsius, et a quiddi-
tate sumitur hoc nomen res Et quia quidditas 
potest habere esse, et in singulan quod est extra 
animam et in anima, secundum quod est appre-
hensa ab intellectu, ideo nomen rei ad utrumque 
se habet et ad id quod est in anima, prout res 
dicitur a reor reris, et ad id quod est extra 
animam, prout res dicitur quasi ahquid ratum et 
firmum in natura Sed nomen entis sumitur ab 
esse rei [In ¡Sent 25, 1, 4] 

De namen ens en res' verschillen op grond 
van het feit, dat in een res twee dingen in ogen
schouw kunnen worden genomen, namelijk haar 
quidditas en ratio, en haar esse, en de naam res 
wordt genomen van de quidditas En daar de 
quidditas het esse kan hebben zowel in het sin
guliere dat buiten de ziel is, als in de ziel, voor
zover de quidditas door het verstand gevat 
wordt daarom komt de naam res aan beide 
toe, zowel aan datgene wat in de ziel is, voorzo
ver 'res afkomstig is van reor, rens [menen], 
als aan datgene wat buiten de ziel is, voorzover 
res' zoiets betekent als ahquid ratum et fir

mum in natura [iets berekends/berekenbaars.be-
trouwbaars en stevigs in de natuur] Maar de 
naam ens wordt genomen van het esse van een 
zaak 

Dat Thomas in deze tekst de quidditas - en daarmee de res - koppelt aan de ratio, 
behoeft geen verbazing te wekken De ratio is immers datgene wat het verstand vat van 
de betekenis van een woord Dat kan de definitie van een zaak zijn, maar het kan ook 
de betekenis van een woord zijn, bijvoorbeeld wanneer het betekende geen definitie 
toelaat, zoals een hoogste genus of een of ander ens rahonis ' Zo is de ratio humamtatis 
de definitie van 'mensheid', de ratio qualitatis is het niet in strikte zin definieerbare 
hoogste genus dat met het woord 'kwaliteit' wordt aangeduid, en de ratio caecitatis is 
de evenmin m strikte zin definieerbare inhoud van het begrip 'blindheid', die behandeld 
wordt als ware het een forma of een res 

Natuurlijk dringt zich de vraag op, waardoor het gebruik van de term 'zijnde' 
gerechtvaardigd wordt, indien geen res en dus geen werkelijk zijnde voorhanden is Het 
antwoord op deze vraag moet gezocht worden in de veelzinnigheid van de zijnsnotie (ens 
multipliciter diatur), met name in het verschil tussen het 'zijn' van het reële en het 'zijn' 
dat bestaat in de copula, waardoor de waarheid van het oordeel betekend wordt 

ens duphciter dicitur Uno modo, secundum 
quod significai entitatem rei, prout dividitur per 
decern praedicamenta et sic convertitur cum re 
Et hoc modo, nulla privano est ens Alio 
modo dicitur ens, quod significai ventatem 
proposition», quae in compositione consista, 
cuius nota est hoc verbum est et hoc est ens quo 

'Zijnde' wordt op twee wijzen uitgezegd op de 
ene wijze naargelang het de zijndheid van een 
zaak betekent, voorzover deze verdeeld wordt 
over de tien predicamenten, en zo is ens conver-
tibel met res En op deze wijze is geen enkel 
gebrek een zijnde Op de andere wijze wordt 
datgene 'zijnde' genoemd, waardoor de waarheid 

hoc quo per diffinitionem significatur Sed essentia dicitur secundum quod per eam et in ea ens habet esse " 
[De ente et essentia, cap 1 ] 

' " ratio, prout hie sumitur, nihil aliud est quam id quod apprehendit intellectus de significatone 
alicuius nominis et hoc in his quae habent defimhonem, est ipsa rei defìmtio Sed quaedam dicuntur 
habere rationem sic dictam, quae non definiuntur, sicut quantitas et qualitas, et huiusmodi, quae non 
defmiuntur, quia sunt genera generalísima Et tarnen ratio qualitatis est id quod significatur nomine 
qualitatis, et hoc est lllud ex quo qualitas habet quod sit qualitas Unde non refert, utrum ilia quae dicuntur 
habere rationem, habeant vel non habeant defimtionem " [In I Sent 2, 1, 3] 
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respondetur ad quaeslionem an est Et sic caeci- van een propositie betekend wordt: deze bestaat 
tatem dicimus esse in oculo, vel quamcumque in een samenstelling, waarvan het werkwoord 
aliam pnvationem. [S Th I, 48, 2 ad 2] 'is ' het teken is. En dit is het zijnde, waarmee 

antwoord wordt gegeven op de vraag of iets is 
(an est). Daarom zeggen we dat blindheid in het 
oog is, of dat willekeurig welk ander gebrek is. 

Dit van Aristoteles afkomstige onderscheid - dat nauw samenhangt met het verschil 
tussen de eerste verstandswerking (welke betrekking heeft op het 'quid est *) en de tweede 
verstandswerking (welke betrekking heeft op het 'an est ") - wordt door Thomas op tal 
van plaatsen naar voren gebracht, waarbij hij doorgaans 'blindheid' als voorbeeld 
aanwendt.' De toevoeging van 'blmd' aan 'mens' is daarom zo illustratief, omdat deze 
zich oppervlakkig beschouwd voordoet als de toekenning van een reële eigenschap.2 In 
het licht van het door de tweede verstandswerking beoogde 'an est ' kunnen predicatieve 
oordelen als 'Homerus ís blind' en 'Sokrates is wijs' op voet van gelijkheid behandeld 
worden, omdat beide waar zijn; beide zeggen immers 'wat het geval is'. Maar probeert 
men in het licht van het door de eerste verstandswerking beoogde 'quid est ' de quidditas 
van blindheid te vatten zoals men de quidditas van wijsheid kan vatten, dan grijpt men 
om zo te zeggen in het luchtledige. Ten aanzien van privaties en negaties blijkt wel de 
vraag 'an est? ', maar niet de vraag 'quid est? ' adaequaat.3 

Het ens ratwnis maakt dus op geen enkele wijze deel uit van de sfeer van het 
(werkelijke of mogelijke) ens reale, maar is daarvan juist onderscheiden door niet-reëel 
te zijn. Nu valt blijkens de zojuist geciteerde tekst de sfeer van het ens reale volledig 
samen met de sfeer van het 'ensprout dividiturper decern praedicamenta ', welke op zijn 
beurt weer vereenzelvigd wordt met de sfeer van het 'ens quod convertitur cum re'. 
Daardoor zou gemakkelijk de indruk kunnen ontstaan dat de wijze waarop het ens 
rationis door Thomas wordt bepaald - nl. door het af te zetten tegen het ens reale - in 
strijd is met de convertibiliteitsthese. 'Res' behoort immers tot de nomina transcenden-
tia* en moet dus convertibel zijn met ens. 

Dit is echter een puur terminologische aangelegenheid. Want als gezegd wordt dat 
in en door het ens rationis het niet-reële wordt opgevat als ware het een zijnde, moet óók 
gezegd worden dat in en door het ens rationis het niet-reële wordt opgevat als ware het 
iets reëels, d.w.z. als ware het een res, die in de extramentale werkelijkheid bestaat of 

' Zie bijv In V Met, lect 9, nrs 889-896; De ente et essentia, cap. 1, ScG III, 9 (einde), Depot 7, 
2 ad 1, In II Sent 34, 1, 1; Chiodi 9, 2, 3 en ad 4. 

2 Cf: "... mtellectus componit pnvationem cum subiecto, sicut formam quamdam. Unde sicut ex 
compositione formae ad subiectum vel ad matenam, relmquitur quoddam esse substantiate vel accidentale, 
ita etiam mtellectus compositionem pnvatioms cum subiecto per quoddam esse sigmficat Sed hoc esse non 
est nisi esse rationis, cum m re potius sit non esse". [In II Sent 37, 1,2 ad 3] 

3 Zie over de enigszins complexe verhouding van de vragen 'an est7' en 'quid est7': J.A. Aertsen, 
Natura en Creatura - De denkweg van Thomas van Aquino, Amsterdam 1982, blz. 23 e.ν , en A. Keller, 
Sein oder Existenz7 Die Auslegung des Seins bei Thomas von Aquin in der heutigen Scholastik, München 
1968, blz. 227-243. 

4 "... hoc nomen res est de transcendentibus" [S Th I, 39, 3 ad 3] 
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kan bestaan. Zo beschouwd is een ens rationis zoals 'blindheid' dus tevens een 'res 
rationis ': niet een res intellecta, niet de ratio van een res, maar een als res opgevatte of 
naar het model van een res geconstrueerde ratio-zonder-res.' Alleen zo kan het 'ens et 
res convertuntur' zonder restrictie blijven gelden (ens rationis et res rationis convertun-
tur)? 

De toekenning van het predicaat 'blind' aan het subject 'mens' is dus ondanks de 
schijn van het tegendeel een louter denkmatige toevoeging: het is geen reële, maar een 
zuiver rationele additie. In de bij het begin van deze paragraaf weergegeven passage uit 
De ventate 21, 1 merkt Thomas nog op, dat zo'n louter rationele additie weliswaar tot 
contractie of limitatie kan leiden, maar dat dit toch niet noodzakelijk is: door de toevoe
ging van 'blind' aan 'mens' wordt 'mens' gecontraheerd, aangezien niet alle mensen 
blind zijn; maar door de toevoeging van 'blind' aan 'mol' wordt 'mol' niet gecontra
heerd, aangezien alle mollen blind zijn.3 Deze vaststelling is natuurlijk niet onbelangrijk 
in verband met de transcendentale zijnseigenschappcn. Want houdt men enerzijds vast 
aan de overtuiging dat de transcendentale noties geen synoniemen van 'zijnde' zijn en 
dat ze dus wel degelijk iets aan de notie 'zijnde' toevoegen; ziet men echter anderzijds 
in dat deze toevoegingen nóch accidenten kunnen zijn die aan het wezen van het zijnde 
extrinsiek zijn, nóch differenties die, hoewel intrinsiek, het zijnde toch tot deze of gene 
kategorie contraheren of limiteren: dan moet men wel concluderen dat het toegevoegde 
slechts van puur denkmatige aard kan zijn. 

1 ".. nomen 'rei' dupliciter sumitur Simpliciter enim dicitur res quod habet esse ratum et firaium in 
natura; et dicitur res hoc modo, accepto nomine 'rei' secundum quod habet quidditatem vel essentiam 
quamdam .. Sed quia res per essentiam suam cognoscibihs est, transumptum est nomen 'rei' ad orane id 
quod in cognitione vel intellecru cadere potest, secundum quod res a 'reor rens' dicitur; et per hunc 
modum dicuntur res rationis quae in natura ratum esse non habent, secundum quem modum etiam 
negationes et pnvationes res dici possunt, sicut et entia rationis dicuntur" [¡η Π Sent 37, 1, 1, cf. ad 4]. 

De uitdrukking 'res rationis' wordt in S Th I, 13, 7 gebruikt in verband met de 'retalio rationis ' (zie 
daarover onder, 3 3 3). 

2 Thomas vermeldt het 'ens et res convertuntur ' voorzover mij bekend slechts tweemaal, beide keren 
in een objectie (zie 5 Th I, 48, 2 obi 2 en ScG I, 8 (6)). In beide gevallen wordt het aangehaald ter 
onderbouwmg van de stelling, dat het kwaad iets reeels is. Deze stelling wordt door Thomas verworpen, 
maar zijn weerlegging berust op een inperking van de convertibiliteit van 'ens ' en 'res ': m het licht van 
het onderscheid tussen het 'quid est7 ' en het 'an est7 ' wordt de geldigheid ervan uitdrukkelijk beperkt tot 
de sfeer van het praedicamentale zijnde, zodat het ens rationis er buiten valt. De vraag rijst of door deze 
beperking geen spanning ontstaat tussen de convertibiliteit van ens en res enerzijds en de convertibiliteit 
van ens en verum anderzijds Want zoals nog zal blijken, wordt het 'ens rationis ' wél binnen de extensie 
van verum getrokken, - waaruit zou volgen, dat res en verum niet convertibel kunnen zijn. 

3 Volgens Thomas is het met-kunnen-zien van de mol weliswaar geen privatio in de eigenlijke zin 
(proprie), maar wel een privatio in de ruimere zin (commumter) van het woord, omdat de leden van het 
genus waartoe de mol behoort van nature over het gezichtsvermogen beschikken. "... sicut dicitur in V 
Metaph., privano tribus modis dicitur· Uno modo proprie, quando removetur ab aliquo quod natum est 
habere, et in quo tempore natum est habere, sicut carere visu est pnvatio visus in homine. Alio modo 
commumter, quando removetur ab aliquo quod ipsum quidem non est natum habere, sed genus eius; sicut 
si non habere visum dicatur esse privatio visus in talpa Tertio modo communissime, quando removetur 
ab aliquo id quod a quocumque alio natum est haben, non tarnen ab ipso, nee ab alio sui generis: sicut si 
non habere visum, dicatur esse privano m planta." [Depot 9, 7 ad 11]. Cf. S Th 1, 33, 4 ad 2; en In 1 
Sent 28, 1, 1 ad 2. 
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De analogie is dus als volgt: zoals 'blind' iets louter denkmatigs aan 'mol' toevoegt, 
zonder dat daardoor 'mol' gecontraheerd wordt, zo - zij het dan natuurlijk niet op precies 
dezelfde wijze - voegen de transcendentale noties 'een', 'waar' en 'goed' iets louter 
denkmatigs aan 'zijnde' toe, zonder dat daardoor de notie 'zijnde' gecontraheerd wordt. 
Wat de transcendentale noties aan 'zijnde' toevoegen, is dus iets 'quod est rationis 
tantum'? 

3.3.3 'Additio secundum rationem' (2): het 'ens rationis' als 'relatio' 

Daarmee is echter niet gezegd dat de transcendentale noties alle een negatie of een priva-
tie aan 'zijnde' toevoegen, want lang niet alle entia rationis zijn negatief of privatief. 
Weliswaar bevat de bepaling van privatieve begrippen als 'blind', 'kaal', 'berooid', 
'duister', 'dood' en van negatieve begrippen als 'niets', 'niemand' en 'nergens' steeds 
een negatio rei. Dat blijkt zonneklaar uit het feit dat ze niet positief gedefinieerd kunnen 
worden: het niet-zijn van deze of gene zaak maakt om zo te zeggen deel uit van hun 
'wezen' (blind is niet-ziende, kaal is niet-begroeid, arm is niet-bemiddeld, duister is niet-
licht, dood is niet-levend, niets is niet-iets, niemand is niet-iemand en nergens is niet-
ergens). 

Dergelijke begrippen parasiteren dus als het ware op de positieve begrippen, zonder 
ook maar iets eigens toe te voegen2, - en het is dan ook onmogelijk bepaalde vormen 
(formae) aan te wijzen of te bedenken, die met de betreffende rationes zouden corres
ponderen. 

Daar staan echter tal van denkbare en gedachte zaken tegenover, die weliswaar niet 
werkelijk zijn (d.w.z. die niet extramentaal bestaan), maar zonder dat in hun definitie een 
negatio rei ligt opgesloten; en in zulke gevallen is er niets dat verhindert bepaalde 
vormen te concipiëren en zich door middel van deze vormen bepaalde niet-zijnden voor 
te stellen.3 Men zou in dit verband bijvoorbeeld kunnen denken aan zaken, waarvan het 

' "Et ideo oportet quod [bonum] vel nihil addat super ens vel addat ahquid quod sit in ratione tantum; 
si enim adderei aliquid reale oporteret quod per rationem boni contrahereturens ad aliquod speciale genus. 
Cum autem ens sit id quod pnmo cadit in conceptione ìntellectus, ut Avicenna dicit, oportet quod omne 
aliud nomen vel sit synonymum enti, quod de bono dici non potest cum non nugatorie dicatur ens bonum, 
vel addat aliquid ad minus secundum rationem' et sic oportet quod bonum ex quo non contrahit ens addat 
ahquid super ens quod sit rationis tantum." [De ver 21, 1] ". . inter ista quatuor prima [se ens, unum, 
verum, bonum] maxime pnmum est ens . . Oportet autem quod alia tna super ens addant ahquid quod ens 
non contrahat, si emm contrarièrent ens, ìam non essent prima. Hoc autem esse non potest nisi addant 
ahquid secundum rationem tantum". [De pot 9, 7 ad 6]. "... verum addit supra ens, sicut et bonum et 
unum. Nullum tarnen eorum addit ahquam differentiam contrahentem ens, sed rationem quae consequitur 
omne ens" [In ¡Sent 19, 5, 1 ad 3] 

2 "... ìntellectus negation» semper fundatur in ahqua affirmatione: quod ex hoc patet quia omnis 
negativa per affirmativam probatur". [De pot 7, 5] 

5 "... ahquid dicitur non ens dupliciter uno modo quia non esse cadit in diffinitione ems, sicut caecitas 
dicitur non ens, et talis non entis non potest concipi aliqua forma neque in intellectu neque in imaginatione 
...; alio modo quia non invemtur in rerum natura quamvis ipsa pnvatio entitatis non claudatur m eius 
diffinitione, et sic nihil prohibit imaginan non entia et eorum formas concipere " [De ver 3, 4 ad 6] 
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bestaan slechts gedroomd, gefantaseerd of gehallucineerd is.' Maar belangrijker dan deze 
(en m.i. ook meer in overeenstemming met de eigen aard van het ens rationis) zijn de 
denkconstructies die onlosmakelijk verbonden zijn met de menselijke modus intelligendi 
en die als zodanig slechts een esse in mtellectu hebben (cf. 3.1.2 einde). Een aantal 
daarvan behoort primair tot het domein van de logica, hoewel ze naar hun eigen zijnswij
ze uiteraard ook in de metafysica ter sprake moeten komen: de abstract-algemene 
begrippen, de vijf universalia of praedicabiha, zoals genus en species; de samenstelling 
in het oordeel en de verhouding van subject en predwaat; de (termen van de) redenering, 
enzovoorts: steeds genomen als 'secundae intentiones ', die weliswaar in het reële zijnde 
een verwijderd fundament (remotum fundamentum) hebben, maar zelf niet-reèel zijn.2 

Ook bepalingen van tijd (zoals eerder en later) en plaats (zoals links, rechts, boven of 
onder) dienen geheel of gedeeltelijk als entia rationis begrepen te worden. Al deze zaken 
lijken de volgende kenmerken gemeenschappelijk te hebben: 

1. dat hun definitie géén negatie rei insluit en dat ze dus iets positiefs uitdrukken; 
2. dat ze niettemin geen res zijn, derhalve niet extramentaal kunnen bestaan en dat 

elk ervan precies in deze zin een met-zijnde is; 
3. dat ze door de rede op de leest van het reële zijnde worden geschoeid. 

Het eigenaardige en tegelijkertijd verwarrende van deze entia rationis bestaat in de 
combinatie van het eerste en het tweede kenmerk: dat ze enerzijds positief, maar ander
zijds toch met reëel zijn. Nu blijkt uit het verrassende vervolg van De ver. 21, 1 dat 
volgens Thomas al dergelijke entia rationis, waarvan de definitie geen negatio rei insluit, 
onder de noemer 'relatio' kunnen worden gebracht3: 

' Als het ens rationis door mij terecht gekenschetst is als een ratio-zonder-res (en ik meen dat dat het 
geval is), njst de vraag of de hier genoemde zaken wel tot de entia rationis gerekend dienen te worden, 
daar ze immers altijd bestaan in de weergave of de combinatie van reële elementen, d w z van elementen 
die werkelijk zi/n of kunnen zijn In een aantal gevallen zijn de gecombineerde reële elementen duidelijk 
onverenigbaar en is het resultaat van de combinatie kennelijk geen 'res ', daar de ratio van het ene element 
de ratio van het andere element positief uitsluit (bijv. 'vierkante cirkel'). Maar in de meeste gevallen is 
dat minder duidelijk. 

2 ". ens est duplex: ens scilicet rationis et ens naturae. Ens autem rationis dicitur proprie de ilhs 
intentiombus, quas ratio adinvemt in rebus considerans, sicut intentio generis, speciei et similium, quae 
quidem non inveniuntur in rerum natura, sed considcrationem rationis consequuntur. Et huiusmodi, scilicet 
ens rationis, est proprie subiectum logicae " [In IV Met, lect. 4, nr 574]. "Aliquando autem hoc quod 
sigmficat nomen non est similitudo rei existentis extra ammam, sed est ahquid quod consequitur ex modo 
intelligendi rem quae est extra ammam; et huiusmodi sunt intentiones quas intellectus noster adinvenit; 
sicut sigmficatum hums nominis genus non est similitudo alicuius rei extra ammam existentis; sed ex hoc 
quod intellectus intelligit animal ut in plunbus speciebus, attnbuit ei intentionem generis et huiusmodi 
intentioms heet proximum fundamentum non stt in re, sed in mtellectu, tarnen remotum fundamentum est 
res ipsa." [In I Sent 2, 1, 3] 

3 Vergelijk: "... inter ista quatuor prima [sc ens, unum, verum et bonum], maxime pnmum est ens ... 
Oportet autem quod aha tria super ens addant ahquid quod ens non contrahat; si enim contraherent ens, 
ïam non essent prima. Hoc autem esse non potest nisi addant ahquid secundum rationem tantum; hoc autem 
est vel negatio ... vel relatio". [De pot 9, 7 ad 6] 
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Id autem quod est ratioms tantum non potest Nu kan datgene, wat louter van de rede is, 
esse nisi duplex, scilicet negatio et aliqua relatio slechts tweevoudig zijn, namelijk een negatie en 
[De ver 21, 1] een bepaalde relatie 

Dit is een nogal onverwachte vaststelling, want het schijnt volkomen uitgesloten dat een 
ens ratioms - dat ik boven omschreven heb als een ratio-zonder-res en dat dus juist 
begrepen moet worden als met behorend tot de sfeer van het ens reale - een relatie zou 
kunnen zijn In het tweede hoofdstuk is de relatie immers als eén van de kategoneen of 
predicamenten opgevoerd, en in de vonge paragraaf is gebleken dat de sfeer van het ens 
praedicamentale samenvalt met de sfeer van het ens reale1 

In nullo enim praedicamento ponitur ahquid nisi In geen der predicamenten wordt immers iets 
res extra animam existens Nam ens ratioms gesteld tenzij een buiten de ziel bestaande zaak 
dividitur contra ens divisum per decern praedica- Want het ens ratioms is gescheiden van het zijn 
menta [De pot 7, 9] de dat verdeeld is door de tien predicamenten 

nihil quod est ens tantum in anima, in genere Niets wat slechts een zijnde in de ziel is, wordt 
determinato collocatur [In I Seni 26, 2, 1] in een bepaald genus geplaatst 

Blijkt hier niet uit dat teder predicament, dus óók de relatie, iets reeels moet betekenen 
en derhalve onmogelijk een ens ratioms kan zijn7 

Inderdaad Dat wil zeggen al het predicamentale als predicamentaal - d ι als 
substantie of als accident - is een of andere res, en omgekeerd is iedere res ofwel een 
substantie ofwel een accident2 Ieder predicament 'pomi ahquid in rerum natura ' en 
iedere res valt onder éen of meer van de kategoneen Daaruit volgt echter niet dat de 
stelling, dat een positief ens ratioms een relatie is, onhoudbaar is Er volgt alleen maar 
uit dat ze slechts houdbaar is onder de volgende conditie dat de 'ratio relatioms ' geen 
belemmering vormt voor een 'relatio ratioms ', met andere woorden dat de relatie niet 
noodzakelijk of per se of krachtens haar propria ratio, maar slechts toevallig of per 
accidens iets reeels is (i с een predicamentaal accident) Zou de relatie krachtens haar 
propria ratio een predicamentaal accident zijn, dan zou een louter rationele relatie (een 
relatie als ratio-zonder-res) inderdaad onmogelijk zijn Verder kan uit het feit dat Tho
mas beweert, dat ieder positief ens ratioms een relatie is, geconcludeerd worden dat de 
overige predicamenten kennelijk aan de predicamentale status gebonden zijn en dat geen 
ervan een ens ratioms kan zijn De reden daarvan is ongetwijfeld, dat deze predica
menten, anders dan de relatie, wel krachtens hun propria ratio predicamentaal en dus 
noodzakelijkerwijs reëel zijn 

Dat dit inderdaad de opvatting van Thomas is, blijkt niet alleen uit een overvloed 
van teksten die betrekking hebben op het zijnsstatuut van de relatie, maar wordt ook 
duidelijk uit een nauwkeurige analyse en verklaring van de uiterst lapidaire argumentatie 
in de relevante passage m De ventate 21, 1 

1 Verg In У Met, lect 9, nr 889 e ν , De ente et essentia, cap 1, ScG III, 9 (einde), Depot 7, 2 ad 
\,lnü Sent 34, 1, 1, en S 7Й I, 48, 2 ad 2 

2 " omms enim res vel est substantia vel accidens " [De pot 8, 2] 
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Id autem quod est rationis tantum non potest Nu kan datgene, wat louter van de rede is, 
esse nisi duplex, scilicet ncgatio et aliqua relatio. slechts tweevoudig zijn, namelijk een negatie en 
Omnis emm positio absoluta aliquid m rerum een bepaalde relatie. Elke absolute positie bete-
natura existens significai [De ver 21, 1] (curs kent immers iets dat in de werkelijkheid bestaat 
A.V.) 

De laatste zin van dit citaat bevat het argument voor de stelling, dat ieder niet-negatief 
ens rationis een relatie is. Het argument steunt blijkbaar op een tweetal disjuncties, 
namelijk (1) positio versus negatio en (2) positio absoluta versus positio relativa. Met 
behulp van deze twee tegenstellingen kan Thomas' gedachtengang in een vijftal stappen 
gereconstrueerd worden. Laat ik beginnen met een weergave van die stappen - in formu
leringen die zijn toegespitst op de additieproblematiek -, om ze daama achtereenvolgens 
van een toelichting te voorzien: 

1. Als een predicatic geen negatio is, dan moet ze een positio zijn. Toegespitst op de 
additieproblematiek betekent dit: als een of andere predicatieve additie niet negatief 
is, is ze positief. 

2. Als een positio niet absoluut is, moet ze relatief zijn. Toegespitst op de additiepro
blematiek: als een positieve, predicatieve additie niet absoluut is, is ze relatief. 

3. Iedere positio absoluta is of betekent een res en daarmee iets dat extramentaal 
bestaat of kan bestaan. Toegespitst op de additieproblematiek: iedere positieve, 
absolute, predicatieve additie affirmeert iets reëels, dat extramentaal bestaat of kan 
bestaan. 

4. Omdat iedere positio absoluta een res is of betekent, is het uitgesloten dat ze een ens 
rationis zou zijn. Toegespitst op de additieproblematiek: geen enkele positieve, 
absolute, predicatieve additie is de toevoeging van een ens rationis; of ook: het is 
uitgesloten dat positieve, absolute, predicatieve addities louter rationeel zouden zijn. 

5. Bijgevolg moet elk ens rationis dat geen negatio maar een positio is, een relatio 
zijn. Toegespitst op de additieproblematiek: elke louter rationele predicatieve additie, 
die positief is, is relatief. 

De eerste stap levert geen grote moeilijkheden op. Wel is het misschien goed nog eens 
te wijzen op het feit, dat negaties en privaties altijd louter secundair en parasitair van 
karakter zijn. Ze vooronderstellen altijd iets positiefs. Negaties of privaties 'zijn' slechts 
iets (nl. entia rationis), omdat en voorzover ze iets positiefs, dat er aan voorafgaat, 
ontkennen.' 

Bij de tweede stap verdient het onderscheid tussen absolute en relatieve predicaties 
een uitvoeriger toelichting. Deze tegenstelling is reeds twee maal eerder aan de orde 
gekomen: de eerste keer (2.1.7) in de systematische tafel van de predicamenten (absolute 
versus relatieve accidenten), de tweede keer (2.3.2.2) in de systematische tafel van de 

' " ... mter ista quatuor prima [se. ens, unum, verum et bonum] maxime primum est ens: et ideo 
oportet quod positive praedicetur; negatio emm vel pnvatio non potest esse pnmum quod ìntellectu 
concipitur, cum semper quod negatur vel privatur sit de intellectu negatioms vel prívationis." [De pot. 9, 
7 ad б] 
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transcendenüa (absolute versus relatieve zijnseigenschappen) In beide tafels is er een 
soort 'absoluut' referentiepunt of subject (de substantie resp het zijnde als zijnde), 
waarnaar de overige bepalingen (de accidenten resp de transcendentia) verwijzen en 
waarvan ze alle afhankelijk zijn Verder kan in beide tafels een overgang geconstateerd 
worden van absolute naar relatieve denominaties, - een overgang die bij de predicamen-
ten bemiddeld wordt door het predicament relatio, bij de transcendentia door het trans
cendentale ahquid Het verschil tussen absolute en relatieve predicaties bestaat grofweg 
gezegd hierin, dat de absolute predicaties berusten op het subject zelf of op iets dat 
zonder meer in het subject is, terwijl de relatieve predicaties tevens berusten op iets dat 
buiten het subject is 

Zo is blijkens de systematische tafel van de predicamenten het esse van de substantie 
'volstrekt' absoluut, daar het niet afhankelijk is van de accidenten De substantie geeft 
aan wat iets in zichzelf is 

Het in-esse in de substantie van de aan de relatie voorafgaande accidenten (kwantiteit 
en kwaliteit) zou enigszins paradoxaal 'betrekkelijk' absoluut genoemd kunnen worden, 
aangezien het zijn van deze accidenten weliswaar afhankelijk is van en dus betrokken op 
het zijn van de substantie1, maar toch geheel en al berust op de intrinsieke beginselen 
(materie resp vorm) van de substantie Kwantiteit en kwaliteit zijn inhoudelijke bepalin
gen van en in de substantie ('insunt ei per se et absolute') de eerste als (intrinsieke) 
maat van de stoffelijke substantie, de tweede als dispositie van de substantie2 Deze twee 
ζ g 'absolute' accidenten geven aan hoe (hoe groot resp hoedanig) de substantie in 
zichzelf is 

Het m-esse in de substantie van de relatieve accidenten daarentegen is relatief Het 
berust weliswaar evenals de absolute accidenten op iets intnnsieks, maar dan voorzover 
dit intrinsieke een fundament is voor een betrekking van de substantie op iets extrinsieks, 
d w z voor een betrekking van de substantie op iets anders dan zichzelf ('insunt ei m 
respectu ad aliud') 3 Relatieve predicaten zeggen dan ook niet wat of hoe een substantie 
in zichzelf is, maar eerder hoe deze met betrekking tot iets anders is of hoe ze zich tot 
iets anders verhoudt * 

In deze omschrijving van de diverse hoogste genera wordt een welbepaalde zynsorde 
of zijnsafhankelijkheid zichtbaar, - niet alleen tussen de substantie (die 'in se' bestaat) 
en de accidenten (die slechts 'in alio ' bestaan en die hun zijn uiteindelijk ontlenen aan 

1 " accidentia non dicuntur entia nisi per relalionem ad substantiam tamquam ad pnmum ens" [De 
pot 7, 4 ad 7] Curs A V 

2 "Et in alus quidem genenbus a relatione, utpote quantitate et qualitate, etiam propria ratio generis 
accipitur secundum comparationem ad subiectum nam quantitas dicitur mensura substantiae, quahtas vero 
disposino substantiae " [S Th I, 28, 2] 

3 "Secundo modo ut praedicatum sumatur secundum quod inest subiecto quod quidem praedicatum, 
vel mest ei per se et absolute, ut consequens matenam, et sic est quantitas vel ut consequens formam, et 
sic est quahtas vel inest ei non absolute, sed in respectu ad aliud, et sic est ad aliquid " [In V Met, lect 
9, nr 892] Cf In III Phys , lect 5, nr 322 

4 " ratio propria relatioms non accipitur secundum comparationem ad ìllud in quo est, sed secundum 
comparationem ad aliquid extra " [S Th I, 28, 2] 
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de substantie), maar óók tussen de accidenten onderling.1 Dit laatste kan het gemakke
lijkst en het volledigst worden toegelicht aan de hand van stoffelijke substanties. Bij een 
stoffelijke substantie zijn de kwantitatieve accidenten de eigenschappen die er onmiddel
lijk aan toekomen, terwijl de kwalitatieve accidenten er slechts middellijk aan toekomen, 
namelijk bemiddeld door de kwantitatieve accidenten. Kleur bijvoorbeeld komt aan een 
stoffelijke substantie toe door middel van het oppervlak (dat, zoals eerder gebleken is, 
het proprium subiectum van kleur is). De relatieve accidenten op hun beurt komen 
eveneens slechts middellijk aan een stoffelijke substantie toe: ze zijn namelijk bemiddeld 
ófwel door accidenten die behoren tot het praedicament kwantiteit, ófwel door accidenten 
die behoren tot de praedicamenten activiteit en passiviteit.2 

Dat een relatie uitsluitend door middel van deze twee accidenten aan een substantie 
kan toekomen heeft zijn verklaring hierin, dat alleen kwantiteit en activiteit of passiviteit 
het fundament of de oorzaak kunnen zijn voor een verhouding of betrekking van de 
substantie tot iets anders of extrinsieL·? 

De kwantiteit is absoluut beschouwd weliswaar de intrinsieke maat van een substan
tie (namelijk als de absolute grootte van een ding4), maar juist daardoor is ze tevens 
bruikbaar als extrinsieke maat, d.w.z. als maat van iets anders; de absolute grootte van 
een ding (bijv. van een voet) kan immers worden aangewend om andere dingen te meten. 
De kwantitatieve accidenten liggen ten grondslag aan de statische (of mathematische) 
verhoudingen, zoals even groot, groter dan of kleiner dan, het dubbele of de helft, 
enzovoorts. 

' Cf : ". sunt enim diversi gradus entitatis secundum quos accipiuntur diversi modi essendi et îuxta 
hos modos accipiuntur diversa rerum genera substantia enim non addit super ens ahquam differentiam 
quae designet ahquam naturam superadditam enti sed nomine substantiae exprimitur specialis quidam 
modus essendi, scilicet per se ens, et ita est in alus genenbus." [De ver 1, 1] 

2 "Inter accidentia vero quidam ordo considerandus est Nam inter omnia accidentia propinquius 
mhaeret substantiae quantitas dimensiva Deinde qualitates in substantia recipiuntur quantitate mediante, 
sicut color mediante superficie unde et per divisionem quantitatis, per accidensdividuntur Ultenus autem 
qualitates sunt actionum et passionum principia, et relationum quarundam, ut sunt pater et films, dominus 
et servus, et alia huiusmodi Quaedam vero relationes immediate ad quantitates consequuntur ut maius et 
minus, duplum et dimidium, et similia " [ScG IV, 63]. " . accidentium unum est alio subiecto propinquius, 
sicut quantitas est propinquior substantiae quam quahtas; et ita substantia recipit unum accidens alio 
mediante, sicut colorem mediante superficie, et scientiam mediante potentia intellectiva " [De spir creai 
11]. Cf. 5 Th I, 77, 7 ad 2; MI, 50, 2 ad 2 en 56, 1 ad 3; III, 77, 2. 

3 "Ordinatur autem una res ad aliam vel secundum quantitatem, vel secundum virtutem activam seu 
passivam Ex his erum solum duobus attenditur aliquid in uno, respectu extnnseci." [Depoi 7,9] "Omnis 
autem relatio ... fundatur vel supra quantitatem, secundum quod reducitur ad genus quantitatis, aut supra 
actionem et passionem." [In III Seni 5, 1, 1, Sol. 1]. "... relatio omnis fundatur vel supra quantitatem, ut 
duplum et dimidium; vel supra actionem et passionem, ut faciens et factum, pater et fihus, dominus et 
servus, et huiusmodi." [S Th I, 28, 4] Zie ook De ente et essentia, cap. 6; /я I Sent 26, 2, 2 ad 4, In Ili 
Sent 8, 1, 5; ScG IV, 24, In III Phys , lect 1, nr. 6. 

Soms noemt Thomas ook de substantie (of de essentie) en de kwaliteit als mogelijke fundamenten, 
maar elders sluit hij die uitdrukkelijk uit. 

' "Mensura autem quaedam est extrínseca et quaedam intrinseca. Intrinseca quidem sicut propria 
longitudo umuscuiusque et latitude et profiinditas: ab his ergo denominatur aliquid sicut ab intrinseco 
ïnhaerente; unde pertinet ad praedicamentum quantitatis " [In III Phys , lect. 5, nr. 15] 
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Activiteit en passiviteit impliceren beide een overgang van het ene naar iets anders 
en zijn dus eveneens geschikt als fundament voor een relatie. De accidenten die hiertoe 
behoren liggen ten grondslag aan de dynamische betrekkingen, zoals bijvoorbeeld de 
maker en het gemaakte, de beweger en het bewogene, de vader en zijn kind of de heer 
en zijn knecht. 

De substantie zelf en de kwaliteit - hoewel beide onmisbaar voor het bestaan van 
relaties - zijn als zodanig geen fundament voor een betrekking tot iets anders, maar wel 
voorzover ze het beginsel zijn van activiteit en passiviteit van het subject of voorzover 
ze in kwantitatieve zin genomen kunnen worden (bijv. meer of minder wit, meer of 
minder rechtvaardig of wijs).1 Ook de resterende genera (tijd, plaats, situatie en habitus) 
komen niet in aanmerking als fundament voor een relatie, daar ze de relatie juist vooron
derstellen. Deze accidenten volgen eerder op de relatie dan dat ze er aan voorafgaan.2 

In het licht van de fundamentele driedeling in substantie, absolute accidenten en 
relatieve accidenten geeft de lijst van de predicamenten dus een soort afglijdende schaal 
van realiteit en zijnsmacht te zien. In vergelijking met het solide, subsistente en absolute 
zijn van de substantie3 en van de daarin stevig verankerde en volledig opgaande absolute 
accidenten kwantiteit en kwaliteit, doet het zijn van de relatie zich voor als betrekkelijk 
zwak en fragiel.4 Want terwijl het zijn van een substantie onafhankelijk ('esse in se') is, 
is het zijn van een absoluut accident - hetzij middellijk, hetzij onmiddellijk - eenzijdig 
afhankelijk ('esse in alio'), en is het zijn van een relatief accident zelfs tweezijdig 
afhankelijk ('esse in alio ad aliud')? De relatie is immers niet alleen naar de ene kant 
zowel onmiddellijk afhankelijk van een ander accident (het fundament of de oorzaak van 

' "Ordinatur autem una res ad aliam vel secundum quantitatem, vel secundum virtutcm activam seu 
passivam Ex his enim solum duobus attenditur aliquid in uno, respectu extnnseci. Mensuratur enim ahquid 
non solum a quantitate intrinseca, sed etiam ab extrínseca Per virtutem etiam activam unumquodque agit 
in alteram et per passivam patitur ab altero, per substantiam autem et qualitatem ordinatur aliquid ad 
seipsum tantum, non ad alterum, nisi per accidens, scilicet secundum quod quahtas, - vel forma substantia
te aut materia, - habet rationem virtutis activae vel passivae, et secundum quod in eis consideratur ahqua 
ratio quantitatis, prout unum in substantia Tacit idem, et unum in qualitate simile, et numerus, sive 
multitudo, dissimile et diversum in eisdem, et dissimile secundum quod aliquid magis vel minus altero 
consideratur: sic enim albius ahquid altero dicitur. Et propter hoc Philosophus in V Metaph. species 
assignans relatioms, quasdam ponit ex quantitate causatas, quasdam vero ex actione et passione " [De pot 
7, 9]. Cf. In V Met, lect 17, nr. 1005 

2 "Alia vero genera magis consequuntur relationem, quam possint relationem causare. Nam quando 
consista in aliquah relatione ad tempus Ubi vero, ad locum. Postilo autem ordinem partium importât 
Habitus autem relationem habentis ad habitum." [In У Met, lect. 17, nr. 1005] 

3 "... habet esse firmum et sohdum, quasi per se existens", zegt Thomas van de substantie. [In IV Met, 
lect. 1, nr. 543] 

4 "... relatio habet esse debilissimum" [De pot 8, 1 ad 4]. "... relatio est débitions esse inter omnia 
praedicamenta". [De pot 7, 9] 

5 "... ea quae sunt ad aliquid, remotiora videntur esse a substantia quam alia genera, ex eo quod sunt 
débitions esse. Unde et substantiae mhaerent mediantibus alus genenbus, sicut aequale et inacquale, 
duplum et dimidium, mediante quantitate. Movens autem et motum, pater et films, dominus et servus, 
mediante actione et passione. Et hoc ideo, quia substantia est per se existens; quantitas autem et qualitas 
sunt enfia in alio, sed relativa non solum sunt in alio, sed ad aliud." [In XII Met, lect. 4, nr. 2457] 
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de relatie), als middellijk afhankelijk van de substantie waarin dit accident is (het subject 
van de relatie), maar ze is bovendien naar de andere kant afhankelijk van datgene waarin 
ze termineert (de eindterm van de relatie): het zijn van relatieve accidenten is dus het 
laatst in de reeks, het minst in rang en het onvolmaaktst van alle.' 'Relatio minimum 
habet de ente inter omnia genera \2 

Maar hoe afhankelijk, zwak en onvolmaakt het zijn van de predicamentale relatie 
ook moge zijn, hoezeer het wat dit betren het ens rationis ook lijkt te benaderen3 en hoe 
verleidelijk het op grond hiervan ook is de realiteit van relaties geheel en al te ontken
nen: juist als predicamentaal accident, d.w.z. als inhaerent in een substantie, is en blijft 
de relatie toch iets reëels en oneindig ver verwijderd van een ens rationis* Beschouwd 
vanuit het oogpunt van haar reële zijn - en dat betekent: als ens in alio - verschilt de 
relatie misschien wel gradueel, maar toch niet principieel van de absolute accidenten. 

Om zicht te krijgen op het principiële verschil tussen de relatie en de overige 
accidenten moet een beroep worden gedaan op een onderscheid in beschouwingswijze, 
dat al vaker vrucht heeft afgeworpen. Zoals boven (3.1.2 en 3.2.3) gebleken is, kan een 
res niet alleen beschouwd worden naar het zijn of de zijnswijze (secundum quod habet 
esse), maar ook naar de eigen natuur, watheid of definitie (secundum propnam ratio-
nem).5 Dit geldt niet alleen van de substantie, maar ook van de accidenten, waaronder 
de relatie.6 Wanneer de predicamentale accidenten naar hun esse beschouwd worden, 
worden ze juist als accident beschouwd. Wanneer de predicamentale accidenten naar hun 
propria ratio beschouwd worden, worden ze beschouwd als kwantiteit, respectievelijk als 
kwaliteit, respectievelijk als relatie, enzovoorts. Het verschil in beschouwingswijze naar 
het esse respectievelijk naar de propria ratio komt in dit geval dus feitelijk neer op het 

' "... relatio realiter substantiae adveniens et postremum et imperfectissimum esse habet· postremum 
quidem, quia non solum praeexigit esse substantiae, sed etiam esse aliorum accidentium, ex quibus causatur 
relatio, sicut unum in quantitate causât aequalitatem, et unum in qualitate simihtudinem, imperfectissimum 
autem, quia propria relationis ratio consistit in eo quod est ad alterum, unde esse ems proprium, quod 
substantiae superaddit, non solum dependet ab esse substantiae, sed etiam ab esse alicuius extenoris " [ScG 
IV, 14 (7c)] 

2 De pot 9, 5 ad 2; cf. ad 14. 
3 Ook het ens ratioms wordt door Thomas 'debihssimum' genoemd: "... praedicti modi essendi ad 

quatuor possunt reduci. Nam unum eorum quod est debihssimum, est tantum in ratione, scilicet negatio 
et privano, quam dicimus in ratione esse, quia ratio de eis negociatur quasi de quibusdam entibus, dum 
de eis affirmât vel negat aliquid." [In IV Met, lect. 1, nr. 540] 

4 "... quia relatio est débitions esse inter omnia praedicamenta, ideo putaverunt quidam earn esse ex 
secundis intellectibus. (...) Secundum ergo hanc positionem sequeretur quod relatio non sit in rebus extra 
animam, sed in solo intellectu, sicut intentio generis et speciei, et secundarum substantiarum. Hoc autem 
esse non potest In nullo enim praedicamento ponitur ahquid nisi res extra animam existens. Nam ens 
rationis dividitur contra ens divisum per decern praedicamenta... Si autem relatio non esset in rebus extra 
animam non poneretur ad ahquid unum genus praedicamenti." [De pot. 7, 9] 

5 Cf.. "In quolibet autem ente est duo considerare, scilicet ipsam rationem speciei et esse ipsum quo 
ahquid subsistit m specie ilia " [De ver 21, 1] 

6 "... in relatione, sicut in omnibus accidentibus, est duo considerare: scilicet esse suum ...; et rationem 
suam". [In ¡Sent 26,2, 1] 
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verschil in beschouwingswijze naar de ratio accidentis respectievelijk naar de propria 
ratio generis} 

Terwijl nu vanuit het oogpunt van het esse of van de ratio accidentis de relatie zich 
niet principieel onderscheidt van de andere accidenten, komt er vanuit het oogpunt van 
haar propria ratio (vanuit de relatie absolute considerata) een grondig verschil aan het 
licht: 

... in quohbet novem generum accidentis est duo 
considerare. Quorum unum est esse quod com
petit unicuique ïpsorum secundum quod est 
accidens Et hoc commuruter in omnibus est 
inesse subiecto' accidentas enim esse est inesse. 
Aliud quod potest consideran in unoquoque, est 
propria ratio umuscuiusque lllorum generum. Et 
in alus quidem genenbus a relatione, utpote 
quantitate et qualitate, etiam propria ratio generis 
accipitur secundum comparationem ad subiec-
turrr nam quantitas dicitur mensura substantiae, 
quahtas vero dispositio substantiae Sed ratio 
propria relatioms non accipitur secundum com
parationem ad lllud in quo est, sed secundum 
comparationem ad aliquid extra. [S Th I, 28, 2] 

In elk van de negen genera van accidenten kun
nen twee dingen in beschouwing genomen wor
den. Het ene daarvan is het zijn, dat aan elk 
ervan als accident toekomt. En dit is voor alle 
gemeenschappelijk in-een-subject-zijn; het zijn 
van een accident is immers in-zijn. Het andere 
dat in elk ervan in beschouwing genomen kan 
worden, is de eigen ratio van elk van die genera. 
Nu wordt in de andere genera dan de relatie, 
zoals in kwantiteit en kwaliteit, ook de eigen 
ratio verstaan met betrekking tot het subject, 
want kwantiteit wordt de maat van de substantie 
genoemd en kwaliteit de dispositie van de sub
stantie Maar de eigen ratio van de relatie wordt 
niet verstaan met betrekking tot datgene waarin 
ze is, maar met betrekking tot iets daarbuiten. 

De absolute accidenten zijn dus niet alleen naar hun esse of op grond van de ratio 
accidentis onlosmakelijk met de substantie verbonden2, maar óók krachtens hun propria 
ratio. De kwantiteit is immers krachtens haar eigen ratio de maat van de substantie; en 
de kwaliteit is krachtens haar eigen ratio de dispositie van de substantie. Daarom komen 
deze accidenten ook niet toevalligerwijs, maar noodzakelijkerwijs (perse et absolute) aan 
een of andere substantie toe: het accident- of het inhaerent-zijn ligt in hun propria ratio 
opgesloten. 

Een relatie daarentegen kan wel volgens haar esse (d.i. krachtens de ratio accidentis) 
onlosmakelijk met de substantie verbonden zijn, maar niet krachtens haar propria ratio; 
dus wel als accident, maar niet juist inzover ze relatie is. Want wat de relatie als relatie 
kenmerkt, is niet, zoals bij de absolute accidenten, het in-iets-zijn (in-esse), maar het tot-
iets-zijn (ad-esse). Daarom komt een relatie niet per se, d.w.z. niet op grond van haar 
eigen ratio, aan een substantie toe, maar slechts per accidens, d.w.z. op grond van iets 
anders dan haar eigen ratio: te weten op grond van een fundament of een oorzaak in de 

' "... m unoquoque novem praedicamentorum duo invenio: scilicet rationem accidentis et rationem 
propnam ïllius generis, sicut quantitatis vel quahtatis." [In ISent 8,4, 3]. "... m relatione, sicut in omnibus 
accidentibus, est duo considerare: scilicet esse suum, secundum quod ponit aliquid m ipso, prout est 
accidens; et rationem suam, secundum quam ad aliud refertur, ex qua in genere determinato collocatur". 
[In I Sent 26, 2, 1]. "... inter novem genera quae continentur sub accidente, quaedam significantur 
secundum rationem accidentis: ratio enim accidentis est messe". [De pot 8, 2] 

2 Cf.: "Quod praedicatur de aliquibus secundum pnus et posterius, certum est univoce non praedican: 
nam pnus in defimtione posterions ine ludi tur; sicut substantia in definitione accidentis secundum quod est 
ens." [ScG I, 32, Adhuc2]. Zie ook boven, 2.3.2.1. 
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substantie.' Van huis uit is een relatie niet 'inhaerens' en 'in subiecto remanens', maar 
'quasi in aliud transiens '? Een relatie als zodanig (een relatie absoluut beschouwd) is 
eigenlijk niet 'iets' (ahquid), maar 'naar iets foe' (ad ahquid). De propria ratio van de 
relatie kan dan ook kort en krachtig omschreven worden als 'ad aliquid', 'ad aliud' of 
'ad alterum '? 

Het is dit principiële verschil tussen absolute en relatieve accidenten dat de achter
grond vormt van de volgende stappen in de boven weergegeven reconstructie van 
Thomas' argument voor de stelling, dat ieder positief ens ratioms een relatie (een positio 
relativa) moet zijn. Iedere posino absoluta, aldus de derde en cruciale stap, is of betekent 
iets reëels, of: in iedere positieve (niet-negatieve), absolute (niet-relatieve) predicatie of 
additie wordt een res geaffirmeerd, d.w.z. iets dat werkelijk bestaat of kan bestaan. 
Waarom? Omdat iets absoluuts ófwel de substantie zelf is, - en dan is het uiteraard iets 
reëels; ófwel een absoluut accident, - en dan is het ófwel iets reëels in en door de 
substantie, ófwel helemaal niets, aangezien de opheffing van het accident-zijn of het 
inhaerent-zijn niet alleen de vernietiging van zijn realiteit, maar ook de vernietiging van 
zijn propria ratio zou betekenen. In het laatste geval zou er van zo'n absoluut accident 
dus niet alleen geen res, maar zelfs geen ratio, en dus ook geen ratio-zonder-res over
blijven. 

Daaruit volgt (en dat is de vierde stap) dat iets absoluuts - hetzij de substantie, hetzij 
een absoluut accident - onmogelijk een ens ratioms kan zijn. Met betrekking tot de 

1 ". . relatio non habet esse naturale nisi ex hoc quod habet fundamentum in re" [In I Sent 26, 2, 2 
ad 4]. " .. relatio habet quod sit res naturae ex sua causa, per quam una res naturalem ordinem habet ad 
alteram". [Quod! 1, 2, 1] "Habet autem relatio quod sit aliquid reale, ex eo quod relationem causât " 
[Quod! 9, 2, 3] 

2 ". . relatio in hoc differì a quantitate et qualitate- quia quantitas et quahtas sunt quaedam accidentia 
in subiecto remanentia, relatio autem non significat. ut in subiecto manens, sed ut in transitu quodam 
ad aliud, unde et Porretani dixerunt, relationes non esse inhaerentes, sed assistentes, quod aliqualiter verum 
est" [Depot 7, 8]. ". . ipsa relatio quae nihil est aliud quam ordo umus creaturaead aliam, aliud habet in 
quantum est accidens et aliud in quantum est relatio vel ordo In quantum enim accidens est, habet quod 
sit in subiecto, non autem in quantum est relatio vel ordo, sed solum quod ad aliud sit quasi in aliud 
transiens, et quodammodo rei relatae assistens Et ita relatio est aliquid inhaerens, licet non ex hoc ipso 
quod est relatio" [De pot 7, 9 ad 7]. "Si lgitur consideremus, etiam in rebus creatis, relationes secundum 
id quod relationes sunt, sic inveniuntur esse assistentes, non ìntnnsecus affixae; quasi significantes 
respecrum quodammodo contingentem ipsam rem relatam, prout ab ea tendit in alterum Si vero considere-
tur relatio secundum quod est accidens, sic est inhaerens subiecto, et habens esse accidentale in ipso." 
[S Th I, 28, 2] 

3 ".. propria relationis ratio consistit in eo quod est ad alterum" [ScG IV, 14, 7c]. "... ratio propria 
relatioms non accipitur secundum comparationem ad lllud in quo est, sed secundum comparationem ad 
aliquid extra " [S Th I, 28, 2] "De ratione autem relationis est respectus umus ad alterum, secundum quern 
aliquid alten opponitur relative." [S Th I, 28, 3]. ". . propria ratio ems quod ad aliquid dicitur, non 
accipitur per comparationem ad lllud cui inest relatio, sed per respecrum ad alterum." [S Th I, 28, 1 ad 
1]. "Ad aliquid vero non significant secundum rationem accidentis: non emm significatur ut aliquid eius 
in quo est, sed ut ad id quod extra est." [De pot 8, 2]. ".. relatio ... consistit tantum m hoc quod est ad 
aliud se habere." [In III Phys , lect. 1, nr. 6] "Ad aliquid autem, etiam secundum rationem generis, non 
importât aliquam dependentiam ad subiectum; immo refertur ad aliquid extra". [In I Sent 8, 4, 3]. "... 
unumquodque dicitur relative ex hoc, quod ipsum ad aliud refertur." [In V Met, lect. 17, nr. 1026] 

230 



substantie wordt dit vanzelfsprekend geacht, deze wordt door Thomas in dit verband dan 
ook nooit genoemd De substantie is immers het bij uitstek zijnde, daarom is de substan
tie (of de substantiële vorm) ook de uiteindelijke zijnsverlenende instantie ' En wat de 
absolute accidenten betreft- een hoegrootheid of hoedanigheid die niet de hoegrootheid 
of hoedanigheid van iets zou zijn, is niet alleen onbestaanbaar, maar ook ondenkbaar, een 
'louter rationele kwantiteit' of een 'louter rationele kwaliteit' is een contradictio in 
adiecto 2 

Maar met de relatie is het heel anders gesteld Want aangezien de relatie per se of 
krachtens haar propria ratio - dus als relatie - slechts tot iets (ad ahquid) is, en niet in 
of van iets, is ze niet noodzakelijkerwijs reëel ze kan haar propria ratio integraal 
handhaven, óok wanneer ze niet in rerum natura is3 Daarom zijn louter rationele 
relaties (relationes ratioms tantum) - in tegenstelling tot louter rationele kwantiteiten of 
kwaliteiten - wél mogelijk 

solum in his quae dicuntur ad ahquid, ïnveni-
untur aliqua secundum rationem tantum, et non 
secundum rem Quod non est in alus genenbus 
quia aha genera, ut quantitas et qualitas, secun
dum propnam rationem significant ahquid ahcui 
inhaerens Ea vero quae dicuntur ad ahquid, 
significant secundum propnam rationem solum 
respectum ad aliud Qui quidem respectus ah-
quando est in ipsa natura rerum, utpote quando 
ahquae res secundum suam naturam ad ïnvicem 
ordinatae sunt, et ïnvicem ïnclinationem habent 
Et huiusmodi relationes oportet esse reales Sicut 

Alleen onder de relatieve predicaten treft men 
sommige aan, die louter rationeel zijn en niet 
reëel Maar dat is in de andere genera niet het 
geval, aangezien de andere genera, zoals kwanti
teit en kwaliteit, op grond van hun eigen ratto 
iets-dat-inhaerent-in-iets-is betekenen Maar de 
relatieve predicaten betekenen op grond van hun 
eigen ratio enkel een betrekking tot iets anders 
Wel bestaat deze betrekking soms in de werke
lijkheid, bijvoorbeeld wanneer bepaalde zaken 
volgens hun eigen natuur op elkaar zijn toegeor-
dend en een geneigdheid tot elkaar hebben Der-

1 " substantia que est pnmum in genere entis, verissime et maxime essentia habens, oportet quod 
sit causa accidentium que secundario et quasi secundum quid rationem entis participant " [De ente et 
essentia, cap 6] " alia praedicamentanon habent esse nisi per hoc quod insunt substantiae" [In VII Met, 
lect 1, nr 1259] " omnia aha praedicamenta habent rationem entis a substantia" [In УII Met, lect 4, 
nr 1334] " substantia est fundamentum et basis omnium ahorum entium" [In III Sent 23, 2, 1 ad 1] 
"Cum enim substantia sit causa accidentis, sicut perfectum imperfecti " [ScG III, 97] Cf In IV Met, lect 
1, nrs 539-543 Zie over de zijnsverlening door de substantiële vorm S Th 1,77,6 

2 "Since their very ratio requires their reality, it would be pure contradiction to speak of rationate 
quality or quantity ('quantitas vel qualitas ratioms'), meaning that they keep their ratio in reason but do 
not exist in reality " [R W Schmidt, The Domain of Logic According to Saint Thomas Aquinas, The Hague 
1966, biz 160] 

5 " relationes différant in hoc ab omnibus alus rerum genenbus, quia ea quae sunt ahorum generum, 
ex ipsa ratione sui generis habent quod sint res naturae, sicut quantitates ex ratione quantitatis, et quahtates 
ex ratione quahtatis, sed relationes non habent quod sint res naturae ex ratione respectus ad alteram 
Invemuntur enim quidam respectus qui non sunt reales, sed rationales tantum" [Chiodi 1,2,1] " inter 
novem genera quae continentur sub accidente, quaedam sigmficantur secundum rationem accidentis ratio 
enim accidentis est inesse, et ideo illa dico significan per modum accidentis quae sigmficantur ut ìnhaeren-
tia alten, sicut quantitas et qualitas, quantitas enim significata ut alicuius in quo est, et similiter qualitas 
Ad ahquid vero non significant secundum rationem accidentis non enim sigruficatur ut ahquid ems in quo 
est, sed ut ad id quod extra est ( ) Unde quidam attendentes modum sigmficandi in relativis, dixerunt, 
ea non esse inhaerentia substantia, scilicet quasi eis assistenza quia sigmficantur ut quoddam medium inter 
substantiam quae refertur, et id ad quod refertur " [De pot 8, 2] 
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m corpore gravi est inclinano et ordo ad locum 
medium unde respectas quidam est in ipso gravi 
respectu loci medn ( ) Aliquando vero respec-
tus sigmficatus per ea quae dicuntur ad aliquid, 
est tantum in ipsa apprehensione ratioms confe-
rentis unum alten et tunc est relatio ratioms 
tantum, sicut cum comparât ratio hominem 
animali, ut speciem ad genus [S Th I, 28, 1] 

gelijke relaties zijn noodzakelijk rebel Zo is er 
in een zwaar lichaam een geneigdheid en een 
ordening tot het centrum, daarom is er in het 
zware lichaam zelf een betrekking tot het cen
trum ( ) Maar soms bestaat de betrekking die 
door de relatieve predicaten betekend wordt 
enkel en alleen in de opvatting van de rede, die 
het ene met het andere samenbrengt, in dat geval 
is de relatie louter rationeel, zoals wanneer de 
rede de mens met het dier vergelijkt als een 
species met een genus 

Hierin ligt tenslotte de verklaring voor de vijfde stap in het gereconstrueerde argument 
Want wat geldt voor elkepositio absoluta, ni dat ze noodzakelijkerwijs, want krachtens 
haar eigen ratio, een of andere res poneert, geldt niet van een positio relativa Wat door 
deze laatste geponeerd wordt, is immers met 'iets' (aliquid), maar 'tot iets' (adahquid) ' 
De relatie is als het ware van huis uit een ratio-zonder-res Vandaar dat relatieve predica-
ties of addities in tegenstelling tot absolute predicaties of addities louter rationeel kunnen 
zijn Vandaar ook de conclusie, dat elk positief ens ratioms een relatie is 

Op dit punt aangekomen rijst echter een andere kwestie, - een kwestie waaraan 
Thomas niet minder aandacht heeft moeten besteden dan aan die van de rationele relaties 
De kwestie is deze als een relatie van huis uit een ratio-zonder-res is, en als een relatie 
als zodanig nooit aliquid, maar altijd slechts ad aliquid poneert hoe kan ze dan ooit 
reëel zijn7 Ligt het dan niet meer voor de hand alle relaties, inclusief de relaties die door 
de mens voor reëel gehouden worden, als entia ratioms te duiden1?2 

Laat ik, alvorens deze vragen te beantwoorden, de zaak zo scherp mogelijk stellen 
zelfs wanneer een relatie reëel is, dan nóg kan de realiteit van die relatie niet te danken 

1 ", in relatione, sicut in omnibus accidentibus, est duo considerare scilicet esse suum, secundum 
quod ponit aliquid in ipso, prout est accidens, et rationem suam, secundum quam ad aliud refertur, ex qua 
in genere determinato collocatur, et ex hac ratione non habet quod ponat aliquid in eo de quo dicitur, sicut 
omnes aliae formae absolutae ex ipsa sua ratione habent quod aliquid in eo de quo dicuntur, ponant Et 
ideo ïnveniuntur quaedam relationes nihil ponentes in eo de quo dicuntur" [In I Sent 26, 2, 1] " eaquae 
absolute dicuntur, secundum proprias rationes ponunt in eo aliquid in quo dicuntur, ut quantitas et quahtas, 
et huiusmodi ( ) Sed relatio secundum rationem suam non habet quod ponat aliquid in eo de quo dicitur, 
sed ponit tantum habitudinem ad aliud, unde invenitur aliqua relatio non realiter existens in eo de quo 
dicitur" [In I Sent 30, 1, 1] " cum aha genera, in quantum huiusmodi aliquid ponant in rerum natura-
quantitas enim ex hoc ipso quod quantitas est aliquid dicit -, sola relatio non habet ex hoc quod est 

huiusmodi quod aliquid ponat in rerum natura, quia non praedicat aliquid sed ad aliquid unde ïnveniuntur 
quaedam relationes quae nihil in rerum natura ponunt sed in ratione tantum" [De ver 1, 5 ad 15] " in 
hoc differì ad ahqmd ab alus genenbus quod alia genera ex propria sui ratione habent quod aliquid sint, 
sicut quantitas ex hoc ipso quod est quantitas, aliquid ponit, et similiter est de alus, sed ad aliquid ex 
propria sui generis ratione non habet quod ponat aliquid, sed ad ahqmd unde ïnveniuntur quaedam ad 
ahqmd quae nihil sunt in rerum natura, sed in ratione tantum, quod in alus genenbus non contingit" 
[Quodl 9, 2, 3] 

2 Deze - door Thomas bestreden - opvatting werd o a door (de volgelingen van) Gilbert de la Porree 
gehuldigd De reden daarvan was volgens Thomas, dat deze de relatie uitsluitend vanuit het oogpunt van 
de propria ratio (dus als relatie) beschouwde, en niet vanuit het oogpunt van het esse (dus als accident) 
Zie bijv In ¡Sent 33, 1, 1, Depot 7, 8 en 8, 2, en 5 Th I, 28, 2 
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zijn aan de eigen inbreng van de relatie als relatie. Een relatie kan als zodanig nooit iets 
inhoudelijks toevoegen aan haar subject.1 Als een relatie dus al een res is, dan is ze dat 
toch niet uit zichzelf of krachtens haar eigen ratio, maar op grond van iets anders. 

Wat dit betren is er een groot verschil tussen het zijn van relatieve accidenten en het 
zijn van andere accidenten. Want van alle andere accidenten geldt dat ze niet alleen 
secundum esse, maar ook secundum propriam rationem iets poneren. Een kwalitatief 
accident als 'wijsheid' bijvoorbeeld poneert niet alleen volgens het zijn een of ander 
'iets' in het subject, maar het poneert ook volgens haar eigen quidditeit (de ratio sapien-
tiae) een bepaalde natuur in het genus kwaliteit. Een relatief accident als 'vaderschap' 
daarentegen poneert wel een of ander 'iets' volgens het zijn dat het heeft in een subject; 
en het poneert ook wel een of ander 'iets' volgens de absolute momenten die de quiddi
teit van het vaderschap (de ratio paternitatis) mede constitueren2, zoals mannelijkheid, 
volwassenheid etc; maar het poneert met een of ander 'iets' volgens de daarin besloten 
liggende ratio relationis. De relatie heeft uit zichzelf eigenlijk geen quidditatief gehalte 
en levert als zodanig geen bijdrage aan de bepaling van de eigen inhoud van het subject. 
In deze zin citeert Thomas met instemming de woorden van Boethius, dat relatieve 
predicaten mets prediceren van datgene waarvan ze gezegd worden.3 

Toch mag hieruit niet geconcludeerd worden dat alle relaties als entia ratioms 
beschouwd kunnen worden en dat ze louter menselijke gedachtenconstructies zijn. Want 
wanneer Thomas instemt met de woorden van Boethius, dat relatieve predicaten mets 
prediceren van datgene waarvan ze gezegd worden, doet hij dit kennelijk in het licht van 
de volgende overtuiging: 'de relatie poneert niet krachtens haar eigen ratio iets in het 
subject' ('relatio ex rottone sui generis non habet quodponat ahquìd'), - en niet in het 
licht van de heel andere overtuiging: 'de relatie poneert krachtens haar eigen ratio niets 
in het subject' ('relatio ex ratione sui generis habet quod nihil ponat '). Zou deze laatste 
stelling op waarheid berusten, zou dus de relatie per se niets poneren, dan zou inderdaad 
geen enkele relatie reëel kunnen zijn.'' 

' "En soi la relation n'enrichit en rien le monde extérieur" [A. Krempel, La doctrine de la relation 
chez Saint Thomas, Paris 1952, blz 323] 

2 Immers: "... relatio non potest esse absque aliquo absoluto: m quolibet enim relativo oportet intelligi 
quod ad se dicitur, praeter id quod ad aliud dicitur; sicut servus aliquid est absolute, praeter id quod ad 
dominum dicitur." [ScC IV, 10 (7a)]. "... in rebus creatis, in ilio quod dicitur relative, non solum est 
ìnvenire respectum ad alterum, sed etiam aliquid absolutum .. Nam id quod ìnvenitur in creatura praeter 
id quod continetur sub signification nominis relativi, est alia res". [S Th I, 28, 2 ad 2] 

3 "... relatio alio modo dicitur esse quam alia entia. In alus enim entibus unumquodque dicitur 
dupliciter esse' et quantum ad esse suum, et quantum ad rationem quidditatis suae; sicut sapientia secundum 
esse suum ahquid ponit in subiecto, et similiter secundum rationem suam pomt naruram quamdam in 
genere qualitatis Sed relatio est aliquid secundum esse suum quod habet in subiecto; sed secundum 
rationem suam non habet quod sit aliquid, sed solum quod ad aliud referatur; unde secundum rationem 
suam non pomt aliquid in subiecto: propter quod Boethius dicit quod relativa nihil praedicant de eo de quo 
dicuntur." [In I Sent 20, 1, 1] 

' "... quamvis ad aliquid ex ratione sui generis non habeat quod ponat aliquid, non tarnen etiam habet 
ex ipsa genens ratione quod nihil ponat, quia sic nulla relatio esset aliquid in rerum natura, unde ad aliquid 
non esset unum de decern genenbus." [Quodl 9, 4] 
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De eigen ratio van de relatie sluit dus nóch in, nóch uit, dat deze of gene relatie 
reëel (res) is, d.w.z. dat met deze of gene relatie een of ander iets (aliquid) geponeerd 
wordt.1 Uit het feit dat de relatie formeel genomen een ratio-zonder-res is, volgt naar 
de mening van Thomas allerminst, dat alle relaties louter rationeel zouden zijn. Een 
relatie kan wel degelijk (iets) reëel(s) zijn. Zij is het echter niet krachtens zichzelf, op 
grond van haar eigen ratio, maar uitsluitend op grond van een reëel fundament of een 
reële oorzaak in het subject.2 Dit is ongetwijfeld de reden waarom men bij Thomas 
zulke ogenschijnlijk tegenstrijdige uitlatingen kan aantreffen als de volgende: 

.. heet relatio non addat supra essentiam ali- Ook al voegt de relatie aan een essentie niet iets 
quam rem, sed solum rationem, tarnen relatio est rebels [res], maar enkel iets begnppelijks [ratio] 
ahqua res. [De pot 8, 2 ad 3] toe, toch is de relatie iets reëels [res]. 

Want de realiteit van een reële relatie vloeit restloos voort uit iets anders dan de relatie 
als zodanig (uit iets anders dan de ratio respectus ad alterum), namelijk uit een oorzaak 
of fundament in iets absoluuts: in de substantie en de absolute accidenten.3 Om een 
voorbeeld te geven: zolang een man geen kind verwekt heeft, is hij geen vader; maar 
zodra hij een kind verwekt heeft, bestaat ipso facto de reële relatie van het vaderschap. 
De relatie van het vaderschap kan uiteraard niet vereenzelvigd worden met de vader: de 
vader is niet het vaderschap, maar het subject van het vaderschap. De relatie van het 
vaderschap kan evenmin vereenzelvigd worden met de verwekking: de verwekking is niet 
het vaderschap, maar het fundament van het vaderschap. De relatie van het vaderschap 
kan tenslotte ook niet vereenzelvigd worden met het verwekte kind: het kind is niet het 
vaderschap, maar de terminus van het vaderschap. Het vaderschap is dus hoe dan ook een 
van al deze zaken onderscheiden realiteit (een aliquid of een res), met dien verstande 
echter, 

1. dat de realiteit ervan onmiddellijk aan het fundament en middellijk aan het 
subject is ontleend, en dus 

2. dat het als relatie niet nog eens een res of een aliquid aan het subject toevoegt, 
maar enkel en alleen een ad aliquid poneert. 

' "Seule la relation n'inclut ni exclut, de soi, la réalité. (...) L'essence propre de la relation se trouvera 
aussi parfaite dans une relation de raison que dans une relation réelle". [A. Blanche, 'Les mots signifiant 
la relation dans la langue de S. Thomas d'Aquin', in: Revue Philosophique 32 (1925) blz. 364. 

2 "Habet autem relatio quod sit aliquid reale, ex eo quod relationem causât. Cum enim in ahquo 
ìnvemtur aliquid reale, per quod ad alterum dependeal et comparetur, rune dicimus realiter comparan vel 
dependere vel refern". [Quodl 9, 4] ". . in relatione . . [sunt] duo, scilicet relationis respectus, quo ad 
alterum refertur, in quo consistit relationis ratio; et lterum ipsum esse relationis, quod habet secundum quod 
m ahqua re fundatur". [/π / Sent 33, 1, 1] 

1 "... relationes différant m hoc ab omnibus alus rerum generibus, quia ea quae sunt aliorum generum, 
ex ipsa ratione sui generis habent quod sint res naturae, sicut quantitates ex ratione quantitatis, et quahtates 
ex ratione quahtatis; sed relationes non habent quod sint res naturae ex ratione respectus ad alterum. (...) 
Sed relatio habet quod sit res naturae ex sua causa, per quam una res naturalem ordinem habet ad alteram: 
qui quidem ordo naturalis et realis est ipsis ipsa relatio" [Quodl 1, 2] 
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Juist omdat de relatie niet vanuit haar eigen ratio een bijdrage levert aan haar eventuele 
realiteit, is ze naar haar esse afhankelijker, zwakker en onvolmaakter dan de andere 
accidenten Maar datgene, wat m het ene opzicht een zwakte en onvolmaaktheid is, blijkt 
m een ander opzicht juist een kracht en een volmaaktheid Want terwijl de absolute 
accidenten zowel naar het zijn als naar hun ratio van een substantie afhankelijk zijn, is 
de relatie uitsluitend naar het zijn van de substantie afhankelijk Kwantiteit en kwaliteit 
verhezen buiten de substantie niet alleen hun realiteit, maar ook hun ratio en daarmee 
hun intelligibilité^ Maar de relatie kan haar ratio en intelligibilités in stand houden, ook 
wanneer ze een louter gedachte betrekking is De onvolmaaktheid van het in alio esse 
ligt niet m haar ratio opgesloten ' Daarom is de relatie niet als reëel, maar wel als 
relatie vnj van iedere kategonalc beperking en in zekere zin 'zo wijd als alle werkelijkheid'2 

' " in unoquoque novem praedicamentorum duo inverno scilicet rationem accidentis et rationem 
propnam ïlhus generis, sicut quantitatisvel quahtatis Ratio autem accidentisimperfectionemcontinet quia 
esse accidentis est messe et dependere et compositionem faceré cum subiecto per consequens Si autem 
consideremus propnam rationem cuiushbet generis, quodlibet ahorum generam, praeter ad aliquid, importât 
imperfectionem quantitas emm habet propnam rationem in comparatone ad subiectum, est enim quantitas 
mensura substantiae, quahtas dispositio substantiae, et sic patet in omnibus alus " [In I Sent 8, 4, 3] 

2 Ik neem de vrijheid deze uitdrukking te lenen van H Berger, Zo wijd als alle werkelijkheid Een 
inleiding in de metafysiek, Baarn 1977 

De bewoordingen waarin Thomas m de nu volgende passage uitdrukking geeft aan de onbegrensde 
reikwijdte van niet-reele relaties ( possunt circuire omne ens ) kunnen gemakkelijk leiden tot de verwamng 
van de niet-reele relaties met de 7 g transcendentale relaties van de latere Scholastiek, - hetgeen in feite 
zou neerkomen op de vereenzelviging van louter 1 aliónele relaties met transcendentale relaties Nu bestaat 
er weliswaar geen volstrekte eenstemmigheid over de strekking van de benaming 'transcendentale relaties' 
(ook wel 'essentiële relaties'), maar doorgaans worden daaronder die reële betrekkingen verstaan, waarin 
wel een reèel onderscheid tussen de twee \ erhoudingstermen, maar geen reëel onderscheid tussen het 
subject van de relatie en de relatie zelf wordt aangenomen, d w z die betrekkingen waarin het zijn van 
het relatum restloos opgaat in het tot het andere zijn, zoals dit o a het geval is bij de constitutieve 
beginselen van het individuele zijnde (essentia en esse), die zich verhouden als potentie en act en die dan 
ook niet anders bepaald kunnen worden dan als louter correlane/, d w z met anders dan als pure verhou
dingstermen 

Cf "Onder transcendentale relatie verstaan we een realiteit waarvan heel de constituerende werke
lijkheid bestaat in verhouding-zijn tot iets anders Een dergelijke realiteit is dus integraal doordrongen van 
relativiteit Naar dit model is het dat we ons de constituerende principes indenken die de structuur 
uitmaken van een individueel zijnde, bijv het zijns- en het ditzijnspnncipe, stof en vorm, substantie en 
accidenten, vermogen en daden De verhouding die elk individueel zijnde met de andere eindige wezens 
verbindt, het behoren tot de-zijnsorde, moet op dezelfde wijze worden opgevat, zoals ook de afhankelijk 
heidsverhouding van alle eindige wezens t o ν God, hun Schepper ( ) De 'transcendentale' relatie wordt 
aldus genoemd omdat ze met slechts in een of andere zijnskategone voorkomt, doch boven elke kategone 
uitstijgt, ze alle transcendeert, daar ze in alle kategoneen van toepassing is, in die van de substantie evenals 
in die van de bijkomstigheden Hierin verschilt ze van de 'praedicamentale' relatie die als zodanig aanleunt 
bij een subject en er formeel van onderscheiden wordt Ook de reèle praedicamentale relatie, ten andere, 
wanneer men ze als constituerend principe beschouwt, moet, juist zoals de andere praedicamentaleprincipes 
(nl de substantie, de quahteit, enz ), als een transcendentale relatie opgevat worden " [L De Raeymaeker, 
De metaphysiek van het zijn, Antwerpen/Brussel 21947, blz 121 noot] 

De opvatting dat ook bij Thomas zelf dergelijke 'transcendentale relaties' (zij het onder een andere 
benaming) te vinden zijn en dat ze door hem als reële betrekkingen worden gezien, wordt bestreden in de 
gezaghebbende studie van A Krempel, La doctrine de la relation chez saint Thomas, Pans 1952 (zie о a 
blz 73-75, 170-179 en 645-670) - volgens wie Thomas de later 'transcendentaal' genoemde relatie 
beschouwde als een zakelijk gefundeerde rationele relatie ('une relation logique necessaire ) -, maar 
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... omnis relatio realis est in genere determinato, Elke reële relatie is in een bepaald genus, maar 
sed relationes non reales possunt circuire omne de niet-reële relaties kunnen zich in ieder zijnde 
ens. [De ver. 21, 1 ad 3] voordoen. 

Wat is de slotsom van deze en de vorige paragraaf? Evenals absolute accidenten kan een 
relatie reëel zijn; en evenals de eerder besproken negaties en privaties kan een relatie 
louter rationeel (een ratio-zonder-res) zijn. Maar anders dan absolute accidenten sluit de 
relatie het rei-zijn niet positief in; en anders dan negaties en privaties sluit de relatie het 
res-zijn niet positief uit. De relatie als zodanig sluit het res-zijn noch positiefin, noch 
positief uit. 

Daarom kan de relatie een ens rationis zijn; daarom moet ieder positief ens rationis 
een relatie zijn; en daarom kunnen niet alleen negaties en privaties, maar ook rationele 
relaties aan 'zijnde' worden toegevoegd. Want aangezien datgene, wat door een louter 
rationele relatie wordt toegevoegd, wel positief, maar niet reëel is, wordt de notie 'zijnde' 
door zo'n additie niet inhoudelijk vermeerderd (wat onmogelijk zou zijn), noch gecontra-
heerd tot het genus 'relatie' (wat in strijd zou zijn met de transcendentale reikwijdte van 
de transcendentia en dus met de convertibiliteitsthese). 

Omwille van de overzichtelijkheid en bij wijze van voorlopige samenvatting geef ik 
de rol van het ens rationis in de oplossing van de additieproblematiek schematisch weer: 

additio 

negativa 

positiva 

relativa 

absoluta 

I — 
realis 

\ ens rationis 

\ ens reale 

3.3.4 De verhouding van de noties 'een', 'waar' en 'goed' tot de notie 'zijnde' 

Tot besluit van dit hoofdstuk en ter bevordering van de overzichtelijkheid wil ik de crux 
van de additieproblematiek en de kern van de oplossing nog eens samenvatten in de 

verdedigd door veel andere auteurs. Zie bijv. A. Pattin, De verhouding tussen zijn en wezenheid en de 
transcendentale relatie in de 2e helft der XlIIe eeuwb, Brussel 1955. 

Soms worden de transcendentalerelaties vereenzelvigdmet de z.g. 'relativa secundum dici ' (impliciet 
relatieve termen), die Thomas onderscheidt van de 'relativa secundum esse ' (expliciet relatieve termen). 
Expliciet relatieve termen duiden uitdrukkelijk een verhouding aan, zoals 'heer' en 'knecht', 'vader' en 
'zoon' e.d. Impliciet relatieve termen zijn die termen, die primair en uitdrukkelijk een of andere res en 
slechts gevolgelijk en onuitgesproken een verhouding aanduiden. Zo duidt 'wetenschap' primair op een 
kwaliteit van een persoon en pas secundair op een verhouding tot het weetbare. Over de vereenzelviging 
van de transcendentale relaties met de relationes secundum dici schrijn Pattin: "Ons houdend aan de 
terminologie van S. Thomas menen wij, dat dit niet juist is. Wel worden ze in éénzelfde geval soms te 
zamen gegeven, maar niettemin is er een onderscheid tussen beide, daar de relatio secundum dici alleen 
betrekking heeft op de betekenis van het woord, dat ofwel onmiddellijk een relatie beduidt (= relatio 
secundum esse), ofwel een betrekking mee-betekent (= relatio secundum dici); terwijl de transcendentale 
relatie de realiteit zelf betreft, zonder rekening te houden met de woordbetekenis." [O.e., blz. 101-102] 
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bewoordingen van De ventate 21, 1. Het fragment heeft weliswaar betrekking op het 
bonum transcendens, maar wat er in gezegd wordt met betrekking tot de addino secun
dum rationem geldt uiteraard ook voor de andere transcendentale noties (zoals door 
Thomas even later trouwens uitdrukkelijk wordt vastgesteld met betrekking tot unum en 
verum): 

Cum autem ens sit id quod pnmo cadit in 
conceptione intellectus . . oportet quod omne 
aliud nomen vel sit synonymum enti, quod de 
bono dici non potest cum non nugatone dicatur 
ens bonum, vel addat aliquid ad minus secundum 
rationem et sic oportet quod bonum ex quo non 
contraint ens addat aliquid super ens quod sit 
rationis tantum [De ver 21, 1] 

Aangezien 'zijnde' datgene is, wat het eerst door 
het intellect wordt gevat, moet elke andere naam 
ofwel een synoniem van 'zijnde' zijn (wat van 
'goed' met gezegd kan worden, want het zijnde 
goed noemen is niet nietszeggend), ofwel ten
minste rationeel iets toevoegen En dus moet het 
'goed', waardoor 'zijnde' niet gecontraheerd 
wordt, iets louter rationeels aan zijnde toevoe
gen 

Zoals gebleken is, moeten de louter rationele toevoegingen aan de notie 'zijnde' ofwel 
negatief zijn, ofwel relatief. Het eerste geval is van toepassing op de transcendentale 
notie 'een', het laatste geval op de transcendentale noties 'waar' en 'goed': 

Sic ergo supra ens, quod est prima conceptio 
intellectus, unum addit id quod est rationis 
tantum, scilicet negationem: dicitur enim unum 
quasi ens indivisum, sed verum et bonum positi
ve dicuntur unde non possunt addere nisi relatio-
nem quae sit rationis tantum [De ver 21,1] 

Zo wordt derhalve aan 'zijnde', dat het eerste 
begnp van het intellect is, door 'een' iets louter 
rationeels toegevoegd, namelijk een negatie, 
'een' betekent immers zoveel als Ongedeeld 
zijnde' Maar 'waar' en 'goed' worden positief 
geprediceerd, daarom kunnen deze slechts een 
louter rationele relatie toevoegen 

Dit alles is geheel in overeenstemming met de afleiding van deze transcendentia in De 
ver. 1, 1, die in de laatste paragraaf van het vorige hoofdstuk besproken is (2.3.2.2) 

Zo blijkt dat de transcendentia als 'propriae passiones entis ' inderdaad in zekere 
zin naar analogie van de wezenseigenschappen van wiskundige objecten door middel van 
bepaalde 'hulpconstructies' aan het licht worden gebracht (cf. 3.2.4). ' Op zichzelf be
schouwd biedt de notie van het ens commune of ens universale immers geen enkel 
aanknopingspunt voor het vinden van de transcendentale zijnseigenschappen, aangezien 
de ratio van géén van deze eigenschappen - ook al zijn ze noodzakelijk met het zijnde 
verbonden - in de ratio entis ligt opgesloten. Zoals door een loutere ontleding van het 

1 Dit constructieve karakter komt wellicht het duidelijkst naar voren m Thomas' begnppelijke recon
structie van de ratio umus en de ratio multitudims: "Pnmum enun quod in intellectum cadit, est ens, 
secundum vero est negano entis; ex his autem duobus sequitur tertio intellectus divisionis (ex hoc enim 
quod ahquid intelligitur ens et mtelligitur non esse hoc ens, sequitur in intellectu quod sit divisum ab eo); 
quarto autem sequitur in intellectu ratio unius, prout scilicet ìntelligitur hoc ens non esse in se divisum; 
quinto autem sequitur intellectus multitudims, prout scilicet hoc ens ïntelligitur divisum ab alio, et 
utrumque ipsorum esse in se unum " [De pot 9, 7 ad 15]. Cf In I Sent 24, 1, 3 ad 2, in IV Met, lect. 3, 
nr. 566, In X Met, lect. 4, nr. 1998, STh I, 11, 2 ad 4 Aertsen brengt deze teksten in verband met In 
Boeth De tnn 4, 1, en laat zien hoe ook de noties ahquid en res bij deze begripsafleidingen een belangrij
ke - zij het impliciet blijvende - rol vervullen. Zie: J.A Aertsen, Medieval Philosophy and the Transcen
dental The Case of Thomas Aquinas, Leiden/New York/Koln 1996, biz 221-223 
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begrip 'driehoek' niet ontdekt kan worden dat het aan de driehoek als zodanig eigen is, 
dat de som van zijn hoeken gelijk is aan de som van twee rechte hoeken, zo kan door 
een loutere ontleding van de notie 'zijnde' niet ontdekt worden dat het aan het zijnde als 
zodanig eigen is, dat het een, waar en goed is. Maar evenals de latente wezenseigen
schappen van de driehoek door middel van een hulpconstructie actueel zichtbaar gemaakt 
kunnen worden, zo kunnen bij de notie 'zijnde' door middel van bepaalde 'hulpconstruc
ties' - nl. de negatie en de rationele relatie - de latente zijnseigenschappen aan het licht 
worden gebracht. 

Wat is tenslotte de conclusie met betrekking tot de kwestie van de verhouding 
tussen het zijnde, het ene, het ware en het goede? Deze: dat tussen het zijnde, het ene, 
het ware en het goede geen enkele reële verscheidenheid bestaat. Ze zijn slechts ver
scheiden secundum rationem, maar ze zijn identiek secundum rem (of secundum substan-
tiam of secundum suppositum)} Datgene, wat door namen als 'zijnde', 'een', 'waar' 
en 'goed' wordt aangeduid, is steeds één en dezelfde werkelijkheid, maar dan door 
middel van een telkens verschillend begrip opgevat of uitgedrukt. 

Nota bene, het gebruik van de uitdrukkingen 'reële identiteit' (identitas secundum 
rem, substantiam, suppositum) en 'rationele diversiteit' (diversitas secundum rationem) 
kan gemakkelijk aanleiding geven tot misverstanden, aangezien ze door Thomas óók 
worden aangewend in verband met reële addities, zoals bijvoorbeeld 'Sokrates is wit' 
of 'Sokrates is redelijk'. In het eerste hoofdstuk (1.2.1) is al gebleken, dat in feite elke 
predicatieve additie een vorm van identificatie is, waarin door het subject en het predi-
caat hetzelfde subject of suppositum door middel van verscheidene begrippen wordt 
betekend. 

Daarom is het misschien niet overbodig er nog eens met nadruk op te wijzen, dat 
de (uit een rationele additie resulterende) reële identiteit van ens, unum, verum en 
bonum niet alleen veel inniger is dan de (uit een reële, accidentele additie resulterende) 
louter materiële identiteit van verschillende vormen of naturen, die, ofschoon ze elkaar 
in hetzelfde suppositum treffen, toch min of meer uitwendig aan elkaar blijven; maar 
dat ze ook veel inniger is dan de (uit een reële, contractieve additie resulterende) 
formele identiteit van verschillende vormen of naturen, die tot één wezensgeheel (i.e. 
tot één species) versmelten. 

1 ".. bonum et ens sunt idem secundum rem: sed differunt secundum rationem tantum." [5 Th. I, 5, 
1] "... quamvis bonum et ens différant secundum mtentiones, quia aha est ratio boni et entis, tarnen 
convertuntur secundum supposita, eo quod omne esse est a bono et ad bonum; unde 'inquantum' non dicit 
identitatem intentionis, sed aequalitatemsuppositorum boni et entis." [In I Sent. 1, Exp.]. "... [unum et ens] 
sunt unum re, sed ... differunt ratione. Nam si non differrent ratione [ens et unum], essent penitus Synony
ma; et sic nugatio esset cum dicitur, ens homo et unus homo." [In IV Met., lect. 2, nr. 553]. "... unum et 
ens convertuntur secundum supposita; sed tarnen unum addit secundum rationem, privationem divisioms; 
et propter hoc non sunt Synonyma, quia Synonyma sunt quae significant idem secundum rationem eam-
dem." [De pot 9, 7 ad 13]. "... ideo non est nugatio cum dicitur ens unum, quia unum addit aliquid 
secundum rationem supra ens." [S Th. I, 11, 1 ad 3]. "... ista tria, res, ens, unum, significant ommno idem, 
sed secundum diversas rationes." [In IV Met., lect. 2, nr. 553]."Verum autem quod est in rebus, convertitur 
cum ente secundum substantiam. (...) verum et ens differunt ratione." [STA. I, 16, 3 ad 1]. "... ideo non 
est nugatio cum dicitur 'ens verum' quia aliquid expnmitur nomine ven quod non exprimitur nomine entis, 
non propter hoc quod re différant." [De ver 1, 1 ad 1 contra] 
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Wanneer bijvoorbeeld één en hetzelfde suppostomi, zeg Sokrates, tegelijkertijd als 
'wit' ('dit witte') en als 'muzikaal' ('dit muzikale') gevat wordt, beantwoordt aan de 
rationele verscheidenheid van 'wit' en 'muzikaal' een reële verscheidenheid van de 
naturen 'witheid' en 'muzikaliteit', die elkaar in één en hetzelfde suppostomi treffen 
(unum per accidens). 

En ook wanneer Sokrates tegelijkertijd als 'zintuiglijk' en als 'redelijk' wordt gevat, 
beantwoordt aan de rationele verscheidenheid van 'zintuiglijk' en 'redelijk' een reële 
verscheidenheid van de naturen 'zintuiglijkheid' en 'redelijkheid', - ook al constitueren 
deze tezamen een nieuwe, ongedeelde essentie of res, ni. 'mens' (unum per se). 

Maar warmeer Sokrates tegelijkertijd als 'zijnde', 'een', 'waar' en 'goed' gevat 
wordt, beantwoordt aan de rationele verscheidenheid van deze begrippen niet een reële 
verscheidenheid van vormen of naturen. Want 'zijnde', 'een', 'waar' en 'goed' beteke
nen niet verschillende vormen of naturen, maar één en dezelfde natuur of res. ' 

Hoewel dus in elk van de genoemde voorbeelden gesproken kan worden van een 
identitas secundum rem (substantiam, suppositum) en een diversitas secundum rationem, 
moet de uitdrukking 'secundum rationem' met betrekking tot de transcendentale noties 
in de striktste zin worden opgevat: ze verschillen 'solum ratione' of 'ratione tantum'. 

Overigens dient niet alleen benadrukt te worden, dat het verschil tussen 'zijnde' en 
de andere transcendentale noties een louter rationeel verschil is, maar ook dat er tussen 
'zijnde' en de overige transcendentale noties hoe dan ook een verschil is. Zou het 
verschil niet louter rationeel, maar reëel zijn, dan zouden 'een', 'waar' en 'goed' iets 
reëels aan 'zijnde' toevoegen, zoals een accident aan een individu of aan een species, 
of zoals een differentie aan een genus. Zou er echter überhaupt geen (of een puur nomi
naal) verschil zijn, dan zouden 'een', 'waar' en 'goed' synoniemen zijn, zoals bijvoor
beeld 'kleed' en 'gewaad', die niet enkel secundum rem, maar ook secundum rationem 
hetzelfde betekenen.2 De namen 'zijnde', 'een', 'waar' en 'goed' zijn echter niet syno
niem. Ze verhouden zich onderling veeleer als de namen 'beginsel' en 'oorzaak', die 
door middel van verschillende begrippen toch één en dezelfde res of natuur betekenen.3 

Zo wordt dan tenslotte duidelijk in welke zin gezegd kan worden, dat de notie 
'zijnde' door de andere transcendentale noties 'gedifferentieerd' wordt: 

.. verum proprie loquendo non potest esse In de strikte zin van het woord kan 'waar' geen 
differentia entis ens emm non habet ahquam differentie van 'zijnde' zijn; 'zijnde' heeft im-
differentiamutprobatur in III Metaphysicae.sed mers geen differentie, zoals bewezen wordt in 

1 Cf.: "... ens et unum sunt idem et una natura Hoc ideo dicit [Philosophus], quia quaedam sunt idem 
numero quae non sunt una natura, sed diversae, sicut Socrates, et hoc album, et hoc musicum. Unum autem 
et ens non diversas naturas, sed unam significant " [In IV Met, lect. 2, nr. 548] 

2 Immers: "... Synonyma sunt quae significant idem secundum rationem eamdem." [Depot 9, 7 ad 13] 
3 Cf.: "Unum autem et ens non diversas naturas, sed unam significant. Hoc autem contingit duphciter. 

Quaedam emm sunt unum quae consequuntur se adinvicem convertibiliter sicut pnncrpium et causa. 
Quaedam vero non solum convertuntur ut sint idem subiecto, sed etiam sunt unum secundum rationem, 
sicut vestís et indumentum. Unum autcm et ens significant unam naturam secundum diversas rationes. 
Unde sic se habent sicut pnncipium et causa, sed non sicut tunica et vestís, quae sunt nomina penitus 
synonyma." [In IV Met, lect 2, nrs. 548-549] 
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aliquo modo verum se habet ad ens per modum 
differentiae sicut et bonum, in quantum videlicet 
expnmunt aliquid circa ens quod nomine entis 
non exprimitur: et secundum hoc interino entis 
est indeterminata respectu intentionis ven, et sic 
íntentio ven comparatur ad ìntentionem entis 
quodam modo ut differentia ad genus. [De ver 
1, 10 ad 2] 

het derde boek van de Metaphysial. Toch ver
houdt 'waar' zich - evenals 'goed' - m zekere 
zin tot het zijnde op de wijze van een differentie, 
namelijk inzover 'waar' en 'goed' iets uitdruk
ken met betrekking tot het zijnde, dat door de 
naam 'zijnde' met wordt uitgedrukt. Zo be
schouwd is het begnp 'zijnde' onbepaald ten 
opzichte van het begnp 'waar' en verhoudt het 
begrip 'waar' zich tot het begnp 'zijnde' in 
zekere zin als een differentie tot een genus. 

Besluit 

Dit hoofdstuk is geopend met de opsomming van enkele vragen en problemen, waarvan 
het merendeel samenhing met een groeiende onduidelijkheid omtrent de precieze verhou
ding tussen de ratio van het zijnde en de ratio van de transcendentale eigenschappen van 
het zijnde, waartoe ook 'waarheid' behoort. Want ofschoon Thomas er geen twijfel over 
laat bestaan dat de notie 'zijnde' geen genus is, dat door de toevoeging van extrinsieke 
differenties nader bepaald kan worden, zegt hij nu eens - en kennelijk in overeenstem
ming daarmee - dat de noties van de transcendentale zijnseigenschappen verenigd en 
ononderscheiden in de notie 'zijnde' liggen opgesloten, dan weer - en ogenschijnlijk in 
strijd daarmee - dat de ratio van de transcendentale zijnseigenschappen niet in de ratio 
van 'zijnde' ligt opgesloten en dat die noties iets aan 'zijnde' toevoegen. Laat ik deze 
twee stellingen kortheidshalve onderscheiden als de inclusie-these en de additie-these. 

De voordelen van de inclusie-these zijn evident. In het licht van deze these kan men 
de noties van de transcendentale zijnseigenschappen opvatten als explicitaties van de 
notie 'zijnde' en vermijdt men de additieproblematiek. Bovendien schijnt de stelling van 
de onderlinge uitwisselbaarheid van deze namen en noties (de convertibiliteits-these) het 
gemakkelijkst bewijsbaar op grond van de inclusie-these. Er is aan deze these echter ook 
een groot nadeel verbonden, nl. dat ze het adagium 'Quodlibet ens est unum, verum, 
bonum' - tegen Thomas' uitdrukkelijke intentie in - tot een nietszeggende tautologie 
dreigt te reduceren: de namen van de transcendentale zijnseigenschappen zouden dan 
misschien zelfs simpelweg synoniemen zijn van de naam 'zijnde'. 

Gaat men uit van de additie-these, dan doet dit bezwaar zich weliswaar niet voor, 
maar rijst de vraag, hoe deze these in overeenstemming valt te brengen met het veron
derstelde niet-generieke, transcendentale karakter van de notie 'zijnde'. Als immers 
alles op enigerlei wijze binnen de comprehensie (en dus ook binnen de extensie) van 
'zijnde' ligt, schijnt het onmogelijk te zijn er nog iets aan toe te voegen. Bovendien 
schijnt de interpretatie van de transcendentale noties als addities aan de notie 'zijnde' 
onverenigbaar te zijn met de interpretatie van diezelfde noties als explicitaties van de 
notie 'zijnde'. 

Met betrekking tot de notie 'waar' deed zich nog een extra probleem voor. In het 
vorige hoofdstuk was gebleken, dat waarheid behoort tot de relationele zijnseigenschap
pen: een zijnde wordt immers 'waar' genoemd, omdat en voorzover het in een relatie 
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van overeenstemming (relatio adaequationis) staat met het verstand. Maar hoe zou een 
predicamentaal begrip als 'relatie' betrokken kunnen zijn bij de bepaling van trans
cendentale noties, zonder deze van hun transcendentale karakter te beroven, d.w.z. 
zonder ze te contraheren tot dit of dat genus, waardoor hun convertibiliteit met 'zijnde' 
ondermijnd zou worden? Teneinde meer greep te krijgen op de verhouding tussen de 
notie 'zijnde' (ratio entis) en de notie 'waar' (ratio ven), was het onvermijdelijk de 
additieproblematiek aan een grondig onderzoek te onderwerpen. 

In 3.1 is om te beginnen een dubbelzinnigheid m.b.t. de uitdrukking 'esse sine 
addinone' uit de weg geruimd. Niet het 'volle', sublimatieve ens perfectissimum of 
ipsum esse subsistens, maar het 'lege', quasi-abstractieve ens commune of ens universale 
- grondnotie van het menselijk kennen - bleek het uitgangspunt van de vinding van de 
transcendentale zijnseigenschappen te zijn. Vandaaruit leek het zinvol de verhouding 
tussen de notie 'zijnde' en de noties van de transcendentale zijnseigenschappen te 
verhelderen, door haar achtereenvolgens te contrasteren met de verhouding tussen genus 
en differentiae specificae en met die tussen species en definitio. Door het eerste contrast 
kon de aandacht gevestigd worden op het uitzonderlijke karakter van de abstractheid, 
de algemeenheid en receptibiliteit van de notie 'zijnde', waarin de differenties weliswaar 
(evenals in een genus) indistinct of confuus, echter niet (zoals in een genus) slechts 
potentieel, maar actueel moeten liggen opgesloten. Door het tweede contrast kon de 
strekking van de termen 'confuus' en 'actueel' in verband met de notie 'zijnde' verdui
delijkt worden: zoals in een species de definientia actueel liggen opgesloten, zo liggen 
alle mogelijke differenties in de notie 'zijnde' actueel opgesloten; maar evenals de naam 
van een species voorafgaand aan de definitie voor ons confuus is, zo is ook de naam 
'zijnde' voorafgaand aan nadere bepalingen voor ons confuus. Zo werd duidelijk in 
welke zin het menselijk kennen kan worden opgevat als een geleidelijke (en eindeloze) 
ontplooiing, ontwikkeling of explicitatie van deze grondnotie en daarmee als een (even
eens eindeloze) zelfvervolmaking. 

Daarmee was de 'Scylla-en-Charibdis' van inclusie-these en additie-these echter nog 
lang niet gepasseerd. Enerzijds (en hierin bestond het verschil met de verhouding tussen 
een genus en zijn differentiae specificae) moest vast gehouden worden aan het inzicht, 
dat de noties van de transcendentale zijnseigenschappen geen toevoegingen van buiten 
af aan de notie 'zijnde' kunnen zijn; anderzijds (en hierin bestond het verschil met de 
verhouding russen een species en haar definientia) moest rekening gehouden worden met 
Thomas' uitdrukkelijke verklaring, dat de ratio van de transcendentale zijnseigenschap
pen niet in de ratio entis ligt opgesloten. 

In 3.2. is dit laatste punt aangegrepen om tot een nieuwe benadering van het 
probleem te komen. Als В toekomt aan A, ofschoon de ratio van В niet in de ratio van 
A ligt opgesloten, komt В aan A toe op de wijze van een accidens. En als В op de wijze 
van een accidens, maar niettemin per se aan A toekomt, komt В aan A toe op de wijze 
van een accidens proprium. Want de accidentia propria zijn dan wel geen implicaties, 
maar toch noodzakelijke consequenties van de definitie van een species. Aan de hand 
van dit voorbeeld kon tenminste verklaard worden, hoe er een onverbrekelijke nexus kan 
bestaan tussen het zijnde en de transcendentale zijnseigenschappen, ofschoon de ratio 
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van de laatste niet in de ratio van de eerste ligt opgesloten. Vanuit dit gezichtspunt bleek 
het tevens mogelijk de convertibiliteits-these te verenigen met de additie-these. Want 
hoewel de propria slechts accidentaliter aan de species toekomen, komen zij er toch 
noodzakelijk en dus convertibiliter aan toe. 

De verzoening van de additie-these met de inclusie-these bleef echter problematisch. 
Pas in 3.3. kon niet alleen dit probleem, maar ook het probleem van de relationaliteit 
van de waarheid worden opgelost, en wel met behulp van het onderscheid tussen 
'additio secundum rem ' en 'addino secundum rationem ' (of tussen ens reale en ens 
rationis). De noties van de transcendentale zijnseigenschappen voegen weliswaar iets toe 
aan de notie 'zijnde', echter niet iets reëels (niet de ratio van een res), waardoor de 
notie 'zijnde' gecontraheerd zou worden en de transcendentaliteit van de zijnseigen
schappen in het gedrang zou komen, maar iets louter rationeels (een ratio zonder res): 
hetzij een negatie (zoals unum), hetzij een rationele relatie (zoals verum en bonum). 

Zo kan tenslotte antwoord worden gegeven op de belangrijkste in de inleiding 
geformuleerde vragen. (1) De noties van de transcendentale zijnseigenschappen hebben 
elk een eigen ratio, die onderscheiden is van de ratio van 'zijnde', zonder dat ze de 
notie 'zijnde' realiter vermeerderen of verrijken. (2) De stelling dat alwat zijnde is, één, 
waar en goed is, is geen nietszeggende tautologie; want elk van de transcendentale 
noties geeft niet alleen uitdrukking aan de ratio van 'zijnde', maar tevens aan iets wat 
in de naam 'zijnde' niet expliciet tot uitdrukking komt, ook al ligt het in de notie zijnde 
actueel (zij het indistinct) opgesloten. (3) Hoewel de noties van de transcendentale 
zijnseigenschappen elk een eigen ratio hebben, die onderscheiden is van de ratio entis, 
verschillen ze van elkaar toch niet formeel, maar slechts rationeel. (Het zou dan ook 
onzorgvuldig zijn te zeggen, dat met 'een', 'waar' en 'goed' verschillende 'aspecten' 
van het zijnde tot uitdrukking worden gebracht, wat in zekere zin wel van de katego-
rieën gezegd kan worden.) (4) Een transcendentale notie kan relationeel zijn, zonder tot 
het genus 'relatie' gecontraheerd te worden, waardoor haar transcendentaliteit en haar 
convertibiliteit met 'zijnde' in gevaar zouden komen. Want de relatie in kwestie is geen 
reële, maar een louter rationele relatie. 

Dit laatste is onder andere van toepassing op de notie 'waar': de betrekking van 
overeenstemming (relatio adaequationis) met de ziel (i.e. met het intellect), op grond 
waarvan een zijnde 'waar' genoemd wordt, is geen reële, maar een louter rationele 
relatie. Deze op het eerste gezicht nogal problematische vaststelling vormt het uitgangs
punt van de beschouwingen in het volgende - tevens laatste - hoofdstuk. 
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4. WAARHEID ALS MAATVERHOUDING 
Verkenning vanuit de kenverhouding 

Inleiding 

In de voorgaande hoofdstukken is geleidelijk aan duidelijk geworden, dat Thomas alle 
waarheid, dus ook de zyVwwaarheid, op enigerlei wijze herleidt tot het intellect, - laten 
we voorlopig zeggen: tot het menselijke intellect.' De ratio van 'waarheid' bestaat 
immers in de relatie van overeenstemming tussen het intellect en de zaak, welke vol
tooid wordt in de werking van het intellect.2 De behandeling van de additieproblematiek 
in het vorige hoofdstuk was niet in de laatste plaats bedoeld om tot een verheldering te 
komen van de aard van deze relatie van het zijnde tot het intellect, teneinde daardoor 
weer meer greep te krijgen op de verhouding tussen zijnswaarheid en kenniswaarheid. 
De beschouwingen in dat hoofdstuk hebben tenslotte geleid tot de bevinding, dat de 
notie 'waar' niet iets reëels, maar iets louter rationeels toevoegt aan de notie 'zijnde', 
te weten een zuiver rationele relatie. 

Maar terwijl met de introductie van de rationele relatie de additieproblematiek tot 
een oplossing is gebracht, lijkt de notie van zijnswaarheid in toenemende mate te 
worden uitgehold. Want de combinatie van de stellingen, (1) dat een zijnde slechts 
'waar' wordt genoemd, omdat en voorzover het in betrekking tot een kenvermogen 
staat3 en (2) dat deze betrekking van het zijnde tot het kenvermogen geen reële, maar 
slechts een louter rationele relatie kan zijn, lijkt onvermijdelijk tot de conclusie te 
leiden, dat de benaming 'zijns-waarheid' een louter extrinsieke denominatie is. Een 
zijnde zou dan immers niet 'waar' genoemd worden omdat en voorzover het is, maar 
omdat en voorzover het gekend wordt, dus niet op grond van een intrinsieke vorm, maar 
enkel en alleen op grond van een - naar het zich laat aanzien - toevallige, niet-reële en 
dus volkomen uitwendige betrekking." 

' ". convenientiam . . entis ad intellectum expnmit hoc nomen verum " [De ver 1, 1]. ". . prima 
comparano entis ad intellectum est ut ens intellectui concordet, quae quidem concordia adaequatio 
intellectus et rei dicitur, et in hoc formaliter ratio ven perficitur " [De ver 1,1] " omnes recte definien
tes verum ponunt in eius diffinitione intellectum " [De ver 21,1] "In rebus ñeque ventas ñeque falsitas 
est, nisi per ordinem ad intellectum " [S Th I, 17, 1 ] " . de quocumque dicatur verum, oportet quod hoc 
sit per respectum ad intellectum " [In I Periherm , lect 3, nr 29] 

2 " .. in ipsa operatione intellectus accipientis esse rei sicut est per quamdam similationem ad ipsum, 
completili relatio adaequatioms, in qua consistit ratio ventatis " [In I Sent 19, 5, 1] 

3 Cf "... cum verum sit in intellectu secundum quod conformatur rei intellectae, necesse est quod ratio 
ven ab intellectu ad rem intellectam denvetur, ut res etiam intellecta vera dicatur, secundum quod habet 
ahquem ordinem ad intellectum " [S Th I, 16, 1]. " ventas proprie est in solo intellectu, res autem 
dicuntur verae a ventate quae est ш ahquo intellectu " [S Th I, 16, 8] 

' Cf J. Van de Wiele, 'De ontologische waarheid Histonsche en kntische beschouwingen', in 
Tijdschrift voor Philosophie 21 (1959) biz. 403; J.A Aertsen, Medieval Philosophy and the Transcenden-
tals The Case of Thomas Aquinas, Leiden/New York/Köln 1996, biz 271, en Middeleeuwse Beschouwin
gen over Waarheid Adaequatio rei et intellectus, Amsterdam 1984, biz 11-12, J F. Wippel, 'Truth in 
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Teneinde de oplossing van dit probleem op zijn juiste waarde te kunnen schatten, 
is het vóór alles nodig het zo scherp mogelijk te formuleren. Daartoe vragen de algeme
ne beschouwingen over de rationele relatie van het vorige hoofdstuk nog om enkele 
toespitsingen, - niet alleen ter illustratie van de rationele relatie, die tot dusver bijna 
uitsluitend vanuit formeel oogpunt aan de orde is gekomen, maar ook en vooral ter 
introductie van de in dit verband gewichtigste variant van de rationele relatie: de niet-
wederkerige relatie (de 'relatio non mutua', ook wel 'relatio mixta' genoemd), die op 
haar beurt weer een variant is van de maatverhouding (de 'relatio mensurae'). Want de 
relatie tussen kenner en gekende wordt door Thomas begrepen als een niet-wederkerige 
verhouding en als een maatverhouding. 

Na de bespreking van de niet-wederkerige relatie, maar voorafgaand aan een 
uitvoeriger bespreking van de eigen aard van de kenverhouding als maatverhouding, 
moeten twee tussenstappen gezet worden. Op de eerste plaats dient aandacht besteed 
worden aan het Aristotelische adagium dat de ziel op een of andere wijze alle dingen 
is (anima est quodam modo omnia), waarop Thomas zich (zoals in 2.3.2.2 gebleken is) 
bij zijn bepaling van de notie 'zijnswaarheid' uitdrukkelijk beroept. Op de tweede plaats 
moet de mogelijkheid van een ander intellect dan het menselijke in overweging worden 
genomen, te weten het goddelijk intellect. Want het is niet het menselijke, maar het 
goddelijke intellect, waarin volgens Thomas de zijnswaarheid is gefundeerd. Pas door 
het contrast tussen deze twee intellecten kan de zin van de in alle waarheid impliciete 
maatverhouding volledig ontvouwd worden. 

Aan het slot van het eerste hoofdstuk zijn twee probleemcomplexen genoemd: het 
eerste rondom de verhouding tussen zijnswaarheid en kennis waarheid, het tweede 
rondom de noties waarheid en vrijheid; want de beantwoording van de vraag 'Wat is 
waarheid?' zou via de bespreking van waarheid als maatverhouding onvermijdelijk 
uitmonden in de vraag naar de menselijke vrijheid in de waarheidsproblematiek. Met de 
signalering van de constitutieve rol van de vrijheid in het oordeel zal dit hoofdstuk 
worden afgesloten. 

Het probleem komt voort uit het inzicht dat het maatgevende zich tot het maatont-
vangende altijd verhoudt als het principe tot het geprincipieerde of als de oorzaak tot het 
gevolg; en dat het maatgevende derhalve zowel zijnsbeginsel als kenbeginsel is. Daaruit 
zal de vraag rijzen naar de kenbaarheid en bijgevolg naar de hanteerbaarheid van de 
maat in de kenverhouding, waardoor tegelijkertijd een perspectief op de eerste eeuwen 
van de moderne wijsbegeerte wordt geopend. Ik zal proberen duidelijk te maken dat de 
visie van Thomas op dit punt bepaald niet ongunstig afsteekt tegen het representationis-

Thomas Aquinas', in: The Review of Metaphysics 43 (1989) biz. 324-326. De meest kritische en specula
tieve behandelingen van dit probleem vindt men in: G. Siewerth, 'Die transzendentale Selbigkeit und 
Verschiedenheit des ens und des verum bei Thomas von Aquin', in. Grundfragen der Philosophie im 
Horizont der Seinsdifferenz, Dusseldorf 1963, blz 92 e.v.; en in- J.B Lotz, 'Zur Konstitution der transzen
dentalen Bestimmungen des Seins nach Thomas von Aquin', in: Der Mensch im Sein Versuche zur 
Geschichte und Sache der Philosophie, Freiburg/Basel/Wienl967, blz. 67 e.v. (zie т.п. blz. 74-75). Lotz' 
conclusie (blz. 75) luidt: "Aufs Ganze gesehen, wird Thomas bezüglich der Wesenskonstitution der drei 
Transzendentallen dadurch gehemmt, daß bei ihm die metaphysische Eigenheit und die transzendentale 
Beziehung noch nicht entwickelt sind." 
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me dat door de belangrijkste denkers van 17e en 18e eeuw werd aangehangen, en dat 
de oplossing van het kritische probleem gevonden wordt in het reflexieve karakter van 
de menselijke kennis, die in de vrije voltrekking van het oordeel tot voltooiing komt. 

Dit alles zal echter pas in de slotparagraaf zijn beslag krijgen. Vóór alles dient de 
moeilijkheid in kwestie - de vraag naar de 'maat van de waarheid' - zo duidelijk en 
volledig mogelijk ingeleid en uiteengezet te worden. 

4.1 V/aarheid als niet-wederkerige relatie 

4.1.1 Varianten van de rationele relatie. De niet-wederkerige relatie 

Ter illustratie van de rationele relatie in het algemeen en ter introductie van de niet-
wederkerige relatie in het bijzonder is het nodig een blik te werpen op de varianten die 
Thomas onderscheidt en de voorbeelden die hij daarbij geeft. 

Op twee plaatsen {De ver. 1, 5 ad 15 en In I Sent. 26, 2, 1) somt Thomas vier 
varianten op van de rationele relatie'; elders (De pot. 7, 11) noemt hij er zelfs vijf. 
Daar de indeling in het laatste geval de meest gearticuleerde is, neem ik deze als uit
gangspunt van deze paragraaf. Ik zal daarbij mijn eigen volgorde aanhouden en de niet-
wederkerige relatie als laatste behandelen. 

In De pot. 7, 11 vangt Thomas zijn indeling van de rationele relaties aan met een 
kernachtige omschrijving van het onderscheid tussen reële en rationele relaties: terwijl 
een reële relatie bestaat in een orde tussen zaken (ordo rei ad rem), bestaat een rationele 
relatie in een orde tussen begrippen (ordo intellectuum). Vervolgens onderscheidt hij 
binnen de rationele relatie twee grondvarianten: 

1. Ofwel de relatie wordt door het intellect min of meer kunstmatig geconstrueerd 
(adinventa per intellectum) en toegeschreven aan de gekende dingen juist als ge
kend, d.w.z. precies voorzover ze in het intellect zijn (attributa rebus intellectis 
prout sunt intellectae). In dit geval is de relatie 
1. ofwel een betrekking van een begrip in het intellect tot de begrepen zaak buiten 

het intellect (zoals het genus 'dier' tot dit of dat werkelijk bestaande dier of de 
species 'mens' tot deze of gene werkelijk bestaande mens), 

2. ofwel een betrekking van het ene begrip in het intellect tot een ander begrip in 
het intellect (zoals het genus 'dier' tot de species 'mens'). 

2. Ofwel de relatie volgt onvermijdelijk op onze wijze van kennen (ex quadam necessi
tate consequitur modum intelligendi), in welk geval ze door het intellect spontaan 
wordt toegeschreven aan de dingen zelf (attributa ei quod est in re). 

1 "Invemuntur quaedam relationes quae nihil in rerum natura ponunt sed in ratione tantum; quod 
quidem quadruphciter contingit". [De ver 1,5 ad 15]. "... invemuntur quaedam relationes nihil ponentes 
in eo de quo dicuntur ... (..). ... sed ... non sunt nisi secundum rationem habitudinis unius ad alteram; et 
ideo dicuntur relationes rationis. Et hoc contingit quatuor modis, scilicet quod sint relationes rationis, et 
non rei." [In I Sent 26, 2, 1 Sol ]. Cf. 5 Th I, 13, 7. 
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relatio 

real is 
= ordo rei ad rem 

rationis 
= ordo intellectuum 

adinventa per intellectum 
et attrtbuta ei quod est in miellectu 

consequens modum intelligendi 
et attnbula ei quod est in re 

In het laatste geval worden dingen, die uit zich niet onderling gerelateerd zijn, door het 
intellect toch als op een bepaalde wijze geordend opgevat, - echter niet zo, als zou het 
intellect begrijpen dat ze geordend zijn, want dan zou het dwalen. ' 

De vier nu volgende varianten, die corresponderen met de indelingen in De ver. 1, 
5 ad 15 en in In I Sent. 26, 2, 1, worden dan ondergebracht bij de laatste rubriek: het 
zijn stuk voor stuk rationele relaties, die op natuurlijke wijze volgen op de menselijke 
modus intelhgendi en die door het verstand spontaan worden toegeschreven aan de 
dingen zelf. Er kunnen dan vier redenen zijn waarom een relatie niet reèel, maar louter 
rationeel is2: 

1. indien de beginterm (terminus a quo) en de eindterm (terminus ad quem) van 
de relatie niet reëel verscheiden zijn; 

2. indien de beginterm - het subject (subiectum) of het gerelateerde (relatum) -
zelf een relatie is; 

3. indien één van de termen of extremen van de relatie niet daadwerkelijk bestaat 
of indien beide termen of extremen niet daadwerkelijk bestaan; en 

4. indien in het subject van de relatie geen reëel fundament voorhanden is. 

De eerste variant doet zich voor, wanneer er geen reëel onderscheid bestaat tussen de 
twee extremen. Dit is met name het geval bij een zuivere of absolute identiteit, zoals 
bijvoorbeeld de volstrekte, restloze 'identiteit van iets met zichzelf.3 De eigenaardige, 
reflexieve uitdrukkingswijze verraadt al, dat deze volkomen identiteit door het verstand 

' " sicut rea lis relatio consistit in ordine rei ad rem, ita relatio ratioms consistit in ordine ïntellec-
tuum, quod quidem duphciter potest contingere Uno modo secundum quod iste ordo est adinventus per 
ïntellectum, et attributus ei quod relative dici tur; et huiusmodi sunt relationes quae attribuuntur ab intellectu 
rebus intellectis, prout sunt intellectae, sicut relatio generis et speciei has enim relationes ratio adinvenit 
considerando ordinem eius quod est in intellectu ad res quae sunt extra, vel etiam ordinem intellecruum 
ad invicem Alio modo secundum quod huiusmodi relationes consequuntur modum intelligendi, videlicet 
quod ìntellectus intelligit aliquid in ordine ad aliud, licet ilium ordinem ìntellectus non adinvemat, sed 
magis ex quadam necessitate consequatur modum intelhgendi Et huiusmodi relationes ìntellectus non 
attnbuit ei quod est in intellectu, sed ei quod est in re Et hoc quidem contingit secundum quod ahqua non 
habentia secundum se ordinem, ordinate intelliguntur, licet ìntellectus non intelligat ea habere ordinem, 
quia sic esset falsus " [De pot 7, 11] 

2 Cf. R.W Schmidt, The Domain of Logic According to Saint Thomas Aquinas, The Hague 1966, biz 
163 e ν 

3 'Tino modo ut quando aliquid ad se ipsum refertur, ut cum dicitur idem eidem idem" [De ver 1, S 
ad ÍS] Cf. "Secundo modo quando relatio non habet ahquam realem diversitatem ínter extrema, sicut 
relatio ìdentitatis; et ideo hoc nihil pomt secundum rem, sed solum secundum rationem, ut cum dicitur 
'idem eidem idem'" [In I Sent 26, 2, 1 Sol ] 
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kennelijk niet anders gevat kan worden dan als een relatie; en aangezien een relatie 
steeds twee extremen vereist, ziet het verstand zich genoodzaakt om datgene, wat in 
werkelijkheid één en hetzelfde ding is, te beschouwen als twee onderscheiden zaken, 
'waartussen' het dan de identiteits-betrekking kan denken.1 Omdat er in dit geval niet 
twee reëel onderscheiden termen zijn, waarvan de een aan de ander gerelateerd is of 
waarvan beide aan elkaar gerelateerd zijn, kan deze relatie onmogelijk reèel zijn en 
moet ze wel louter rationeel zijn.2 

Deze zienswijze wordt bekrachtigd door de volgende argumentatie: indien de 
bedoelde identiteits-betrekking een reële relatie zou zijn, zou ook de identiteit (het met-
zichzelf-identiek-zijn) van deze relatie zélf weer een reële relatie moeten zijn, waarvan 
de identiteit op zijn beurt eveneens een reële relatie zou moeten zijn en zo tot in het 
oneindige. Een dergelijke eindeloze reeks relaties is echter principieel onvoltooid en kan 
niet actueel bestaan. In de sfeer van het denken staat echter niets een eindeloze verme
nigvuldiging van louter rationele relaties in de weg.3 

Dit type argumentatie speelt ook een doorslaggevende rol bij de tweede variant, 
waarin het subiectum of relatum zelf een reële relatie is. Zo is de verhouding van een 
vader tot zijn kind weliswaar een reële relatie, maar deze relatie zélf (i.e. het vader
schap) staat niet opnieuw in een reéle betrekking tot haar beginterm (de vader) of tot 
haar eindterm (het kind). Ook dit zou immers met terugwerkende kracht een eindeloze 
opeenstapeling van steeds weer bemiddelende reële relaties impliceren, - hetgeen actueel 
onmogelijk is. Daarom is ook de betrekking van een relatie tot een van zijn termen een 
louter gedachte relatie.4 

' "Nam secundum quod ratio apprehendit bis aliquod unum, statuit ïllud ut duo, et sic apprehendit 
quandam habitudinem ipsius ad seipsum " [S Th I, 13, 7]. "Quandoque vero [mtellectus] accipit unum ut 
duo, et intelligit ea cum quodam ordine, sicut cum dicitur aliquid esse idem sibi, et sic talis relatio est 
rationis tantum" [Depot 7, 11] 

2 ". . identitas est unitas vel unio, aut ex eo quod ilia quae dicuntur idem, sunt plura secundum esse, 
et tarnen dicuntur idem in quantum in aliquo uno conveniunt Aut quia sunt unum secundum esse, sed 
mtellectus utitur eo ut plunbus ad hoc quod relationem intelligat Nam non potest intelligi relatio nisi inter 
duo extrema Sicut cum dici tur ahquid esse idem sibupsi. Tunc enim mtellectus utitur eo quod est unum 
secundum rem, ut duobus Alias eiusdem ad seipsum relationem designare non posset linde patet, quod 
si relatio semper requint duo extrema, et in huiusmodi relationibus non sunt duo extrema secundum rem 
sed secundum ìntellectum solum, relatio identitatis non ent relatio realis, sed rationis tantum, secundum 
quod aliquid dicitur idem simpliciter " [In V Met, lect 11, nr 912]. Cf De ver 2, 2 ad 1. 

1 "... si enim haec relatio ahquid in rerum natura poneret additum ei quod dicitur idem, esset in 
infinitum procedere in relatiombus, quia ipsa relatio per quam aliqua res diceretur eadem esset eadem sibi 
per ahquam relationem et sic in infinitum " [De ver 1, 5 ad 15] "Si enim identitatis relatio esset res aliqua 
praeter ïllud quod dicitur idem, res etiam, quae relatio est, cum sit idem sibi, pan ratione haberet aliam 
relationem, quae sibi esset idem, et sic in infinitum Non est autem possibile in rebus in infinitum 
procedere. Sed m his quae sunt secundum ìntellectum nihil prohibet. Nam cum mtellectus reflecta tur super 
suum actum, intelligit se intelhgere Et hoc ipsum potest etiam intelligere, et sic in infinitum." [In V Met, 
lect. 11, nr. 912] Cf. In II Sent 1, 1, 2 ad 5; S Th I, 28, 4 ad 2, en MI, 1, 4 ad 2; De ver 2, 9 ad 4; en 
3, 8 ad 1 

' "Quandoque vero [mtellectus] accipit aliqua duo ut ordinabilia ad invicem, inter quae non est ordo 
médius, iranio alterum ipsorum essentialiter est ordo, sicut cum dicit relationem accidere subiecto; unde 
talis relatio relationis ad quodeumque aliud rationis est tantum." [De pot 7, 11]. Cf.: "Secundo [modo] 
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In zijn commentaar op de Metaphysica van Aristoteles geeft Thomas hiervan enkele 
illustratieve voorbeelden, namelijk 'hebben' en 'doen' (of 'maken'). Wanneer een mens 
kleren heeft, is het hebben van die kleren een soort 'midden' tussen degene die heeft (de 
mens) en datgene wat hij heeft (zijn kleding). Maar het is duidelijk dat er niet weer een 
ander midden is russen het hebben en degene die iets heeft, - een soort tweede hebben 
ergens tussen degene die kleren heeft en het hebben van die kleren. Als degene, die iets 
heeft, het hebben zelf van dat iets óók weer zou hebben, zou elk 'hebben' (habitus) 
moeten steunen op een eindeloze reeks daaraan ten grondslag liggende 'hebbens'; en 
zo'n eindeloze reeks kan niet daadwerkelijk bestaan. Degene die iets heeft, heeft dus wel 
dat iets, maar hij heeft niet het hebben van dat iets. Op vergelijkbare wijze is doen (of 
maken) een soort midden tussen de dader (of de maker) en de daad (of het gemaakte); 
maar dit doen (of maken) zelf wordt door de dader (of maker) niet weer gedaan (of 
gemaakt) door een ander tussenliggend doen (of maken). Zo is ook het gerelateerde door 
middel van een relatie aan iets gerelateerd; maar het gerelateerde is niet aan deze relatie 
zelf gerelateerd en de relatie zelf is ook niet gerelateerd aan het gerelateerde, tenzij door 
een louter rationele relatie.' 

De derde variant van de relatio rationis doet zich voor, wanneer een van de termen 
van de relatie niet werkelijk bestaat of wanneer beide termen niet werkelijk bestaan. 
Zegt men bijvoorbeeld dat degenen, die nu bestaan, eerder bestaan dan al degenen die 
nu nog niet bestaan, maar die in de toekomst zullen bestaan, dan kan de daardoor 
uitgedrukte temporele verhouding niet reëel zijn. Want de eindterm, i.e. de verzameling 
van alle toekomstige mensen, die bij een eindeloze voortplanting misschien wel nooit 
voltooid en dan ook nimmer actueel zal zijn, is in ieder geval op dit moment nog niet 
actueel. Hetzelfde argument geldt uiteraard ook met betrekking tot de verhouding tussen 
alle toekomstige zaken, gebeurtenissen of personen.2 

quando ipsa relatio ad ahquid refertur non enim potest dici quod patemitas referatur ad subiectum suum 
per ahquam relationem mediam, quia illa etiam relatio media indigeret aha media relatione et sic m 
infinitum, unde illa relatio quae significata in comparatone patemitatis ad subiectum non est in rerum 
natura sed in ratione tantum " [De ver 1, 5 ad 15] "Quarto modo quando ponitur relatio relationis ipsa 
enim relatio per seipsam refertur, non per aliam relationem Unde in creaturis patemitas non comungitur 
subiecto per ahquam relationem mediam " [In I Sent 26, 2, 1 Sol.] 

1 "Quamvis autem habitus intelligatur esse médius inter hominem et vestem, inquantum habet earn, 
tarnen manifestum est, quod non contingit inter ìpsum habitum et habentem esse aliud medium, quasi adhuc 
sit alius habitus médius inter habentem et ìpsum medium habitum. Sic emm procederetur in infinitum, si 
dicatur quod contingit habere habitum 'habiti', idest rei habitae. Homo emm habet 'rem habitam', idest 
vestem Sed ilium habirum rei habitae non habet homo, alio medio habitu, sicut homo faciens facit factum 
factione media; sed ipsam mediam factionem non facit aliqua alia factione media. Et propter hoc etiam 
relationes, quibus subiectum refertur ad aliud, non referuntur ad subiectum aliqua aha relatione media, nee 
etiam ad oppositum; sicut patemitas ñeque ad patrem ñeque ad filium refertur aliqua aha relatione media, 
et si ahquae relationes mediae dicantur, sunt ratioms tantum, et non rei " [In V Met, lect. 20, nr. 1063] 
Cf. In V Met, lect. 17, nr. 1028; S Th I, 42, 1 ad 4; In I Sent 31 ,1 ,1 . 

2 "Quandoque autem intellectus accipit aliqua duo ut entia, quorum alterum tantum vel neutrum est ens: 
sicut cum accipit duo futura, vel unum praesens et aliud futurum, et mtelligit unum cum ordine ad aliud, 
dicens alterum esse pnus altero, unde istae relationes sunt ratioms tantum, utpote modum mtelhgendi 
conséquentes." [De pot 7, 11] Cf.' "Quarto [modo] quando ens comparator ad non ens, ut cum dicimus 
quod nos sumus pnores his qui sunt futuri post nos. alias sequeretur quod possent esse infimtae relationes 
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De vierde variant tenslotte is die rationele relatie, die impliciet ligt opgesloten in 
de transcendentale noties 'waar' en 'goed'. Met de bespreking van dit type wordt de 
eerste stap gezet op weg naar een begrip van waarheid als maatverhouding. Kenmerkend 
voor de hier bedoelde rationele relatie is, dat er in het subiectum of relatum geen reëel 
fundament voorhanden is. Het gaat om de zogenaamde met-wederkerige relaties (relatio-
nes non mutuae): laten we voorlopig zeggen relaties, die met wederzijds reëel zijn, таги-
die vanuit de ene term reëel en vanuit de andere term rationeel zijn (vandaar ook wel 
de naam relationes mixtae). Zo is de menselijke kennis reëel gerelateerd aan het gekende 
ding; maar het gekende ding is als zodanig (d.i. als gekend) niet reëel, maar slechts 
rationeel gerelateerd aan de menselijke kenner. En het schepsel is wel reëel gerelateerd 
aan God; maar God is niet reëel, maar slechts rationeel gerelateerd aan het schepsel1: 

verum et bonum non possunt addere msi 
relationem quae sit ratioms tantum lila autem 
relatio, secundum Philosophum in V Metaphysi-
cae, invenitur esse ratioms tantum secundum 
quam dicitur refem ld quod non dependet ad ld 
ad quod refertur, sed e converso cum ipsa relatio 
quaedam dependents sit, sicut patet ш scientia 
et scibili, sensu et sensibili scientia emm depen
det a scibili sed non e converso Unde relatio 
qua scientia refertur ad scibile est realis, relatio 
vero qua scibile refertur ad scientiam est ratioms 
tantum, dicitur emm scibile relarum secundum 
Philosophum non quia ipsum referatur sed quia 
aliud refertur ad ipsum Et ita est in omnibus 
alus quae se habent ut mensura et mensuratum, 
vel perfectivum et perfectibile [De ver 21, 1] 

Het ware en het goede kunnen slechts een louter 
rationele relatie toevoegen Nu zegt Aristoteles 
in het vijfde boek van zijn Melaphysica dat die 
relatie louter rationeel is, volgens welke iets 
'betrokken' genoemd wordt, dat niet afhankelijk 
is van datgene waarop het betrokken is, maar 
omgekeerd, daar de relatie zelf een of andere 
afhankelijkheid is Dit blijkt bij de wetenschap 
en het weelbare, bij het zintuiglijk kenvermogen 
en het zintuiglijk waarneembare want de weten
schap is afhankelijk van het weetbarc, maar niet 
omgekeerd Daarom is de relatie waardoor de 
wetenschap betrokken is op het weetbare reëel, 
maar de relatie waardoor het weetbare betrokken 
is op de wetenschap is louter rationeel Want 
volgens Aristoteles noemt men het weetbare niet 
gerelateerd omdat het zelf op iets betrokken is, 
maar omdat iets anders betrokken is op het weet
bare Hetzelfde geldt m b t alle andere zaken die 
zich verhouden als maat en gemetene of als 
vervolmakend en vervolmaakbaar 

in eodem si generatio in infinitum protenderetur in futurum " [De ver 1,5 ad 15] "Tertio modo quando 
designato relatio aliqua entis ad non ens, ut cum dicitur quod nos sumus priores ïlhs qui futuri sunt ìsta 
emm pnontas non est aliqua relatio secundum rem, sed solum secundum rationem quia relatio realis exigit 
utrumque extremomm in actu " [In I Sent 26, 2, 1 Sol ] 

' "Quandoque vero accipit aliquid cum ordine ad aliud, in quantum est terminus ordims altenus ad 
ipsum, licet rpsum non ordinetur ad aliud sicut accipiendo scibile ut terminum ordims scientiae ad ipsum, 
et sie cum quodam ordine ad scientiam, nomen scibilis relative significat, et est relatio ratioms tantum " 
[Depot 7,11] Cf "Tertio [modo] quando unum relativorum dependet ab altero et non e converso, sicut 
scientia dependet a scibili et non e converso unde relatio scientiae ad scibile est aliquid in rerum natura, 
non autem relatio scibihs ad scientiam sed in ratione tantum " [De ver 1, 5 ad 16] "Uno modo quando 
relatio non habet ahquid in rei natura supra quod fundetur et inde est quod quandoque contingit quod 
relatio realiter est m uno et non in altero, quia in uno habet motum quemdam supra quem fundatur, quem 
non habet in alio" [In I Sent 26, 2, 1 Sol ] "Relatio autem qua ahquid de Deo dicitur relative ad 
creatures, non est realiter in Deo, sed in creatura, in Deo vero secundum rationem, sicut scibile relative 
dicitur ad scientiam, non quia ad ipsam referatur, sed quia scientia refertur ad rpsum " [S Th I, 6, 2 ad 1] 
Cf Depot 7, 10 en De ver 2, 5 ad 16 
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4.1.2 Wederkerige versus niet-wederkerige (c.q. gemengde) relaties 

Het eigen karakter van de niet-wederkerige relaties - die in de zojuist geciteerde passage 
in termen van eenzijdige afhankelijkheid worden uitgelegd - wordt een stuk duidelijker, 
indien men ze contrasteert met de wederkerige relaties. Een relatie is wederkerig, aldus 
Thomas, wanneer in beide termen van de relatie dezelfde ratio van het-op-de-ander-
toegeordend-zijn (eadem ratio ordinis unius ad alterum) aanwezig is.' 

Uit deze bepaling volgt, dat, wanneer A reëel gerelateerd is aan В en В reëel 
gerelateerd is aan A, er toch nog geen sprake behoeft te zijn van een wederkerige relatie 
tussen A en B. Zo zijn de relaties 'Het huis is groter dan de kachel' en 'De kachel 
verwarmt het huis' beide reëel, zonder dat er sprake is van een wederkerige relatie.2 

De relatie tussen A en В is pas wederkerig, indien niet alleen A reëel gerelateerd is aan 
В en В reëel gerelateerd is aan A, maar indien bovendien in A en В dezelfde ratio van 
het-op-de-ander-toegeordend-zijn bestaat. Bijvoorbeeld: 'Het huis is groter dan de 
kachel' en 'De kachel is kleiner dan het huis'; of: 'De kachel verwarmt het huis' en 
'Het huis wordt door de kachel verwarmd'. 

Nu onderscheidt Thomas in De pot. 7, 10 en In VMet., lect. 17 drie relatie-typen, 
die ik gemakshalve en met verwaarlozing van de subtiele verschillen tussen de genoem
de passages zal aanduiden als (1) statische verhoudingen, (2) dynamische verhoudingen 
en (3) maaf-verhoudingen.3 Deze driedeling berust blijkens De pot. 7, 10 weer op de 
meer basale tweedeling van relaties naar hun fundament; want zoals in 3.3.3 gebleken 
is, is elke relatie óf in quantitas, óf in actio en passio gefundeerd. De vraag is dus: hoe 
is het in elk van deze relatie-typen gesteld met wederkerigheid en niet-wederkerigheid? 

Welnu, alle relaties die gefundeerd zijn in kwantiteit (dus alle statische verhoudin
gen) zijn wederkerig. Maar niet alle relaties die gefundeerd zijn in actio en passio (dus 
niet alle dynamische verhoudingen) zijn wederkerig. Bij deze relaties blijkt op dit punt 
een beslissende rol weggelegd voor het onderscheid tussen transitieve en immanente 
activiteiten (cf. 1.1.1), en wel als volgt: alle relaties die gefundeerd zijn in transitieve 

' "... cum relatio realis consistât in ordine umus rei ad rem aliam. .; in litis tantum mutua reahs relatio 
invemtur in quibus ex utraque parte est eadem ratio ordinis umus ad alterum". [De pot 7, 10] 

2 Cf.: "It is not enough to claim relations R and R' are mutual if and only if aRft and bK'a, and both 
R and R' are real relations. For then Tolstoy's being the author of the book and the book's weighing less 
than Tolstoy will count as mutual relations." [M G. Henmnger, Relations Medieval Theories 1250-1325, 
Oxford 1989, biz. 34] 

1 "... primus [modus eorum, quae ad aliquid dicuntur] est secundum numerum et quanhtatem (...). 
Secundus modus est prout aliqua dicuntur ad aliquid secundum actionem et passionem, vel potentiam 
activam et passivam .. Tertius modus est secundum quod mensurabile dicitur ad mensuram. Accipitur 
autem hie mensura et mensurabile non secundum quantitatem ... sed secundum mensurationem esse et 
ventatis. (. ) Ratio autem istorum modorum haec est. Cum enim relatio, quae est in rebus, consistât in 
ordine quodam umus rei ad aliam, oportet tot modis huiusmodi relationes esse, quot modis contingit unam 
rem ad aliam ordinan. Ordinata autem una res ad aliam, vel secundum esse, prout esse umus rei dependet 
ab alia, et sic est tertius modus Vel secundum virtutem activam et passivam, secundum quod una res ab 
alia recipit, vel alten conferì aliquid; et sic est secundus modus. Vel secundum quod quantitas unius rei 
potest mensuran per aliam; et sic est pnmus modus." [In У Met, lect. 17, nrs. 1001-1004] 
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activiteit zijn wederkerig; maar geen van de relaties die gefundeerd zijn in immanente 
activiteit is wederkerig. Schematisch: 

o.b.v. kwantiteit (statisch) -» wederkerig (1) 

relatie 
I o b.v. transitieve act -» wederkerig (2) 

o.b.v. actie/passie (dynamisch) -j 
[ o.b.v. immanente act -» niet-wederkeng (3) 

Laat ik de drie verschillende in dit schema weergegeven mogelijkheden achtereenvolgens 
kort toelichten. 

(1) Tot de statische (of mathematische) verhoudingen, die gefundeerd zijn in 
kwantiteit, behoren op de eerste plaats natuurlijk alle verhoudingen van hoegrootheid en 
hoeveelheid.' Het ene kan zich tot het andere bijv. verhouden als de helft of als wille
keurig welk ander deel ervan; als het dubbele of als willekeurig welk ander veelvoud 
ervan; of zonder nadere bepaling als een geheel tot een deel of omgekeerd; of zonder 
meer als groter, kleiner, meer of minder; voorts als de ene veelheid tot de andere 
veelheid, bijvoorbeeld als 2 : 3 of als 6 : 8; etc. Daarnaast worden ook de verhoudingen 
van identitas en diversitas, van similitudo en dissimilitudo, van aequalitas en inaequali-
tas gerekend tot de relaties die in kwantiteit zijn gefundeerd. Want elk van deze noties 
betekent de affirmatie resp. negatie van een bepaalde eenheid: idem (hetzelfde) betekent 
eenheid in substantie, similis (gelijkend) betekent eenheid in kwaliteit en aequalis (even 
groot) betekent eenheid in kwantiteit.2 Al deze verhoudingen zijn wederkerig, aangezien 
in beide termen dezelfde ratio van het-op-de-ander-toegeordend-zijn aanwezig is, i.e. 
dezelfde ratio quantitatis. Zo is 2 het dubbele van 1 en is omgekeerd 1 de helft van 2; 
en zo lijkt de ene ezel op de andere en lijkt omgekeerd de andere op de ene; etc.3 

' Ik noem deze verhoudingen 'statisch', omdat de wiskunde abstraheert van alle beweging in de 
fysische zin van het woord "Quae enim sunt secundum numerum, non sunt aliquae actiones nisi secundum 
similitudinem, sicut multiplicare, dividere et huiusmodi, ut etiam in alus dictum est, scilicet in secundo 
Physiconim; ubi ostendit, quod mathematica abstrahunt a motu, et ideo in eis esse non possunt huiusmodi 
actiones, quae secundum motum sunt." [In V Met, lect 17, nr 1024] 

2 In deze gevallen is het fundament van de relatie steeds de kwantiteit, zij het met 'secundum numerum 
ad numerum vel secundum numerum ad unum', maar 'secundum unum absolute'· "Haec [sc aequale, 
simile et idem] enim dieuntur secundum unitatem Nam eadem sunt, quorum substantia est una Similia, 
quorum qualitas est una Aequaha, quorum quantitas est una Cum autem unum sit pnncipium numen et 
mensura, patet etiam, quod haec dieuntur ad aliquid 'secundum numerum', idest secundum ahquid ad genus 
numen pertinens; non eodem modo tarnen haec ultima cum pnmis. Nam primae relationes erant secundum 
numerum ad numerum, vel secundum numerum ad unum, hoc autem secundum unum absolute " [In V 
Met, lect. 17, nr 1022]. Cf : "Omnis autem relatio ... fundatur vel supra quantitatem, secundum quod 
reduci tur ad genus quantitatis, aut supra actionem vel passionem. Unum autem reducitur ad genus quantita
tis quasi pnncipium quantitatis discretae; et supra ipsam fundatur identitas, secundum quod est unum in 
substantia, aequalitas, secundum quod est unum in quantitate, similitudo, secundum quod est unum in 
qualitate " [In HI Sent, 5, 1, 1 Sol. 1] 

' "...in lilts tantum mutua realis relatio invenitur m quibus ex utraque parte est eadem ratio ordims 
umus ad alteram quod quidem invenitur ш omnibus relatiombus consequentibus quantitatem. Nam cum 
quantitatis ratio sit ab omni sensibili abstracta, eiusdem rationis est quantitas in omnibus naturalibus 
corponbus. Et pan ratione qua unum habentium quantitatem realiter refertur ad alteram, et aliud ad ipsum. 
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(2) Ook de dynamische relaties die gefundeerd zijn in transitieve activiteiten zijn 
zonder uitzondering wederkerige betrekkingen. Zulke relaties - zeg tussen A en В -
berusten immers niet alleen van de ene kant op de actieve inwerking door A (het subject 
van de relatie van A tot B) op В (de term van deze relatie), maar tevens van de andere 
kant op het passieve ondergaan van В (het subject van de relatie van В tot A) van 
diezelfde inwerking door A (de term van deze relatie). Het fundament van dergelijke 
relaties kan een actueel inwerken en ondergaan zijn (bijv. de verwarmende kachel en 
de verwarmde handen), maar het kan ook een potentieel inwerken en ondergaan zijn 
(bijv. de niet spelende pianist en de piano); het kan een tegenwoordig inwerken en 
ondergaan zijn (bijv. de nu spelende pianist en de bespeelde piano), maar kan het ook 
een inwerken en ondergaan in het verleden zijn (bijv. de bevruchting als fundament van 
de biologische betrekking russen ouders en hun kinderen) of in de toekomst (bijv. een 
architect en een te ontwerpen bouwwerk).1 Maar hoe dan ook, in al deze gevallen is 
in beide relata - zowel in de agens als in de patiens - een fundament voorhanden voor 
een reële betrekking tot de andere term en in al deze gevallen is in beide relata ook 
dezelfde ratio van het-op-de-ander-toegeordend-zijn aanwezig.2 

(3) Maar bij de dynamische relaties die gefundeerd zijn in immanente activiteiten 
is het anders gesteld. Zo ligt in activiteiten als waarnemen, kennen en willen wel een 
fundament voor een reèle betrekking tot het waargenomene, het gekende en het gewilde, 
maar is er omgekeerd in het waargenomene, het gekende en het gewilde geen daarmee 
corresponderend fundament voor een reële betrekking tot het waarnemingsvermogen, 
het kenvermogen en het wilsvermogen. In dit verband herinner ik aan wat in 1.1.1 
gezegd is: dat een actio immanens niet een aan de agens extrinsiek effect teweeg brengt 
en als zodanig uitsluitend bestaat in de vervolmaking van de agens zelf; terwijl een actio 
transiens wel een aan de agens extrinsiek effect teweegbrengt en als zodanig (mede) 
bestaat in de vervolmaking van iets anders dan de agens. 

Laat ik een voorbeeld geven. Het verwarmen van water brengt in het water een 
reële verandering teweeg, op grond waarvan het 'verwarmd water' genoemd kan wor
den. 'Verwarmd water' zegt dan een reële verandering in het water en bijgevolg een 

Habet autem una quantitas absolute considerata ad aham ordinem secundum rationem mensurae et 
mensurati, et secundum nomen totius et partis, et ahonim huiusmodi quae quantitatem consequuntur " [De 
pot 7, 10] 

' Zie hierover In V Met, lect. 17, nrs. 1023-1025 

2 Cf · "In relatiombus autem quae consequuntur actionem et passionem, sive virtutem activam et 
passivam, non est semper motus ordo ex utraque parte. Oportet namque id quod semper habet rationem 
patientis et moti, sive causati, ordinem habere ad agens vel movens, cum semper effectus a causa perfici-
atur, et ab ea dependeat unde ordinatur ad ipsam sicut ad suum perfectivum Agentia autem, sive moven-
tia, vel etiam causae, ahquando habent ordinem ad patientia vel mota vel causata, ш quantum scilicet in 
ipso effecru vel passione vel motu ìnductis, attenditur quoddarn bonum et perfectio moventis vel agentis; 
sicut maxime patet ш agentibus umvocis quae per actionem suae speciei similitudinem mducunt, et per 
consequens esse perpetuum quod est possibile, conservant [De Parma-editie geeft· esse perpetuum propnae 
speciei, secundum quod est possibile, conservant] Patet hoc etiam idem in omnibus alus quae mota movent 
vel agunt vel causant, nam ex ipso suo motu ordinantur ad effectus producendos, et similiter in omnibus 
in quibus quodcumque bonum causae proven« ex effecru " [De pot 7, 10] 
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reële betrekking van het water ten opzichte van de warmtebron. Maar het zien, of het 
kennen, of het willen van water brengt in het water geen reële verandering teweeg, 
d.w.z. geen met deze activiteiten corresponderend reëel accident (passio), op grond 
waarvan het van zijn kant reëel gerelateerd zou zijn aan het gezichtsvermogen, het 
kenvermogen of het wilsvermogen. 'Gezien water' en 'gekend water' en 'gewild water' 
zeggen dan ook volstrekt geen reële betrekking van het water t.o.v. het gezichtsver
mogen, het kenvermogen of het wilsvermogen, ook al denkt het verstand zich het water 
spontaan als werkelijk gerelateerd aan degene die het ziet, kent en wil. Terwijl dus bij 
een zin als 'Het vuur verwarmt het water' aan het grammaticale of logische lijdend 
voorwerp 'water' een reëel lijdend voorwerp extra animam beantwoordt, beantwoordt 
bij zinnen als 'Ik ken het water', 'Ik zie het water' etc. aan het grammaticale of logische 
lijdend voorwerp 'water' geen reëel lijdend voorwerp extra animam, ofschoon de 
overeenkomstige zinsbouw die indruk zou kunnen wekken.1 

Misschien moet deze tegenstelling nog wat toegespitst worden. Bij een toedracht als 
'Het vuur verwarmt het water' zijn activiteit en passiviteit zó te onderscheiden, dat de 
actio (verwarmen) als accident in het ene subject (vuur) gelocaliseerd moet worden, 
terwijl de passio (verwarmd worden) als accident in een ander subject (water) gelocali
seerd moet worden.2 Maar bij toedrachten als 'Ik ken het water', 'Ik zie het water' etc. 
vormen activiteit en passiviteit een dusdanige eenheid, dat kennen en gekend worden 
beide gelocaliseerd moeten worden in hetzelfde subject (kenner).3 

Tegen deze achtergrond wordt iets zichtbaar van de zin van bekende formules als: 
'het zintuiglijk waarneembare in act is het zintuiglijk kenvermogen in act', en: 'het 
intelligibele in act is het intellect in act'.4 Terwijl het in het licht van de diversiteit van 
de subjecten bij een transitieve activiteit als verwarmen uitgesloten lijkt te oordelen: 'het 
daadwerkelijk verwarmende is het daadwerkelijk verwarmde zelf, schijnt het in het licht 
van de identiteit van het subject bij een immanente activiteit als kennen juist onvermij-

' Cf.: "... intellectum et intelligens non se habent ut agens et patiens, sed ambo se habent ut unum 
agens ..., quamvis quantum ad modum loquendi videanlur ut agens et patiens significan." [De ver 8, 6 
ad 3] (CUTS. A.V.) 

2 Cf.: "... cum actio sit in agente et passio in patiente, non potest esse idem numero accidens quod est 
actio et quod est passio, cum unum accidens non possit esse in diversis subiectis". [In ¡I Sent 40, 1, 4 ad 
1] 

De vraag of volgens Thomas transitieve activiteiten of operaties met alleen als vervolmakingen van 
het operatum, maar ook als vervolmakingen van de operans begrepen moeten worden, laat ik hier buiten 
beschouwing. Zie daarover o.a. de diepgaande speculatieve beschouwingen van K. Rahner in: Geist in Welt 
Zur Metaphysik der endlichen Erkenntnis bei Thomas von Aquin, Überarbeitet und ergänzt von J B. Metz, 
München 1964, blz. 331 e.v. Cf. L. Dümpelmann, Kreation als ontisch-ontologisches Verhältnis Zur 
Metaphysik der Schöpfungstheologie des Thomas von Aquin, München 1969, blz. 100 e.v. 

3 Cf.: "Actio... appetitus et sensus et intellectusnon est sicut actio progrediens in matenam extenorem 
sed sicut actio consistens in ipso agente ut perfectio eius; et ideo oportet quidem quod intelligens secundum 
quod intelligit sit actu, non autem oportet quod in intelligendo intelligens sit ut agens et intellectum ut 
passum, sed intelligens et intellectum, prout ex eis est effectum unum quid quod est intellectus in actu, sunt 
unum pnncipium hums actus quod est intelligere." [De ver 8, 6]. Cf. 8, 8 ad 10. 

4 "... sensibile in acni est sensus in actu, et intelligibile in actu est intellectus in actu". [S Th. I, 14, 2; 
en passim] (Curs. A.V.) 
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delijk te oordelen: 'het daadwerkelijk kennende is het daadwerkelijk gekende zelf (cog-
noscens in actu, est ipsum cogmtum in actu).1 Een ding wordt dan ook niet 'waargeno
men' ('waarneembaar'), 'gekend' ('kenbaar) of'gewild' ('wilbaar') genoemd, omdat het 
zelf reëel betrokken zou zijn op degene die het waarneemt, kent of wil, maar uitsluitend 
omdat degene die het waarneemt, kent of wil van zijn kant - juist als het ding waar
nemend, kennend of willend - reëel betrokken is op dat ding: 

dicit [Philosophus] quod in hoc differì iste 
tertius modus [relationum] a praemissis, quod in 
praemissis, unumquodque dicitur relative ex hoc, 
quod ipsum ad aliud refertur, non ex eo quod 
aliud referatur ad ipsum Duplum cnim refertur 
ad dimidium, et e converso, et similiter pater ad 
filium, et e converso, sed hoc tertio modo 
aliquid dicitur relative ex eo solum, quod aliquid 
refertur ad ipsum, sicut patet, quod sensibile et 
scibile vel intelligibile dicunfur relative, quia alia 
referuntur ad illa Scibile enim dicitur aliquid, 
propter hoc, quod habetur scientia de ipso Et 
similiter sensibile dicitur aliquid quod potest 
sentiri Unde non dicitur relative propter aliquid 
quod sit ex eorum parte, quod sit qualitas, vel 
quantitas, vet actio, vel passio, sicut in praemis
sis relationibus accidebat, sed solum propter 
actiones ahorum, quae tarnen in ipsa non termi-
nantur Si enim videre esset actio videntis perve-
niens ad rem visam, sicut calefactio pervenit ad 
calefactibile, sicut calefactibile refertur ad cale-
faciens, ita visibile referretur ad videntem Sed 
videre et ìntelligere et huiusmodi actiones 
manent in agentibus, et non transeunt in res 
passas, unde visibile et scibile non patitur ali-
quid, ex hoc quod intelligitur vel videfur Et 
propter hoc non ipsamet referuntur ad alia, sed 
aha ad ipsa [In V Met, lect 17, nrs 1026-1027] 

Aristoteles zegt dat dit derde type relaties hierin 
verschilt van de voorgaande typen, dat in de 
voorgaande typen elk ding 'relatief genoemd 
wordt, omdat het zelf aan iets anders gerelateerd 
is, niet omdat iets anders aan dat ding gerela
teerd zou zijn Het dubbele is immers gerelateerd 
aan de helft, en omgekeerd, en op gelijke wijze 
is de vader gerelateerd aan de zoon, en omge
keerd Maar bij dit derde type wordt een ding 
alleen daarom 'relatief genoemd, omdat iets 
anders gerelateerd is aan dat ding Zo is duide
lijk, dat het zintuiglijk waarneembare en het 
weetbare en het begrijpelijke 'relatief genoemd 
worden, omdat andere dingen aan die zaken 
gerelateerd zijn Iets wordt immers 'weerbaar' 
genoemd, omdat men er wetenschap van heeft 
En op gelijke wijze wordt iets dat zintuiglijk kan 
worden waargenomen 'zintuiglijk waarneembaar' 
genoemd Daarom worden deze dingen niet 're
latief genoemd vanwege iets van hun kant, dat 
een kwaliteit of kwantiteit, een activiteit of pas
siviteit zou zijn - zoals dat het geval was bij de 
eerder genoemde relaties -, maar enkel en alleen 
vanwege de activiteiten van andere dingen, die 
desalniettemin niet in de 'relatief genoemde 
dingen termineren Immers, als het zien een 
activiteit zou zijn van de ziende, die zou door
dringen tot de geziene zaak, zoals het verwarmen 
doordringt tot het verwarmbare, dan zou het 
zichtbare precies zo aan de ziende gerelateerd 
zijn als het verwarmbare aan het verwarmende 
Maar zien en begrijpen en dergelijke activiteiten 
blijven in de dingen die deze activiteiten ont
plooien en gaan niet over op de dingen die deze 
activiteiten 'ondergaan' Vandaar dat het zicht
bare en het begrijpelijke niet tets ondergaan, 
doordat ze gezien en begrepen worden En daar
om zijn deze dingen niet zelf gerelateerd aan 
andere dingen, maar zijn andere dingen gerela
teerd aan deze dingen 

1 In II De anima, lect 12, nr 377 N b Dat niet op overeenkomstige wijze gezegd kan worden 'het 
daadwerkelijk willende is het daadwerkelijk gewilde zelf, hoewel willen evenals kennen een immanente 
activiteit is, heeft zijn verklaring hienn, dat de eindterm van het willen extrinsiek aan het willen is, terwijl 
de eindterm van het kennen intrinsiek aan het kennen is Cf boven, 1 1 1 
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4.1.3 De niet-wederkerigheid van de kenverhouding als mogelijkheidsvoorwaarde voor 
waarheid en dwaling 

Het is niet gemakkelijk de in de vorige paragraaf ontwikkelde gedachtengang zonder 
slag of stoot te accepteren. Op zichzelf is de stelling, dat de activiteit van het kennen 
als zodanig geen enkele reële invloed heeft op datgene wat gekend wordt, nog wel 
aannemelijk te maken, al was het maar omdat de ontkenning ervan tot een ongerijmd
heid schijnt te leiden. Immers, als datgene wat gekend wordt een reële invloed zou 
ondergaan van het kennen - d.w.z. als het zou veranderen juist doordat het gekend 
wordt -, dan zou men eenvoudigweg nooit kunnen kennen wat men eigenlijk wil kennen 
(en wat men doorgaans ook pretendeert te kennen), nl. wat op zichzelf en onafhankelijk 
van het gekend worden het geval is. Zou het dus werkelijk zo zijn, dat het gekende 
verandert doordat het gekend wordt, dan zou men deze werkelijke toedracht zélf toch 
niet kunnen kennen zonder haar ipso facto te veranderen, - waardoor ze niet langer de 
oorspronkelijk werkelijke en de eigenlijk geïntendeerde toedracht zou zijn. De stelling 
dat het gekende verandert doordat het gekend wordt, heft dus min of meer zichzelf op; 
en de zin, de ratio van de notie 'kennen' lijkt op deze wijze volledig verminkt te 
worden. 

Men zou echter kunnen tegenwerpen dat dergelijke ingewikkelde redeneringen 
alleen maar nodig zijn, omdat men uitgaat van de onjuiste veronderstelling dat kennen 
een activiteit is. De eigenlijke reden (zo zou men kunnen betogen), dat de 'activiteit' 
van het kennen geen enkele reéle invloed heeft op het gekende, is niet, dat het kennen 
een immanente activiteit is, maar dat het kennen helemaal geen activiteit is. Door het 
kennen te behandelen als een actio wordt de verhouding tussen kenner en gekende 
feitelijk op zijn kop gezet. Heeft het menselijk kennen niet veeleer het karakter van een 
passio dan van een actio! Is kennis niet simpelweg een toestand die van buiten af in het 
kenvermogen (dat toch receptief is) teweeg wordt gebracht? En is voor de bewerkstelli
ging van die passio in de ziel van de kant van de te kennen dingen niet een actio vereist, 
d.w.z. een reële causale invloed van de dingen op het kenvermogen? Zodat er tussen 
de gekende dingen en de kenner op de keper beschouwd wel degelijk een wederkerige 
relatie bestaat, aangezien vanuit dit gezichtspunt in beide termen dezelfde ratio van-het-
op-de-ander-toegeordend-zijn aanwezig is? Zegt Aristoteles zelf trouwens niet, dat 
begrijpen een soort ondergaan of lijden is?1 Wat zou de kennis van de dingen méér 
moeten zijn dan het resultaat van een van die dingen zelf uitgaande actie of stimulus 
enerzijds en van een loutere reactie of respons van het kenvermogen anderzijds? 

Een min of meer bevredigende behandeling van deze kwestie zou een uitvoerige 
studie vergen van Thomas' vaak gedetailleerde uiteenzettingen over de onstoffelijkheid 
van de menselijke ziel, over haar verschillende kenvermogens en objecten, - in het 
bijzonder over de verhouding tussen de zintuigen en het verstand enerzijds en het actieve 
verstand (intellectus agens) en het passieve verstand (intellectus possibilis) anderzijds. 
In zekere zin is er op verschillende niveaus sprake van een actio-passio-verhouding, 

1 ". . Philosophus dicit, in III de Anima, quod mtelligere est pati quoddam. [S Th I, 79, 2, Sed contra] 
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maar niet telkens in dezelfde betekenis.1 Zo bestaat er volgens Thomas tussen de te 
kennen stoffelijke dingen en de zintuigen (d.w.z. de stoffelijke organen van het zinlijk 
kenvermogen) inderdaad een асгіо-рашо-verhouding. Thomas wijst er echter op, dat 
door de louter fysische inwerking van een ding op het zintuig, waardoor het zintuig een 
reële verandering ondergaat, nog geen kennis teweeg gebracht wordt. Evenals de activi
teit van het kennen geen reële (fysische) invloed uitoefent op het gekende ding, zo 
oefent ook de activiteit van het gekende ding geen reële (fysische) invloed uit op het 
kenvermogen; want het ene (het kenvermogen) is van een geheel andere orde of zijns
wijze dan het andere (het stoffelijke ding): 

Quaedam vero sunt ad quae quidem aha ordinan-
tur, et non e converso, quia sunt ommno extrín
seca ab ilio genere actionum vel virtutum quas 
consequitur talis ordo, sicut patet quod scientia 
refertur ad scibile, quia sciens, per actum ìntelli-
gibilem, ordinem habet ad rem scitam quae est 
extra animam. Ipsa vero res quae est extra 
arumam, ommno non attingitur a tali actu, quum 
actus intellectus non sit transiens in extenorem 
matenam mutandam, unde et ipsa res quae est 
extra animam, ommno est extra genus intelligi
bile Et propter hoc relatio quae consequitur 
actum intellectus, non potest esse in ea Et simi
lis ratio est de sensu et sensibili licet enim 
sensibile immutet Organum sensus in sua actione, 
et propter hoc habeat relationem ad ipsum, -
sicut et aha agentia naturaha ad ea quae patiun-
tur ab eis, - alteratio tarnen organi non perfìcit 
sensum in actu, sed perficitur per actum virtutis 
sensitivae' cuius sensibile quod est extra ani
mam, ommno est expers [De pot 7,10] (Curs 
A V ) 

Er zijn echter bepaalde dingen, waarop welis
waar andere dingen toegeordend zijn, maar niet 
omgekeerd, aangezien ze geheel en al extrinsiek 
zijn aan dat genus van activiteiten en vermogens, 
die een dergelijke toeordening met zich meebren
gen. Dit blijkt bijvoorbeeld hieruit, dat de weten
schap betrokken is op het weetbare, daar de 
wetende door zijn verstandelijke activiteit toege
ordend is op het geweten ding, dat buiten de ziel 
is Maar het ding zelf, dat buiten de ziel is, 
wordt door een dergelijke activiteit ш het geheel 
met geraakt, aangezien de act van het verstand 
niet overgaat in de verandering van de uitwendi
ge materie Daarom ook ligt het ding zelf, dat 
buiten de ziel is, geheel en al buiten de intelhgi-
bele orde En daarom kan de relatie, die volgt op 
de act van het verstand, niet in dat ding zijn Een 
vergelijkbaar argument geldt met betrekking tot 
het zintuiglijk kenvermogen en het zintuiglijk 
waarneembare Immers, ook al verandert het 
zintuiglijk waarneembare het zintuiglijk orgaan 
in zijn activiteit en heeft het er om die reden een 
relatie mee - zoals ook de andere actieve natuur-
dingen een relatie hebben met de dingen die hun 
activiteit ondergaan -, het is toch niet zo, dat 
door de verandering van het orgaan het zintuig
lijk kenvermogen tot act vervolmaakt wordt, 
maar dit wordt vervolmaakt door de act van de 
zintuiglijke kenkracht, en daar staat het zintuig
lijk waarneembare, dat buiten de ziel is, geheel 
en al buiten. 

De achtergrond van het in deze passage in radicale bewoordingen geponeerde onder
scheid tussen de (onstoffelijke) activiteit in anima en de (stoffelijke) activiteit extra 
animam - voor Thomas een belangrijk argument tegen de stelling dat kennis zonder 
meer een van buiten af teweeg gebrachte passio zou zijn - zal in de volgende paragraaf 
worden toegelicht vanuit het adagium, dat 'de ziel op een of andere wijze alle dingen 

1 Zie bijv de verschillende betekenissen van de term 'pati ' die Thomas onderscheidt m 5 Th I, 79, 
2 en I-II, 22, 3. 
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is' (anima est quodam modo omnia).' Toch kan de zin van het onderscheid ook nu al 
verduidelijkt en bekrachtigd worden door de volgende overdenking. 

Als kennis zonder meer het effect zou zijn van een soort influxus physicus realis, 
van een reële inwerking van iets op het kenvermogen (bijv. het inprenten van een vorm, 
het teweegbrengen van een beeld of iets dergelijks), dan zou het onderscheid tussen 
waarheid en onwaarheid, dat wezenlijk is voor de kennis en met name voor het oordeel, 
volkomen zinloos en leeg zijn. In een louter fysisch proces doen zich immers geen 
zaken voor als fouten, dwalingen en vergissingen. Zo is het oog, als het fysieke orgaan 
(werktuig, zintuig) van het gezichtsvermogen, op zichzelf niet in staat te dwalen. Het 
mag bij gelegenheid 'scherpziend' of 'bijziend' of 'verziend' genoemd worden, maar het 
werkt toch blindelings volgens de wetten van de natuur en reageert - overeenkomstig de 
wijze waarop het is ingericht - volkomen werktuiglijk en dus feilloos op fysische prik
kels. Als het kenvermogen zelf nu op precies dezelfde wijze door de dingen geactueerd 
zou worden, dan zou het evenmin als het oog (of welk ander zintuig dan ook) onderhe
vig kunnen zijn aan fouten en dwalingen. 

Maar, zal iemand misschien opmerken, is het dan niet evident dat het ene oog beter 
werkt dan het andere oog, dat het ene oog gezond is en het andere ziek! Ongetwijfeld, 
maar dat laat zich vanuit het gezichtspunt van de efficiënte oorzakelijkheid alléén (of 
deze nu fysisch of niet-fysisch is) volstrekt niet beoordelen. Vanuit dit gezichtspunt kan 
wel worden vastgesteld dat de ene werkoorzaak anders werkt dan de andere werkoor-
zaak, maar niet dat de ene werkoorzaak beter of slechter werkt dan de andere werkoor
zaak. De ene causa efficiens is per slot van rekening niet minder 'effectief' of 'efficiënt' 
dan de andere causa efficiens. Werkoorzaken werken, ze werken zus of zo, ze brengen 
dit of dat effect teweeg en zijn meer of minder productief, - maar daar is zo goed als 
alles mee gezegd. Of een werkoorzaak deugdelijk of ondeugdelijk werkt en of het 
bewerkte effect goed of slecht, volmaakt of onvolmaakt, waar of onwaar is, kan uitslui
tend beoordeeld worden in het licht van iets anders: te weten in het licht van andere 
oorzaken, die zich tot het veroorzaakte verhouden als de maat (mensura) ten opzichte 
van het meetbare (mensurabile) of het gemetene (mensuratum). ' 

Dat de waarheid van de kennis als waarheid niet het effect is van deze of gene 
werkoorzaak behoeft dus allerminst te betekenen, dat ze onafhankelijk is van oorzake
lijkheid überhaupt. Integendeel zelfs, de verhouding van het zijn van het gekende ding 
tot de waarheid van de kennis van dat ding wordt door Thomas uitdrukkelijk opgevat 
als de verhouding van een oorzaak tot het veroorzaakte2: 

... esse rei . causât ventatem ïntellectus. [S Th Het zijn van het ding veroorzaakt de waarheid 
I, 16, 1 ad 3] van het intellect. 

1 Voor een grondige uiteenzetting van de rol van de oorzakelijkheid in het menselijk kennen zie men: 
G. Sòhngen, Sein und Gegenstand Das scholastische Axiom 'Ens et verum convertuntur' als Fundament 
metaphysischer und theologischer Spekulation, Munster in Westfalen 1930, blz. 135-146. 

2 Cf.: "... ventas propositions potest dici ventas rei per causam. Nam ex eo quod res est vel non est, 
oratio vera vel falsa est." [In У Met. lect. 9, nr. 895]. "... ipsum esse rei est causa ventatis, secundum quod 
est ш cognitione intellects " [In I Sent 19, 5, 1] 
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... dispositif) rei est causa veritatis in opinione et De reële toedracht is de oorzaak van de waarheid 
oratione. [Λι IX Met., lect. 11, nr. 1897] in denken en spreken. 

Men dient daarbij echter te bedenken, dat er behalve de werkoorzaak (causa efficiens) 
nog andere oorzaken zijn: niet alleen de stofoorzaak (causa materialis) en de vormoor-
zaak (causa formalis), maar ook en vooral de doeloorzaak (causa finalis) en de voor-
beeldelijke oorzaak (causa exemplaris). Strikt genomen geldt alleen van deze laatste 
twee oorzaken, dat ze iets veroorzaken, zonder daardoor enige activiteit te ontplooien 
of in zichzelf enige verandering te ondergaan. Elk van beide verhoudt zich als een soort 
'onbewogen beweger' tot datgene, wat hij veroorzaakt. Daarom is aan deze twee oorza
ken het veroorzaakte reëel gerelateerd, terwijl ze zelf niet reëel, maar louter rationeel 
gerelateerd zijn aan het veroorzaakte; en daarom zijn deze twee oorzaken bij uitstek 
constitutief voor maatverhoudingen: de doeloorzaak in de sfeer van het goede en de 
voorbeeldelijke oorzaak (als 'oer-zaak') in de sfeer van het ware. 

Hoe het dus ook gesteld is met de (eventuele) verhouding tussen geest en stof of 
tussen ziel en lichaam en met de (eventuele) inwerking van buitenaf oç het kenver
mogen; en hoe het ook gesteld is met de (eventuele) afbeelding van de werkelijkheid in 
het kenvermogen: de kenverhouding als zodanig kan niet - althans niet afdoende - uit 
één van deze factoren, noch uit beide factoren tezamen verklaard worden, zodat elke 
poging daartoe als een ongerechtvaardigd reductionisme moet worden beschouwd. 

Wie beweert dat menselijke kennis niets méér is dan het loutere effect van een 
efficiënt-causaal proces, ziet zich niet alleen genoodzaakt aan te geven, waarin dit 
efficiënt-causale proces specifiek verschilt van andere efficiënt-causale processen, die 
niet tot kennis leiden, maar ziet ook over het hoofd, dat de waarheidsaanspraak van zijn 
bewering volkomen ondermijnd wordt door de inhoud van zijn bewering en dat hij, bij 
gebrek aan een deugdelijke maatstaf, geen enkele goede reden kan hebben zijn eigen 
kennisclaim hoger aan te slaan dan willekeurig welke andere kennisclaim, die immers 
niet minder dan de zijne moet berusten op het loutere effect van een feilloos efficiënt-
causaal proces. 

En wie beweert dat kennis niets méér is dan een afbeeldingsverhouding, ziet zich 
eveneens genoodzaakt aan te geven, waarin deze afbeeldingsverhouding specifiek ver
schilt van andere afbeeldingsverhoudingen, die niet als kenverhoudingen worden opge
vat, zoals de weerspiegeling van de wolken in een plas regenwater of de teksten en 
prenten in een encyclopedie of op een beeldscherm. 

Zo dringt zich tenslotte een merkwaardig, problematisch en zelfs ietwat onwaar
schijnlijk beeld op van de niet-wederkerigheid van de menselijke kenverhouding: 

1. Aan de ene kant is er de kenner, wiens kennisactiviteit weliswaar volkomen imma
nent is, maar die desalniettemin door die immanente activiteit reëel gerelateerd is 
aan het uitwendige ding en die dus (hoe dan ook) doordringt tot en tegenwoordig 
is bij het uitwendige ding. 

2. Aan de andere kant is er het uitwendige ding, dat slechts rationeel gerelateerd is 
aan de kenner, - niet alleen omdat het niet 'beroerd' wordt door de kennisactiviteit, 
maar ook omdat het kennen niet als het loutere effect van een van het ding uitgaan-

258 



de transitieve werking begrepen kan worden -, dat echter desalniettemin werkelijk 
gekend wordt en dat dus (hoe dan ook) doordringt tot en tegenwoordig is aan de 
kenner. 

Een lastig dilemma. Als kennen al een actio is, dan moet het toch een immanente actio 
zijn. Maar hoe kan de kenner dan doordringen tot het ding? En als kennen al een passio 
is, dan kan het toch niet een door het ding zelf teweeg gebrachte passio zijn. Maar hoe 
kan het ding dan doordringen tot de kenner?1 

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, dienen we in de volgende paragraaf de 
aandacht te richten op het adagium, dat 'de ziel op een of andere wijze alle dingen is' 
(anima est quodam modo omnia). Want uit dit adagium - dat in De ver. 1, 1 uitdrukke
lijk gekoppeld wordt aan de waarheidsnotie2 - kan volgens Thomas worden afgeleid, 
dat het menselijk intellect een onstoffelijk vermogen moet zijn. En aangezien stoffelijke 
dingen uiteraard niet kunnen inwerken op een onstoffelijk vermogen, kan de menselijke 
kennis van een stoffelijk ding niet begrepen worden als een door dat ding zelf teweeg 
gebrachte passio. 

Zo zal het feit van de niet-wederkerigheid van de kenverhouding, dat in deze 
paragraaf slechts door middel van een soort demonstratio quia is aangetoond, in de 
volgende paragraaf door middel van een soort demonstratio propter quid een nadere 
verklaring krijgen.3 

4.2 Zijnswaarheid en kenniswaarheid 

4.2.1 'Anima est quodam modo omnia ': de openheid van de geest en de geslotenheid 
van het stoffelijke 

Hoewel Thomas zeker geen dualist in de moderne, Cartesiaanse zin is (de mens is geen 
uitwendig samenstel van twee wezenlijk verschillende substanties, maar - zoals elk 
stoffelijk zijnde - een samenstel van twee beginselen, nl. eerste materie en substantiële 
vorm), moet de menselijke ziel naar zijn mening toch als iets immaterieels en subsistents 
beschouwd worden. De redelijke ziel is dus tegelijkertijd de vorm van het lichaam 

' Cf. "Die ganze Schwierigkeit besteht also im thomistischen System dann, die äußere Wirklichkeit, 
die in uns eintreten und zu uns selber werden muH, ohne dabei von sich selbst auszugehn, und die innere 
Vergegenwartigung, die in uns bleiben muß und die wir selber sein müssen, wahrend sie uns nach außen 
trägt, miteinander zu verbinden und doch nicht miteinander zu vermischen " [A.D Sertillanges, Der heilige 
Thomas von Aqum, Köln und Ölten 1954, blz 427] 

2 Zie boven, 2.3 2 2. 
3 "... duplex est demonstratio Una quae est per causam, et dicitur propter quid et haec est per priora 

simpliciter Aha est per effectum, et dicitur demonstratio quia et haec est per ea quae sunt pnora quoad 
nos" [S Th 1,2,2] ". quaedam rationes sunt, quae procedunt a principi is, id est a causis m effecrus sicut 
demonstrationes propter quid Quaedam autem e converso ab efTectibus ad causas sive principia, quae non 
demonstrant propter quid, sed solum quia " [In I Eth , lect 4, nr 51] 
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(forma corporis) én een onstoffelijk 'dit iets' (hoc aliquid)} Op het hoe en waarom van 
deze stelling, die nauwelijks verdedigbaar schijnt te zijn (en die bovendien de eenheid 
van de mens niet minder lijkt te ondermijnen dan Descartes' dualisme2), behoeft hier 
niet ingegaan te worden. Wel is het interessant te zien dat de wijze waarop Thomas deze 
stelling beargumenteert, in zekere zin het spiegelbeeld vormt van de gedachtengang van 
sommige moderne denkers. Terwijl deze uit de heterogeniteit van geestelijke en stoffelij
ke substanties - hetzij rechtstreeks, hetzij langs een omweg - uiteenlopende conclusies 
trekken m.b.t. het commercium substantiarum en de aard van het menselijk kennen 
(bijv. occasionalisme, voorbeschikte harmonie, transcendentaal idealisme), komt Thomas 
vanuit de aard van het menselijk kennen tot de gevolgtrekking van de heterogeniteit van 
de menselijke geest en de stoffelijke werkelijkheid, inclusief het menselijk lichaam. De 
heterogeniteit van de menselijke geest en de stoffelijke dingen is voor Thomas dus in 
eerste instantie niet een complicerende factor, maar juist een mogelijkheidsvoorwaarde 
voor de menselijke kennis. Wil kennis van de stoffelijke werkelijkheid mogelijk zijn, 
dan moeten de kennende geest en de stoffelijke werkelijkheid volkomen divers zijn. 
Nauwkeuriger: om open te kunnen staan voor de stoffelijke werkelijkheid, moet de 
kennende geest zelf onstoffelijk zijn. Om dit te verduidelijken dient enig licht geworpen 
te worden op de vraag, wat volgens Thomas kennen eigenlijk is.3 

Wat maakt een verhouding precies tot een Jfcevi-verhouding? Het antwoord op deze 
vraag kan - ondanks het in de vorige paragraaf geformuleerde dilemma - nergens anders 
gevonden worden dan in de termen van deze verhouding. De ene term is het ding (res); 
maar een ding kan in allerlei betrekkingen staan met andere dingen, zonder daardoor die 
betrekkingen tot kenverhoudingen te constitueren. Zelfs wanneer tussen twee zaken een 
verhouding van overeenkomst (adaequatio), correspondentie, afbeelding of gelijkenis 
bestaat, is er nog bepaald geen sprake van een ken-verhouding." 'Het verschil tussen 
kennende en niet-kennende wezens', aldus Leibniz, 'is even groot als het verschil tussen 
een spiegel en iemand die ziet'.5 In dergelijke verhoudingen kan dus onmogelijk het 
formele moment van het kennen - dat wat het kennen precies tot kennen maakt - be-

' Zie o a De anima art. 1 ('Utrum anima humana possit esse forma et hoc aliquid); S Th I, 75, 2 
('Utmm anima humana sit aliquid subsistens'), en S Th I, 76, 1 ('Utrum intellectivumpnncipium uniatur 
corpon ut forma') 

2 Cf N Kretzmann "The difficulty the subsistence thesis poses for Aqumas's theory is its threat to 
the unity of the human being. (. ) The subsistence thesis, . especially as employed in support of immorta
lity, threatens to leave the human being identified with the human soul, looking like an incorporeal, 
subsistent entity that is temporarily and rather casually associated with a body - looking like Plato's rather 
than Aristotle's human being " [N Kretzmann & E. Stump, The Cambridge Companion to Aquinas, 
Cambridge University Press 1993, biz. 134] 

3 Tenzij uit de context iets anders blijkt, bedoel ik in het vervolg met 'kennen' steeds 'menselijk 
kennen', - dus met de wijze waarop (volgens Thomas) engelen kennen, noch de wijze waarop (volgens 
Thomas) God kent. 

* Cf. " .cumsimilitudoattendatursecundumconvenientiamvelcommunicationeminforma.multiplex 
est simihtudo, secundum multos modos commumcandi m forma " [S Th I, 4, 3] 

' ".. la différence entre les substances intelligentes, et celles qui ne le sont point, est aussi grande que 
celle qu'il y a entre le miroir et celui qui voit " [Discours de Métaphysique, § 35] 
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staan. Men moet zich dus wenden tot de andere term, nl. tot het kenvermogen of het 
verstand (intellectus). Wat vermag het verstand echter dat andere dingen niet vermogen, 
op grond waarvan het een fundament voor een kenverhouding kan verschaffen? 

. cognoscentia a non cognoscentibus in hoc 
distinguuntur, quia non cognoscentia nihil habcnt 
nisi formam suam tantum, sed cognoscens natum 
est habere formam etiam rei alterius, nam species 
cogniti est in cognoscente Unde manifestum est 
quod natura rei non cognoscentis est magis 
coarctata et limitata natura autem rerum cognos-
centium habet maiorem amphtudinem et extensi-
onem Propter quod dicit Philosophus, III de 
Anima, quod anima est quodammodo omnia 
[S Th I, 14, 1] Cf S Th I, 16, 3. 

De kennende wezens onderscheiden zich van de 
met-kennende dingen hierin, dat de niet-kennen-
de dingen slechts hun eigen vorm hebben, terwijl 
het kennende wezen geëigend is de vorm ook 
van een ander ding te hebben, want de species 
van het gekende is in de kenner Daaruit blijkt 
dat de natuur van het met kermende duig meer 
beperkt en begrensd is, maar dat de natuur van 
de kennende wezens een grotere reikwijdte en 
omvang heeft. Daarom zegt Aristoteles in het 
derde boek van De anima, dat de ziel in zekere 
zin alles is. 

Stellen we om te beginnen vast dat deze (bepaald pregnante) tekst een eerste en voorlo
pig antwoord geeft op de in de vorige paragraaf gestelde vraag, op welke wijze het te 
kennen ding tot een kennend wezen kan 'doordringen' : niet (zoals een grof materialisme 
misschien zou impliceren) doordat het ding zelf integraal, d.w.z. naar vorm én materie, 
in het kenvermogen wordt opgenomen, maar doordat de vorm van het ding in het 
kenvermogen wordt opgenomen. Kennen is geen proces van i/of-wisseling, maar van 
ог/и-wisseling, om het zo maar eens uit te drukken. 

Verder wordt in de tekst gesteld, dat kennen het vermogen impliceert een vreemde 
vorm in zich te hebben, - d.w.z. de eigen vorm van iets anders ('forma rei alterius'). 
Het is voor een goed begrip van de kenverhouding niet onbelangrijk dit uitdrukkelijk te 
signaleren. Thomas zegt niet dat kennende wezens zich van niet-kennende wezens onder
scheiden, doordat ze andere vormen in zich kunnen hebben, maar dat kennende wezens 
zich van niet-kennende wezens onderscheiden, doordat ze de vormen van andere dingen 
in zich kunnen hebben. Dat een ding in staat is andere vormen in zich te hebben, maakt 
het nog niet tot een kennend wezen, want in zekere zin kan van alle zelfstandige dingen 
gezegd worden dat ze andere vormen in zich kunnen hebben. Alle zelfstandige dingen 
kunnen immers naast de (eigen) substantiële vorm nog (andere) accidentele vormen in 
zich hebben. Zo is een beuk 'beuk' krachtens zijn substantiële vorm (dat wat de beuk 
tot beuk maakt), maar groen of bruin, groot of klein, dik of dun krachtens aanvullende 
of vervolmakende accidentele vormen. Geen enkel ding is echter in staat naast de eigen 
substantiële vorm óók nog eens de substantiële vormen van andere dingen in zich te 
hebben, - behalve dan een wezen dat is uitgerust met een kenvermogen ('cognoscens 
natum est habere formam etiam rei alterius'). 

Daaruit blijkt dat vormen op twee heel verschillende manieren gerecipieerd kunnen 
worden en dus ook op twee heel verschillende manieren informatief kunnen zijn. Want 
de receptie van een substantiële vorm in de eerste materie of de receptie van een acci
dentele vorm in een stoffelijke substantie is kennelijk van een geheel andere aard dan 
de receptie van een vorm in een kennend subject, juist voorzover dit kennend is. Het 
onderscheid tussen de receptie van een vorm in een materieel suppositum en de receptie 
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van een vorm in een kenvermogen kan op verschillende manieren benoemd worden, 
bijvoorbeeld als 

De natuurlijke resp de intentionele of spirituele receptie van een vorm De vorm, 
die haar natuurlijke zijnswijze (esse naturale) heeft in een materieel substraat of 
suppositum, kan ook in een ander, vreemd substraat of suppositum aanwezig zijn 
(bijv in de menselijke ziel), m welk geval ze een intentionele zijnswijze (esse 
intentionale of esse spirituale) heeft 
Nota bene, de benamingen 'esse intentionale ' en 'esse spirituale ' zijn bepaald niet 
exclusief gereserveerd voor de zijnswijze die een vorm heeft in het kenvermogen, 
maar worden ook gebruikt voor de zijnswijze die een vorm heeft m andere vreemde 
substraten of media In het algemeen kan gezegd worden dat een vorm een intentio
nele of spirituele zijnswijze heeft, voorzover ze niet in haar eigen, natuurlijke 
substraat, maar in iets anders tegenwoordig is En in dat 'iets anders', in dat vreem
de substraat of medium - of dit nu stoffelijk of onstoffelijk is - wordt de vorm niet 
werkelijk 'belichaamd', maar heeft ze als het ware een ietwat 'ijl' of 'vluchtig' 
bestaan (men denke in dit verband aan de oorspronkelijke betekenis van 'spiritus') 
In een vreemd substraat of medium is de vorm dan ook altijd in zekere zin 'onaf', 
'incompleet' of 'imperfect' zoals bijvoorbeeld de vorm van een kleur in de lucht 
(waardoor de lucht niet gekleurd wordt) of m de oogpupil van de waarnemer 
(waardoor de pupil niet gekleurd wordt), of zoals de kracht van de ambachtsman 
in het door hem gehanteerde gereedschap, of zoals de vorm van het afgebeelde in 
de spiegel, etc ' 
De materiele resp de immateriële receptie van een vorm, alnaargelang de aard van 
het substraat waarin de vorm gerecipieerd wordt hetzij de eerste materie (of althans 
een materieel suppositum), hetzij de menselijke geest 
De entitatieve resp de cognitieve receptie van een vorm, waarmee aangeduid wordt 
dat de informatieve invloed van de vorm in het ene geval de constitutie of de 
verandering van een (stoffelijk) zijnde, in het andere geval de actualisering van het 
kenvermogen betreft 
De subjectieve resp de objectieve receptie van een vorm Ook deze benamingen 
kunnen gemakkelijk misverstand wekken Onder de 'subjectieve' receptie van een 
vorm moet hier verstaan worden de wijze waarop een vorm door een ontologisch 
subject (suppositum, substraat) wordt opgenomen, waardoor dit subject entitatief 
geïnformeerd wordt Onder de 'objectieve' receptie van een vorm moet dan ver
staan worden de wijze waarop een vorm door een epistemologisch subject wordt 
opgenomen, waardoor dit subject cognitief geïnformeerd wordt (of waardoor -
indien men wil - een object geconstitueerd wordt) 

' Cf D Flippen, 'Immanence and Transcendence m Human Knowledge The Illumination of a Problem 
in St Thomas',in The New Scholasticism 53 (1979) biz 342-343,enA Brunner, Der Stufenbau der Welt 
Ontologische Untersuchungen über Person Leben Stoff, München 1950, blz 373-377 Voor de uiteenlo
pende betekenissen van de term intentie bij Thomas zie men A Hayen, L Intentionnel dans la philoso
phie de Saint Thomas, Bruxelles/Pans 1942, blz 56-59 
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Los van subtiliteiten kan gezegd worden dat er bij de eerste wijze van receptie van een 
vorm (de receptie van een substantiële vorm in de eerste materie of van een accidentele 
vorm in een stoffelijke substantie) telkens sprake is van de vereniging van een materieel 
suppositum en een (zijns)vorm, waardoor een of ander stoffelijk zijnde tot stand komt, 
terwijl er bij de tweede wijze van receptie telkens sprake is van de vereniging van een 
kennend subject en een (ken)vorm, waardoor een of andere kennis van een stoffelijk 
zijnde tot stand komt. Laten we deze twee wijzen van receptie eens nauwkeuriger met 
elkaar vergelijken. 

Door de receptie van een vorm in een materieel suppositum wordt de vorm beperkt 
of gecontraheerd tot dit-ene-ding (ahquod unum).1 Dit type receptie impliceert in feite 
een wederzijdse 'ver-eindiging' (beperking, begrenzing, bepaling) van materie en vorm. 
Want de materie, die als zodanig voor vele vormen ontvankelijk is en in die zin onbe
grensd, wordt door de receptie van een vorm beperkt in haar ontvankelijkheid. En de 
vorm, die als zodanig aan vele subjecten gemeenschappelijk is en in die zin onbegrensd, 
wordt door haar receptie in de materie beperkt tot dit-ene-ding: een specifiek en indivi
dueel bepaald zijnde.2 Een stoffelijk ding kan tal van kleuren hebben, maar door de 
opname van de vorm 'roodheid' wordt het rood, - en niet bijv. blauw; en de vorm 
'roodheid' kan in tal van stoffelijke dingen zijn, maar door de opname in een stoffelijk 
ding wordt het de roodheid van dit ding, - en niet van dat ding. 

Bij dit type receptie wordt door het hebben van deze vorm het hebben van tal van 
andere vormen kennelijk uitgesloten. Is iets eenmaal een paard, dan kan het nog wel een 
zwart of een wit paard zijn, maar niet een ezel, en is iets eenmaal een zwart paard, dan 
kan het nog wel een hengst of een merrie zijn, maar niet een wit paard; etc. Daarmee 
is niet gezegd dat er geen wording of verandering mogelijk is, maar wel, dat in zekere 
zin bij elke wording en verandering in de stoffelijke werkelijkheid de opkomst van het 
één de ondergang van het ander impliceert (generano unius est corruptio alterius).3 

1 "Per matenam determinato forma rei ad al iquod unum" [S Th 1,84,2] "Coarctatioautemformae 
est per matenam "[S Th 1,14,1] ". . formae et perfectiones rerum per matenam determinantur" [De ver 
2, 2] 

2 "Finitur autem quodammodo et materia per formam et forma per matenam Materia quidem per 
formam, inquantum matena antequam recipiat formam, est in potentia ad multas formas, sed cum rccipit 
unam, terminatur per ïllam Forma vero finitur per matenam, inquantum forma in se considerata communis 
est ad multa, sed per hoc, quod recipirur in matena, fit forma determinate hums rei Matena autem 
perficitur per formam, per quam finitur, et ideo infinitum secundum quod attribuitur materiae, habet 
rationem ìmperfecti, est emm quasi materia non habens formam Forma autem non perficitur per matenam, 
sed magis per earn eius amplitudo contrahitur, unde infinitum, secundum quod se tenet ex parte formae 
non determinatae per matenam, habet rationem perfecti." [S Th I, 7, 1] 

Terwijl dus de 'ver-eindiging' van de materie door de vorm een vervolmaking of verrijking van de 
materie is, is de 'ver-eindiging' van de vorm door de matene veeleer een inperking of verarming van de 
vorm Cf. К Rahner, Geist in Welt Zur Metaphysik der endlichen Erkenntnis bei Thomas von Aquin, 
Überarbeitet und ergänzt von J B. Metz, München 1964, blz. 158-165. Cf. 5 Th I, 50, 2 ad 4 

3 Cf · "Nullum corpus potest altenus corpons formam substantialem recipere nisi per corruptionem 
suam formam amittat " [ScG II, 49, Amphus1] Cf : " secundum se dici tur ahqua forma corrumpi per 
contranum suum per accidens autem, per corruptionem sui subiecti." [S Th 1-11,53,1] Voor de formule 
'generatie umus est corruptio altenus' zie men o a 5 Th I, 19, 9; ScG II, 89, Quanto ïgitur, et a l 
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Geen enkel stoffelijk ding kan dus alle vormen, bepalingen, eigenschappen of volmaakt
heden tegelijkertijd in zich verenigen. 

Nu is het niet kenmerkend voor een stoffelijk ding ab stoffelijk, dat het niet alle 
vormen en volmaaktheden kan bezitten, dat het m.a.w. niet alles kan zijn. Want geen 
enkel geschapen en eindig wezen, of het nu stoffelijk of onstoffelijk is, kan op entitatie-
ve wijze alle vormen en alle volmaaktheden bezitten. Elk schepsel, of het nu een steen, 
een plant, een dier, een mens of een engel is, bezit uit zichzelf slechts één substantiële 
vorm, waardoor het is wat het is en waardoor het een specifiek bepaalde en dus beperk
te volmaaktheid heeft: 

.. res ahqua invenitur perfecta duphciter. Uno 
modo secundum perfectionem sui esse quod ei 
competit secundum propriam speciem Sed quia 
esse specificum umus rei est distinctum ab esse 
specifico alterius rei, ideo in qualibet re creata 
huiusmodi perfectiom in unaquaque re tantum 
deest de perfectione simphciter quantum perfec-
tius in speciebus alus ìnvenitur, ut sic cuiuslibet 
rei perfectio in se consideratae sit imperfecta 
veluti pars perfections totius universi, quae 
consurgit ex smgularum rerum perfectionibus 
invicem congregatis. [De ver 2, 2] 

Een ding kan op twee manieren volmaakt zijn. 
Op de eerste plaats volgens de volmaaktheid van 
z'n zijn, dat aan het ding toekomt volgens zijn 
eigen specifieke vorm [species] Maar daar het 
specifieke zijn van het ene ding onderscheiden is 
van het specifieke zijn van een ander ding, ont
breekt m ieder geschapen ding de absolute vol
maaktheid in díe mate aan de volmaaktheid van 
een ding, waann deze op volmaaktere wijze in 
de andere vormen gevonden wordt Zodat de 
volmaaktheid van ieder ding op zichzelf be
schouwd onvolmaakt is, als het ware een deel 
van de volmaaktheid van het gehele universum, 
die oprijst uit de volmaaktheden van de geza
menlijke, singuliere dingen. 

Alle substantiële vormen - of ze voor hun bestaan nu al dan niet op de stof zijn aange
wezen - zijn als vormen kennelijk evenzovele graden van de totale volmaaktheid.1 

Anders dan bij een louter materiele distinctie (die het gevolg is van de materiële multi-
plicatie van een vorm), waaraan slechts een numeriek verschil van soortgelijke individu
en (individuen met dezelfde specifieke vorm) beantwoordt, beantwoordt aan iedere 
formele distinctie een gradueel verschil, d.w.z. een verschil in volmaaktheid.2 Elke 

Vollediger geformuleerd " .. generatie huius est corruptio ïllius, et corruptio hums est generatio altenus " 
[In I De gen et cor , lect 8] 

' Cf : "Unumquodque autem constituitur in specie, secundum quod determina tur ad aliquem specialem 
gradum in entibus quia species rerum sunt sicut numen, qui différant per additionem et subtractionem 
umtatis, ut dicitur in Vili Metaphys In rebus autem matenahbus aliud est quod déterminât ad specialem 
gradum, scilicet forma, et aliud quod determinativ, scilicet materia... Sed in rebus tmmatenalibus non est 
aliud determinaos et determinatum. sed unaquaeque earum secundum seipsam tenet determinatum gradum 
in entibus." [S Th. I, 50, 2 ad 1] 

2 "Duplex emm distinctio invenitur in rebus una formalis, in his quae differunt specie, alia vero 
matenalis, in his quae differunt numero tantum. (. ) Distinctio autem formalis semper requint ínaequalita-
tem, quia, ut dicitur in VIII Metaphys., formae rerum sunt sicut numen, in quibus species vanantur per 
additionem vel subtractionem mutatis Unde in rebus naturahbus gradatim species ordinatae esse videntur 
sicut mixta perfectiora sunt elementis, et plantae corponbus minerahbus, et ammalia planus, et homines 
alus animalibus; et m singulis horum una species perfectior alus invenitur " [S Th I, 47, 2]. Ci S Th I, 
76,3. 
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formele indeling, elke indeling in 'zo' en 'anders', berust dan ook uiteindelijk op 'bezit' 
(habitus) en 'gemis' (privatio), op het hebben van een vorm of het niet-hebben van die 
vorm.1 

Thomas verwijst in dit verband graag naar Aristoteles, die de vormen, species of 
definities van de dingen vergelijkt met getallen (species sunt sicut numeri).2 Deze op 
het eerste gezicht wat verwarrende (en ook niet op alle punten even treffende) vergelij
king berust op drie punten van overeenkomst. Ten eerste: zoals getallen tot stand komen 
door toevoeging resp. aftrekking van de eenheden, zo komen de species tot stand door 
toevoeging resp. aftrekking van formele verschillen (de specifieke differenties). Ten 
tweede: zoals bij getallen de laatst toegevoegde eenheid het specifieke getal bepaalt, zo 
bepaalt bij (de definities van) de vormen of naturen de laatst toegevoegde differentie de 
species.3 En ten derde: zoals elk volgend getal de voorgaande getallen in zich opneemt 
én er iets aan toevoegt, zo neemt elke hogere vorm of natuur de lagere vormen of 
naturen in zich op én voegt ze er iets aan toe.4 

Uit dit alles blijkt wel dat eindigheid en onvolmaaktheid niet per se samengaan met 
stoffelijkheid, hoewel stoffelijkheid wei per se samengaat met eindigheid en onvolmaakt
heid. De materiele onvolmaaktheid van een vorm in de stof voegt dus iets toe aan de 
formele onvolmaaktheid van een vorm op zichzelf. Kenmerkend voor de onvolmaaktheid 
van een vorm in de stof is nu juist het boven beschreven gebrek aan openheid of ontvan
kelijkheid voor de vormen en volmaaktheden van andere dingen, dat niet aan de vorm 
als zodanig te wijten is. Terwijl de onvolmaaktheid van de vorm als zodanig in zekere 
zin als 'open' getypeerd kan worden, moet de onvolmaaktheid van een vorm in de stof 
veeleer als 'gesloten' worden gekarakteriseerd. Het verschil kan wellicht verduidelijkt 

' "Omnis distinctio est aut secundum divisionem quantitatis, quae in sohs corponbus est . aut 
secundum divisionem formalem Quae sine graduum diversitate esse non potest cum talis divisto reducatur 
ad privationem et formam, et sic oportet quod altera formarum condivisarum sit melior et altera vilior 
Unde, secundum Philosophum, species rerum sunt sicut numen, quorum unus alten addit aut minuit " [ScG 
II, 44, Item2] 

2 " inveniuntur differre formae rerum natural mm secundum perfectum et magis perfectum, ut patet 
intuenti Propter quod species comparantur numens, ut dicitur in VIII Metaph quorum species per additio-
nem et subtractionem unitatis vanantur " [De spir creat art 3] 

3 "Et dicit [Philosophus], quod si ahquid addatur vel subtrahatur ahcui numero, etiam si sit minimum, 
non ent id idem numerus secundum speciem Minimum emm in numens est umtas, quae si addatur in 
temano, surgit quatemanus, quae est alia species numen si vero abstrahatur ab eodem, remanet binanus, 
qui est etiam alia species numen Et hoc ideo, quia illa ultima differentia dat speciem numero. Et similiter 
est in definitiombus, et in quod quid erat esse, quod significai definitio, quia quocumque nummo addito 
vel ablato, est alia defuutio, et alia natura speciei. Sic emm substantia animata sensibihs tantum, est 
definirlo animalis cui si addas et rationale, constituís speciem hominis, si autem subtrahas sensibile, 
constituís speciem plantae, quia etiam ultima differentia dat speciem." [In Vili Met, lect 3, nrs. 1723-
1724] Zie ook de voorgaande noten. 

4 " perfectior forma facit per unum omnia quae infenores faciunt per diversa, et adhuc amplius' puta, 
si forma corpons inanimati dat materia esse et esse corpus, forma plantae dabit ei et hoc et insuper vivere, 
anima vero sensitiva et hoc, msuper et sensibile esse, anima vero rationalis et hoc, et insuper rationale esse 
Sic emm inveniuntur differre formae rerum naturahum secundum perfectum et magis perfectum, ut patet 
intuenti Propter quod species comparantur numens, ut dicitur in Vili Metaph • quorum species per 
additionem et subtractionem unitatis vanantur " [De sptr creat art 3] 
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worden door een beschouwing van de meest voor de hand liggende en herkenbare 
perfectiegraden, die in de stoffelijke werkelijkheid worden aangetroffen. 

Een individueel levenloos lichaam staat op geen enkele wijze open voor de vervol
making door datgene, wat eigen is aan de plant, zoals stofwisseling, groei en voortplan
ting. De vorm van zo'n lichaam bevindt zich in de afgeslotenheid van het stoffelijke dit-
hier-en-nu. Maar op zichzelf sluit de vorm van het stoffelijke lichaam verdere volmaakt
heden niet uit. Want zou de vorm-als-zodanig van het lichamelijke verdere volmaakthe
den positief uitsluiten, dan zou geen enkel stoffelijk lichaam levend kunnen zijn. In het 
plantaardige wordt de vorm van het levenloos-stoffelijke echter in een hogere vorm, in 
een hogere eenheid opgenomen, nl. die van het vegetatief levende (anima vegetativa), 
waardoor ze niet alleen wordt aangevuld met nieuwe, typisch plantaardige volmaakthe
den, maar waardoor bovendien al datgene, wat ze zelf te bieden heeft, daarmee op een 
hoger niveau verenigd wordt. 

Een individuele plant staat op zijn beurt op geen enkele wijze open voor de vervol
making door datgene, wat eigen is aan het dier, zoals zintuiglijke waarneming. De vorm 
van zo'n plant bevindt zich in de afgeslotenheid van het stoffelijke dit-hier-en-nu. Maar 
op zichzelf sluit de vorm van de plant verdere volmaaktheden niet uit. Want zou de 
vorm-als-zodanig van het plantaardige verdere volmaaktheden positief uitsluiten, dan zou 
geen enkel levend lichaam zintuiglijk kunnen zijn. In het dierlijke wordt de vorm van 
het vegetatief levende echter in een hogere vorm, in een hogere eenheid opgenomen, nl. 
die van het sensitief levende (anima sensitiva), waardoor ze niet alleen wordt aangevuld 
met nieuwe, typisch dierlijke volmaaktheden, maar waardoor bovendien al datgene, wat 
ze zelf te bieden heeft, daarmee op een hoger niveau verenigd wordt. 

Een individueel redeloos dier staat weer op geen enkele wijze open voor de vervol
making door datgene, wat eigen is aan de mens, zoals verstandelijke kennis. De vorm 
van zo'n dier bevindt zich in de afgeslotenheid van het stoffelijke dit-hier-en-nu. Maar 
op zichzelf sluit de vorm van het dier verdere volmaaktheden niet uit. Want zou de 
vorm-als-zodanig van het dierlijke verdere volmaaktheden positief uitsluiten, dan zou 
geen enkel zintuiglijk wezen redelijk kunnen zijn. In het menselijke wordt de vorm van 
het sensitief levende echter in een hogere vorm, in een hogere eenheid opgenomen, nl. 
die van het rationeel levende (anima rationalis), waardoor ze niet alleen wordt aange
vuld met nieuwe, typisch menselijke volmaaktheden, maar waardoor bovendien al 
datgene, wat ze zelf te bieden heeft, daarmee op een hoger niveau verenigd wordt. 

Zo kan leven begrepen worden als een verrijking én vervolmaking van lichamelijk
heid, zintuiglijk leven als een verrijking én vervolmaking van leven en verstandelijk 
leven als een verrijking én vervolmaking van zintuiglijk leven. ' De hogere vorm sluit 

' Daaruit blijkt dat de vergelijking van species met getallen enigszins misleidend is Het zou immers 
onzinnig zijn 6-zijn als een volmaaktere wijze van 5-zijn te beschouwen. Door de toevoeging van een 
eenheid aan het getal S ontstaat wel het nieuwe, 'specifieke' getal 6, maar dit specifieke getal is toch geen 
vervolmaking van het getal S. Door de toevoeging van een specifieke differentie daarentegen ontstaat niet 
alleen een nieuwe species, maar wordt datgene, waaraan ze wordt toegevoegd, ook door-en-door verenigd, 
vervolmaakt en 'verheven'. De grond van dit verschil is wellicht, dat de eenheid van het getal eigenlijk 
geenvorm-ee/i/iei(/,maareen(betrekkelijkuitwendige)orrfe-eenAeirfis " . compositumquandoquesortitili 
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telkens de lagere vorm in, maar dan op eminente of eventueel op virtuele wijze.1 Een 
dergelijke, hierarchische orde van volmaaktheden - hier slechts geïllustreerd aan de hand 
van een tamelijk grove onderscheiding van perfectiegraden in de stoffelijke werkelijk
heid, die geen recht doet aan de rijkdom van graden binnen elk van die graden - moet 
tenslotte bestaan tussen alle substantiële vormen en dus tussen alle species in het genus 
substantie.2 Ieder soortelijk verschil is een gradueel verschil, en wel zo, dat de hoogste 
graad binnen een lager genus raakt aan de laagste graad van een hoger genus en dat de 
hoogste graad van het hoogste genus de goddelijke gelijkenis het meest nabij komt3 

Waar het mij hier vooral om gaat, is de verhelderende tegenstelling tussen de 
onderlinge verhouding van vormen op zichzelf en die van vormen in de materie. Terwijl 
de onvolmaaktheid van een vorm op zichzelf de volmaaktheid van andere vormen niet 
positief uitsluit, maar ófwel positief insluit (zoals een hogere vorm een lagere), ófwel 
er tenminste voor openstaat en haar hoogstens negatief uitsluit (zoals een lagere vorm 
een hogere), heeft de receptie van de vorm in de materie onvermijdelijk een zekere 
'geslotenheid' of 'bekrompenheid' tot gevolg: 

speciem ab ahquo uno, quod est vel forma, ut patet in corpore mixto, vel compositio, ut patet in domo, 
vel ordo, ut patet in syllaba et numero " [In VII Met, lect 17, nr 1673] Zie ook В А М Barendse, 'Over 
de graden in het zijn', in Zich door het leven heendenken, Kampen 1982, blz 71 

1 Een hogere vorm bevat een lagere vorm op virtuele wijze, indien ze eigenlijk niet de lagere vorm 
zélf bezit, maar op grond van haar voortreffelijkheid (nobilitai) wel de kracht of het vermogen (virtus) 
heeft om datgene, wat door de lagere vorm op haar manier bewerkstelligd wordt, langs andere weg te 
bewerkstelligen Zo ligt bijv 'warmte' op formele wijze opgesloten in het vuur, waardoor het vuur zelf 
warm is en op grond waarvan het andere dingen kan verwannen, 'warmte' ligt echter niet op formele, 
maar op virtuele wijze opgesloten in het zonlicht, daar dit - hoewel het zelf niet warm is - het vermogen 
heeft andere dingen te verwarmen Een hogere vorm kan een lagere vorm echter ook op formele, maar dan 
toch op eminente wijze bevatten, d w z zonder de beperkingen en onvolmaaktheden die de lagere vorm 
aankleven, maar die in strijd zijn met de voortreffelijkheid van de hogere vorm 

2 Cf " differentia est nobihor genere, sicut dcterminatum indeterminato et proprium communi, non 
autem sicut aha et aha natura Ahoquin oporteret quod omnia ammalia ïrrationalia essent umus speciei, 
vel quod esset m eis aliqua alia perfectior forma quam anima sensibilis Differunt specie ammalia 
ïrrationalia secundum diversos gradus determínalos naturae sensitivae Et similiter omnes angeli differunt 
specie secundum diversos gradus naturae intcllectivae " [S Th I, SO, 4 ad 1] 

' "Ex diversitate formaram sumitur ratio ordinis rerum Cum emm forma sit secundum quam res 
habet esse; res autem quaehbet secundum quod habet esse, accédât ad similitudinem Dei, qui est ipsum 
suum esse simplex necesse est quod forma nihil sit aliud quam divina similitudo participate in rebus, unde 
convenienter Aristoteles, in I Phys, de forma loquens, dicit quod est divinum quoddam et appetibile 
Similitudo autem ad unum simplex considerata diversifican non potest nisi secundum quod magis vel 
minus similitudo est propinqua vel remota Quanto autem ahquid propinquius ad divinam similitudinem 
accedit, perfectius est Unde in formis differentia esse non potest nisi secundum quod una perfectior existit 
quam aha propter quod Aristoteles, in Vili Metaphys , defìnitiones, per quas naturae rerum et formae 
sigmficantur, assimilât numens, in quibus species vanantur per additionem vel subtractionem unitatis, ut 
ex hoc detur mtelligi quod formaram diversitas diversum gradum perfectioms requint Et hoc evidenter 
apparet naturas rerum speculanti Invemet emm, si quis dihgenter consideret, gradatim rerum diversitatem 
complen nam supra inanimata corpora invemet plantas, et super has ïrrationalia ammalia, et super has 
intellectuals substantias, et ш singulis horum invemet diversitatem secundum quod quaedam sunt alus 
perfection, in tantum quod ea quae sunt suprema inférions generis, videntur propinqua superiori genen, 
et e converso, sicut ammalia immobiha sunt simiha plantis ( ) Unde patet quod rerum diversitas exigit 
quod non sint omnia aequalia, sed sit ordo in rebus et gradus " [ScG III, 97, Ex'] 

267 



"Soms ... is eenfonna materieel, d w z aangewezen op een subject wiens receptiviteit beperkt 
is in deze zin dat het bezit van de ene forma het gelijktijdig bezit van de andere onmogelijk 
maakt In dit geval sluit 'bepaaldheid' beperktheid in, en wel een beperktheid die niet louter 
bestaat in een zeker gemis aan actualiteit, m de afwezigheid van enig element der totale 
zijnsperfectie (op welke wijze ook immateriële wezens beperkt kunnen zijn), maar in het 
positief uitsluiten daarvan. Iedere beperktheid is een onvolmaaktheid, een onvolledigheid, en 
als zodanig weigert zij met haar aanvulling te ontvangen, doch staat zij er juist voor open. De 
materiele beperktheid echter bestaat, behalve in een onvolmaaktheid, bovendien ook ш een 
gebrek aan ontvankelijkheid voor de aanvullende actualiteit, ZIJ kenmerkt zich door de nuance 
van 'geslotenheid', van 'bekrompenheid'. (...) De stoffelijke/о/тлле· zijn 'contrair' aan elkaar -
niet alsformae, want zo genomen zijn ZIJ evenzovele virtualiteiten van de éne bestaansperfectie, 
en kunnen zij in één eenheid worden opgenomen - maar juist als stoffelijk, se invicem expellunl 
ex eodem subjecto."1 

Waar de vormen op zichzelf onderling samenhangen als meer en minder ten opzichte 
van de absolute volmaaktheid en dus als pnvatief tegengesteld (de gradueel onderschei
den 'virtuahteiten van de ene bestaansperfectie'), sluiten zij elkaar in een stoffelijk 
suppositum wederzijds uit als zo en anders en dus als contrair tegengesteld (in de ruime 
zin van het woord). Elke diversiteit, alteriteit of contrarieteit van species is uiteindelijk 
geworteld in de tegenstelling tussen meer en minder zijn.2 Vandaar dat elk tenslotte tot 
een privatieve tegenstelling herleid kan worden 3 

De 'geslotenheid' en 'bekrompenheid' van een vorm, voorzover deze in de stof 
gerecipieerd wordt, komen tot op zekere hoogte óók toe aan elke individuele mens, want 
ook de mens is een stoffelijk wezen. Voorzover zijn substantiële vorm (de menselijke of 
redelijke ziel) in de materie wordt gerecipieerd en de materie informeert, is hij eenvou
digweg deze-hier-en-nu-bestaande mens, en kan hij noch een andere mens, noch iets 
anders dan een mens zijn. 

Er is echter - zoals in het begin van deze paragraaf gebleken is - nog een geheel 
andere wijze waarop een vorm door een subject gerecipieerd kan worden en waarop een 
subject door een vorm geperfectioneerd kan worden: 

' В А М Barendse, 'Over de graden in het zijn', in Zich door het leven heendenken, Kampen 1982, 
blz 59-60 

2 " diversae rerum species gradahm naturam entis possident Statim emm in prima entis divisione 
ïnvenitur hoc quidem perfectum, scilicet ens per se et ens actu aliud vero imperfectum, scilicet ens in alio 
el ens in potentia Et eodem modo discurrenti per singula apparet unam speciem super aliam ahquem 
gradum perfectionis adducere sicut ammalia super plantas, et ammalia progressiva super ammalia 
ìmmobilia, in colonbus etiam una species alia perfectior invenitur, secundum quod est albedini propinquior 
Propter quod Aristoteles, in VIII Metaph , dicit quod defimtiones rerum sunt sicut numerus, m quo unitas 
subtracta vel addita speciem numen vanat per quern modum in definitionibus, si una differentia subtraha-
tur vel addatur, diversa species invenitur Ratio lgitur determinatae speciei consistit in hoc quod natura 
communis in determinato gradu entis collocate." [ScG II, 95, Scire igitur] 

3 "Oppositio . quae est secundum pnvationem et habiten, est pnncipium oppositions quae est 
secundum contranetatem .. Alterum enim contranorum semper est pnvatio, sed non pnvatio pura Sic 
emm non participant naturam generis, cum contraria sint m eodem genere. Oportet igitur quod utrumque 
contranorum sit natura quaedam, licet alterum eorum participet naturam generis cum quodam de fee tu, sicut 
nigrum se habet ad album". [Λι X Met, lect 4, nr 1988] Zie voor de verschillende bewijzen van deze 
stelling In X Met, lect 6. 
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... invenitur alius modus perfectionis in rebus Er wordt een andere wijze van vervolmaking bij 
creatis secundum quod perfectio quae est ргорпа de geschapen dingen aangetroffen, volgens welke 
umus rei in re altera mvenitur et haec est per- de volmaaktheid, die eigen is aan het ene ding, 
fectio cognoscentis in quantum est cognoscens m een ander ding wordt aangetroffen. En dit is 
quia secundum hoc a cognoscente aliquid cog- de vervolmaking van de kenner ïnzover hij ken-
noscitur quod ipsum cogmtum est aliquo modo nend is. Iets wordt immers door een kenner 
apud cognoscentem... [De ver. 2, 2] gekend, alnaargelang het gekende zelf bij de 

kenner is. 

Nu wordt ook deze cognitieve receptie van vormen, waardoor een kennend wezen op 
een bepaalde wijze openstaat voor al het andere, bij de mens aangetroffen, - en wel op 
grond van dezelfde substantiële vorm, die hem door de materiële receptie op een bepaal
de wijze afsluit van al het andere.1 Het is dus één en dezelfde redelijke ziel, die ener
zijds (als 'forma corporis 0 de mens op de wijze van de stof onderscheidt en afgrenst van 
de vormen en volmaaktheden van andere wezens, maar die anderzijds (als 'principium 
intellectivum') de mens toch in staat stelt de vormen en volmaaktheden van andere 
stoffelijke zijnden op de wijze van het kennen in zich op te nemen. 

Daaruit blijkt dat de menselijke ziel, hoewel zij de vorm van het lichaam is, toch 
niet geheel en al in de materie opgaat. Ze is wel tot op zekere hoogte op het lichaam 
aangewezen, maar in plaats van zichzelf in de materie te verliezen en er volkomen in 
verzonken of 'ondergedompeld' te raken, behoudt ze ten opzichte van het lichaam in 
haar acten en operaties een grote mate van onafhankelijkheid, spontaneïteit en dominan
tie.2 Voorzover de mens krachtens zijn substantiële vorm een verstandelijk wezen is, 
transcendeert hij zelfs de beperkingen van zijn eigen zintuiglijkheid en verlost hij ipso 
facto de opgenomen vormen uit hun stoffelijke isolement. 

Bij dit type receptie van vormen wordt door het bezit van de eigen, natuurlijke 
vorm of volmaaktheid het bezit van de vormen en volmaaktheden van andere dingen dus 
niet uitgesloten, maar juist mogelijk gemaakt.3 Anders dan bij de materiële receptie van 

' ".. viventia inferiora, quorum actus est anima, ... habent duplex esse. Unum quidem materiale, in 
quo conveniunt cum alus rebus materialibus. Aliud autem immateriale, in quo communicant cum substan
tia superioribus aliquahter. Est autem differentia inter utrumque esse: quia secundum esse materiale, quod 
est per matenam contractum, unaquaeque res est hoc solum quod est, sicut hic lapis, non est aliud quam 
hic lapis: secundum vero esse immateriale, quod est amplum, et quodammodo infinitum, inquantum non 
est per matenam terminatum, res non solum est id quod est, sed etiam est quodammodo alia " [In II De 
an., lect. 5, nrs. 282-283] 

2 "... in formis est quidam gradus nobilitatisi et quanto aliqua forma est nobihor, tanto plus matenae 
praedominatur ... Inter autem omnes formas anima rationalis nobihor est, unde maxime praedominatur 
matenae Oírme autem quod unitur alteri ut vincens et dommans super illud habet effectum non solum 
secundum comunctionem sui ad alteram, sed etiam per se absolute, inquantum non dependet ad illud cui 
unitur" [In II Sent 1, 2, 4 ad 4]. "... considerandum est quod, quanto forma est nobihor, tanto magis 
dominatur matenae corporali, et minus ei immergitur, et magis sua operatione vel virtute excedit earn. (...) 
Anima autem humana est ultima in nobilitate formarum. Unde infantum sua virtute excedit matenam 
corporalem, quod habet ahquam operationemet virtutem in qua nullo modo commumeat matena corporalis. 
Et haec virtus dicitur intellectus." [S Th I, 76, 1] 

3 "Forma autem in his quae cognitionem participant, altion modo invenitur quam in his quae cognitione 
carent. In his enim quae cognitione carent, invenitur tantummodo forma ad unum esse proprium determi-
nans unumquodque, quod etiam naturale umuscuiusque est. (. ) In habentibus autem Cognitionen!, sie 
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vormen geldt hier blijkbaar allerminst: generatio unius est corruptio alterius. Integen
deel, de cognitieve opname van de vormen van andere dingen is geen corruptie, maar 
juist een perfectie van de redelijke ziel. Daaruit alleen al kan geconcludeerd worden, dat 
de menselijk ziel de vormen van de stoffelijke dingen op onstoffelijke wijze in zich 
opneemt en dat ze dus zelf onstoffelijk moet zijn. ' 

Dat de menselijke ziel onstoffelijk moet zijn, blijkt ten overvloede uit het feit, dat 
de in de ziel opgenomen vormen niet alleen de eigenheid van de ziel niet opheffen of 
in de weg staan, maar dat ze, eenmaal in de ziel opgenomen, ook eikaars eigenheid niet 
opheffen of in de weg staan. Dat kan gemakkelijk worden aangetoond door middel van 
een reflectie op hierboven gegeven voorbeelden als 'Een paard is geen ezel' en 'Wit is 
niet zwart'. Immers, om te kunnen oordelen dat iets, voorzover het paard is, geen ezel 
kan zijn, en om te kunnen oordelen dat iets, voorzover het zwart is, niet wit kan zijn, 
moeten de vormen of naturen van het paard en van de ezel en van zwart en van wit, die 
elkaar in hetzelfde materiële subject uitsluiten, toch op een of andere wijze in hetzelfde 
kennende subject verenigd zijn. Met andere woorden: hoewel in een gekend wezen de 
vorm 'paard' onverenigbaar is met de vorm 'ezel' en de vorm 'wit' onverenigbaar is 
met de vorm 'zwart', zijn de vormen 'paard', 'ezel', 'wit' en 'zwart' alle verenigbaar 
in een wezen als kennend. Ook voor de onderlinge verhouding van de vormen in de ziel 
geldt dus allerminst: generatio unius est corruptio alterius. Daarom moet het uitgesloten 
worden geacht, dat de vormen in een kennend subject dezelfde zijnswijze zouden hebben 
als in een stoffelijk suppositum.2 

Sterker nog, terwijl in een stoffelijk suppositum het zijn van een vorm wordt 
ondermijnd door het zijn van een daaraan contrair tegengestelde vorm, wordt in de 
menselijke ziel de kennis van een vorm juist ondersteund door de kennis van een 
daaraan contrair tegengestelde vorm: 

Haec autem forma quae est m anima, differt a 
forma, quae est in materia. Nam contrariorum 
formae in materia sunt diversae et contranae, in 
anima autem est quodammodo una species 
contrariorum. Et hoc ideo, quia formae in 
materia sunt propter esse rerum formatarunv 
formae autem in anima sunt secundum modum 
cognoscibilemetintelhgibilem Esse autem unius 
contrarli tolhtur per esse altenus, sed cognitio 

De vorm die in de ziel is, verschilt van de vorm 
die in de materie is Want in de materie zijn de 
vormen van contrair tegengestelden divers en 
tegengesteld, maar in de ziel is er op een bepaal
de wijze één vorm [species] van contrair tegen
gestelden De reden hiervan is, dat de vormen m 
de materie bestaan wegens het zijn van de ge
vormde dingen, maar de vormen in de ziel be
staan op kenbare en intelligibele wijze. Terwijl 

determinatur unumquodque ad proprium esse naturale per formam naturalem, quod tarnen est receptivum 
specierum aharum rerum". [S Th. I, 80, 1]. Zie voorts S Th I, 76, 1; ScG II, 56, 57, 59, 68 e.V.; In II De 
an , lect. 4; De an , art. 1 en 2. 

1 "Nullum corpus potest altenus corporis formam substantialem recipere nisi per corruptionem suam 
formam amittat. Intellectus autem non corrumpitur, sed magis perficitur per hoc quod recipit formas 
omnium corporum: perficitur erum in intelligendo, intelligit autem secundum quod habet in se formas 
íntellectorum. Nulla lgitur substantia intellectualis est corpus." [ScG II, 49, Amphus1] 

2 Immers: "... dicituraliquid esse corruptible... per hoc quod in seipso ahquod pnncipium corruptionis 
habet, vel contranetatem, vel saltern potentiam matenae " [S Th I, 50, 5 ad 3]. "... omnia quae vel 
contranum habent, vel ex contranis sunt, corruptibilia sunt." [ScG II, 30, Ex his autem] 
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umus oppositi non tolhtur per cognitionem 
altenus, sed magis ïuvatur Unde foimae opposi-
torum in anima non sunt oppositae Quinimmo 
'substantia', idest quod quid erat esse pnvationis, 
est eadem cum substantia oppositi, sicut eadem 
est ratio in anima sanitatis et ìnfirmitatis Per 
absentiam enim sanitatis, cognoscitur ìnfirmitas 
Sanitas autem, quae est in anima, est quaedam 
ratio, per quam cognoscitur sanitas et infirmitas, 
et consistit 'in scientia', idest in cognitione 
utnusque [In VII Met, lect 6, nr 1405] 

nu het zijn van het ene contrair tegengestelde 
opgeheven wordt door het zijn van het andere 
contrair tegengestelde, wordt daarentegen de 
kennis van het ene tegengestelde niet opgeheven, 
maar veeleer ondersteund door de kennis van het 
andere tegengestelde Daarom zijn de vormen 
van tegengestelde dingen in de ziel niet tegenge
steld Integendeel, de 'substantie' - d ι de wat
heid - 'van een gebrek', is dezelfde als de sub 
stantie van het daaraan tegengestelde, zoals in de 
ziel de ratto van gezondheid en ziekte dezelfde 
is Ziekte wordt immers gekend door afwezig
heid van gezondheid De gezondheid die in de 
ziel is, is een bepaalde ratio, waardoor gezond 
heid en ziekte gekend worden, en deze bestaat 
'in de wetenschap', d ι in de kennis, van beide 

Hier doemt een merkwaardige parallel op tussen de onderlinge verhouding van de vor
men op zichzelf of als zodanig en de onderlinge verhouding van de vormen in de ziel of 
als gekend De vormen, die elkaar in een stoffelijk suppositum als 'zo en anders' (dus 
op contraire wijze) uitsluiten, blijken niet alleen op zichzelf, maar ook in de ziel als 
'meer en minder' (dus op privatieve wijze) met elkaar in een hierarchische eenheid 
verbonden, zodat in de menselijke kennis de ene vorm de kengrond (ratio cognoscendi) 
van de andere vorm kan zijn ' 

Deze parallel tussen de onderlinge verhouding van de vormen als zodanig en de 
onderlinge verhouding van de vormen als gekend, moet zijn verklaring wel hierin 
hebben, dat de menselijke ziel de vormen van de stoffelijke dingen nu juist als zodanig 
- dus als vormen - in zich opneemt niet naar de 'gesloten' stoffelijke zijnswijze, maar 
naar de 'open' onstoffelijke zijnswijze 2 Want juist daardoor worden de vormen, die 

1 " unum contrariorum est quodammodo ratio altenus, cum se habeant sicut perfectum et imperfec
tum " [S Th I, 77, 3 ad 2] " contrariorum rationes, secundum quod sunt apprehensae, non sunt 
contranae, sed unum contrarium est ratio cognoscendi aliud " [S Th I-II, 35, 5] " ea quae sunt contraria 
in rerum natura, secundum quod sunt in mente, non habent contranetatem Non enim rationes contrariorum 
sunt contranae sed magis unum contrarium est ratio cognoscendi aliud Propter quod est una scientia 
contrariorum " [S Th I-II, 35, 5 ad 2] " ipsae res contranae non habent contranetatem in anima, quia 
unum est ratio cognoscendi alterum" [S Th I-II, 64, 3 ad 3] "Quamvis autem contraria specie différant 
diversitate rerum, tarnen eadem ratio est cognoscendi utrumque quia unum per aliud cognoscitur Et ideo 
inquantum conveniunt in una ratione cognoscibihs, pertinent ad unum habitum cognoscitivum " [S Th III, 
54, 2 ad 1] "Si Deus cognoscit omnes species rerum , oportet quod cognoscat contrana turn quia 
quorundam generum species sunt contranae, tum quia differentiae generum sunt contranae, ut patet in X 
Metaphysicae Sed in contranis includitur oppositio formae et pnvationis, ut ibidem habetur " [ScG I, 71, 
Praeterea2] 

2 "Materia recipit formam, ut secundum ipsam constituatur m esse ahcuius speciei, vel aeris, vel 
ignis, vel cuiuscumque altenus Sic autem intellectus non recipit formam Sed forma intelligibilis est in 
intellectu secundum ipsam rationem formae sic enim cognoscitur ab intellectu Unde talis recepito non est 
receptio matenae, sed est receptio substanhae ímmatenalis " [S Th I, 50, 2 ad 2] "Est autem aha potentia 
receptiva in anima intellectiva, a potentia receptiva matenae pnmae, ut patet ex diversitate receptorum 
nam materia prima recipit formas individuales, intellectus autem recipit formas absolutas " [S Th I, 75, 5 
ad 1] " recipere, et omnia huiusmodi, dicuntur aequivoce de materia et intellectu matena enim prima 
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voor hun bestaan op de stof zijn aangewezen, als het ware bevrijd van hun contrarieteit, 
van hun 'exclusiviteit uit bekrompenheid', die ze, als beperkt tot dit-hier-en-nu-bepaal-
de, in een stoffelijk suppositum hebben. ' 

Nu zou men natuurlijk kunnen tegenwerpen, dat het voor de vereniging van contrair 
tegengestelde dingen in het verstand toch helemaal niet nodig is die dingen op te vatten 
als privatief tegengesteld. Want ook als contrair tegengesteld worden ze door het ver
stand al in een eenheid begrepen, namelijk in één genus: zoals de mens en de ezel in het 
genus 'dier'; rood en groen in het genus 'kleur'; gezondheid en ziekte in het genus 
'lichamelijke conditie'; etc. Waartoe dus de wat omslachtige manoeuvre van de herlei
ding tot de privatieve tegenstelling? 

Deze tegenwerping is echter niet zo moeilijk te weerleggen. In de vorige hoofdstuk
ken is immers verscheidene malen gebleken, dat een generiek begrip altijd abstract is 
en dat het als zodanig de contraire species juist niet naar hun eigenheid en bepaaldheid 
in zich heeft. Het bevat de specifieke differenties niet actueel, ook niet virtueel, maar 
slechts potentieel (cf. 3.1.4). Een generiek begrip is dan ook onvermijdelijk een onvol
tooid begrip. Wie iets enkel op generieke wijze kent, is nog niet daadwerkelijk tot 
begrip gekomen, maar heeft om zo te zeggen nog maar een begin gemaakt met begrij
pen; want een ding op generieke wijze begrijpen, is dat ding op confuse en nog ongedif
ferentieerde wijze begrijpen (cf. 3.1.5). 

Wel is het mogelijk, uitgaande van een generiek begrip, tot distincte, specifieke 
begrippen te komen door het opsporen en toevoegen van specifieke differenties; maar 
zulke specifieke begrippen staan, ondanks hun generieke identiteit, toch door hun 
specifieke diversiteit onherleidbaar als 'zo' en 'anders' tegenover elkaar. Want het genus 
is wel datgene, waann en waardoor de species met elkaar overeenkomen; en het genus 
is ook wel datgene, waarin de species van elkaar verschillen; maar het genus is niet 
datgene, waardoor de species van elkaar verschillen (cf. 2.2.2). De differentiërende 
factoren zijn immers extrinsiek aan het genus als zodanig: ze liggen niet in het generieke 
begrip opgesloten en moeten er van buiten af aan worden toegevoegd. Daarom is het 
misleidend te zeggen, dat de species door het verstand in één generiek begrip worden 
begrepen, want de differenties - die nu juist constitutief zijn voor de species - vallen 
buiten de generieke eenheid. Om daadwerkelijk te begrijpen wat een mens is en wat een 
paard is, moet men dus niet alleen begrijpen dat elk van beide dier is en dat elk van 

recipit formam non prout est forma simphciter, sed prout est hoc, unde per matenam mdividuatur, sed 
mtellectus recipit formam inquantum est forma simphciter, non individuane earn, quia forma ш ìntellectu 
habet esse universale", [in II Sent 3, 1, 1 ad 3] 

1 Cf.: "Non enim invenitur corrupho nisi ubi mvenitur contraríelas, generationes enim et corruptiones 
ex contrants et m contraria sunt... In anima autem ìntellectiva non potest esse aliqua contranetas. Recipit 
enim secundum modum sui esse: ea vero quae in ipsa recipiuntur, sunt absque contranetate; quia etiam 
rationes conrranorum in ìntellectu non sunt contranae, sed est una scientia contranorum." [S Th I, 75, 6] 
"Species autem intelligibles, quibus intellecras formatur ad hoc quod sit ipsa intellecta in actu, orrmes sunt 
umus generis, habent enim unam rationem essendi secundum esse intelligibile, licet res quarum sunt species 
in una essendi non conveniant ratione; unde nee contranae sunt per contranetatem rerum quae sunt extra 
animam. Et inde est quod, quando aliqua multa accipiuntur quocumque modo unita, srmul lntelhguntur". 
[ScG I, 55, Ex his autem] 
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beide op een specifieke wijze dier is, maar moet men ook de specifieke wijzen van dier-
zijn zélf in zijn begrip weten op te nemen, - d.w.z. moet men ze tot één oorspronkelijke 
ratio rei weten te herleiden. 

Daaruit volgt dat het verstand pas tot volledig begrip van de werkelijkheid komt, 
wanneer het niet alleen alle overeenkomsten, maar ook alle verschillen tussen de dingen 
vanuit één oorspronkelijke ratio rei begrijpt. De weg van de abstractie leidt echter 
uiteindelijk niet tot één omvattend grondbegrip, maar tot een veelheid van grondbegrip
pen of kategorieën, die vanuit logisch gezichtspunt onherleidbaar tegenover elkaar 
blijven staan als 'zo' en 'anders'. En zelfs wanneer het mogelijk zou zijn langs abstrac-
tieve weg één begrip te vinden dat alles bestrijkt, dan zou dit begrip toch zo leeg zijn, 
dat men er in feite niets mee begrijpt. Welnu, waar de abstractieve methode het laat 
afweten, opent de herleiding van de contraire tot de privatieve tegenstelling - die in feite 
neerkomt op de sublimatieve methode - interessante perspectieven.' 

De rol van de negatie bij de menselijke kennis kan blijkbaar moeilijk overschat 
worden. In 2.2.3 bleek de negatie (als divisio) een prominente rol te spelen als mogelijk-
heidsvoorwaarde voor het begrijpen van veelheid überhaupt, omdat in elke veelheid het 
ene niet het andere is (aliquid: ens divisum ab alio). In 3.3.2 bleek de negatie (als 
privatio) een prominente rol te spelen als mogelijkheidsvoorwaarde voor het begrijpen 
van eenheid überhaupt, omdat het verstand het transcendentaal ene begrijpt als in zich 
ongedeeld (unum: ens indivisum in se) en daarmee niets reeels toevoegt aan het zijnde. 
In deze paragraaf blijkt de tegelijkertijd verdelende én verenigende kracht van de 
negatie: ze stelt het verstand in staat de vormen niet alleen naar hun veelheid te onder
scheiden, maar ook naar hun eenheid te begrijpen. Zo kan het verstand zelfs de meest 
tegengestelde dingen op één res herleiden en dus vanuit één oorspronkelijke ratio rei 
begrijpen, - niet door er iets reëels aan toe te voegen, maar juist door er iets reëels van 
af te trekken; door m.a.w. het onvolmaakte te begrijpen in het licht van het volmaakte. 

Het belang en de veelzijdigheid van de rol van de negatie in het menselijk kennen 
worden pas goed duidelijk in het licht van het eerste en eigen object van het menselijk 
verstand. Doordat de menselijke ziel forma corporis is, is ze voor de verwerving van 
kennis aangewezen op de zintuigen, die op hun beurt uitsluitend gericht zijn op stoffelij
ke dingen als hier-en-nu gegeven. Maar ofschoon ten gevolge daarvan het eerste en 

' Cf "Wel herleidt het abstraherend verstand de veelheid der dingen nog tot een andere, meer 
intrinsieke eenheid, nl tot één species, of tot één genus Deze eenheid is echter een denkbeeldige. ZIJ 
ontstaat ten koste van de realiteit, omdat de onderscheidende factoren door wier uitschakeling zij tot stand 
komt, het bestaan der m haar verenigde dingen positief bepalen en conditioneren. Zij is dan ook minder 
werkelijk naarmate zij méér omvat Wel heeft zij een fundament in de werkelijkheid, maar dit is ten slotte 
slechts voorwaardelijk en negatief als twee mensen in hun bestaan alleen bepaald werden door datgene 
wat ze precies tot mens maakt, dan zouden zij identiek zijn met elkaar - twee mensen zijn van elkaar 
onderscheiden, maar mei precies in zover zij mens zijn. Bovendien is deze eenheid behalve denkbeeldig 
ook onvolledig Immers, al abstraherende kan men nooit komen tot een logisch 'type' dat zó algemeen is 
dat het alle ons omringende dingen onder alle opzichten ш zich verenigt. Ten slotte stoot men op enige 
hoogste genera, die zich met tot een hogere eenheid laten herleiden, tenminste met door middel van 
abstractie." [B.A M. Barendse, 'Over de graden ш het zijn', in: Zich door het leven heendenken. Kampen 
1982, blz. 51] 
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eigen object van het menselijke verstand bestaat in de vormen, watheden of naturen van 
de stoffelijke dingen, weet het verstand met behulp van de negatie de initiële beperktheid 
van deze kennis op allerlei wijzen en in allerlei richtingen te transcenderen^: 

... intellectus noster accipit a sensu, et ideo ea 
caduntpnus in apprehensionemintellectus nostri, 
quae sunt sensibilia, et huiusmodi sunt magnitu-
dinem habentia, linde punctus et umtas non 
definiuntur nisi negative Et inde est etiam quod 
omnia quae transcendunt haec sensibilia nota 
nobis non cognoscuntur a nobis nisi per negatio-
nem' sicuti de substantns separatis cognoscimus, 
quod sunt ìmmatcriales et шсофогеае, et alia 
huiusmodi. Et similis ratio est in alus, quae 
cognoscuntur per oppositum, ut quando cognos-
cit intellectus malum, aut nigrum, quae se habent 
ad sua opposita ut privationes semper enim 
alteram contranorum est ut imperfectum et ut 
privano respecfu altenus . intellectus cognoscit 
utrumque istorum aliquo modo, suo contrario 
scilicet malum per bonum et nigrum per album 
[In III De an , lect. 11, nrs 758-759] 

Ons verstand is aangewezen op de zintuigen, en 
daarom zijn de dingen die het verstand als eerste 
vat de zintuiglijk waarneembare dingen. Daar 
zulke dingen een grootte hebben, worden het 
punt en de eenheid slechts negatief gedefinieerd. 
En dat is ook de reden, waarom alle dingen, die 
de ons bekende zintuiglijk waarneembare dingen 
transcenderen, slechts door middel van een nega
tie door ons gekend worden. Zo weten we van 
de gescheiden substanties, dat ze onstoffelijk en 
onlichamelijk zijn, en andere dergelijke dingen 
Zoiets geldt ook bij andere dingen, die gekend 
worden door wat er aan tegengesteld is, bijvoor
beeld wanneer het verstand het kwade kent of 
het zwarte, die zich tot hun tegengestelden ver
houden als pnvaties, want steeds verhoudt het 
ene van contrair tegengestelde dingen zich tot 
het andere als onvolmaakt en als privatief. Het 
verstand kent elk van beide op een of andere 
wijze door wat er contrair aan tegengesteld is, nl 
het kwade door het goede en het zwarte door het 
witte 

Zo kan het verstand tenslotte alles herleiden tot één fundamentele notie, door ieder ding 
te begrijpen als meer of minder volmaakt of 'gevormd', als meer of minder zijnde, en 
dat wil zeggen: als meer of minder nabij komend aan het zijn zelf, dat tenslotte de vorm 
van alle vormen is, - zoals het ook de act van alle acten en de volmaaktheid van alle 
volmaaktheden is (cf. 3.1.4).2 

Bedenkt men dus dat de vormen, die voor hun bestaan op de stof zijn aangewezen, 
en die elkaar in één en hetzelfde stoffelijke subject uitsluiten, niet alleen in de menselij
ke ziel, maar ook in het geheel van de stoffelijke werkelijkheid met elkaar verbonden 
zijn; en verder, dat niet alleen de stoffelijke vormen, maar volstrekt alle vormen niet 
alleen in de menselijke ziel, maar ook op zichzelf als evenzovele perfectiegraden in en 
door het zijn verenigd zijn, omdat er buiten het zijnde niets is: dan dringt zich onvermij
delijk de slotsom op dat de menselijke ziel en het zijnde op een bepaalde wijze coëxten-
sioneel zijn. Vandaar dat Thomas zegt, dat de natuur van niet-kennende wezens beperkt 
en begrensd is en dat de natuur van kennende wezens een grotere reikwijdte en omvang 

' "Intellectus autem humani, qui est comunctus corpon, proprium obiectum est quidditas sive natura 
in materia corporali existens, et per huiusmodi naturas visibilium rerum etiam in mvisibilium rerum 
aliqualem Cognitionen! ascendit." [S Th I, 84, 7]. Cf De tnn 6, 2 en ad 5; en б, 3. 

2 Cf.: "Illud autem quod est maxime formale omnium, est ipsum esse". [S Th I, 7, 1]. "... ipsum esse 
est perfectissimum omnium- comparatur enim ad omnia ut actus Nihil enim habet actualitatem, nisi 
inquantum est: unde ipsum esse est actualitas omnium rerum, et etiam ipsarum formarum." [S Th I, 4, 1 
ad3] 
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heeft. Vandaar ook dat hij in dit verband verwijst naar de befaamde formule van Aristo
teles, dat de ziel op een of andere wijze alle dingen is1: 

. . anima data est homini loco omnium forma- De ziel is de mens gegeven in de plaats van alle 
rum, ut sit homo quodammodo totum ens, vormen, opdat de mens op een bepaalde wijze 
inquantum secundum ammam est quodammodo het totale zijnde zou zijn, voorzover hij volgens 
omnia, prout eius anima est receptiva omnium zijn ziel op een of andere wijze alles is, naarge-
formarum [In III De an , lect 13, nr 790] lang zijn ziel ontvankelijk is voor alle vormen. 

Hierin bestaat de uiteindelijke vervolmaking van de menselijke ziel: dat ze op een 
bepaalde wijze alles wordt, dat ze de volmaaktheid van het gehele universum in zich 
opneemt en dat de orde van het gehele universum in haar wordt opgetekend.2 Door alle 
dingen achteraf te ontvangen, benadert de mens in zekere zin de gelijkenis van God, in 
wie alle dingen vooraf bestaan.3 

De ziel is alle dingen, echter niet zonder meer, maar op een of andere wijze. Op 
welke wijze9 Niet op entitatieve, maar op cognitieve wijze. En dan niet zo, dat ze van 
meet af aan van alle dingen een actuele kennis heeft (zoals God), maar zo, dat ze van 
meet af aan van alle dingen een potentiële kennis heeft. De ziel is aanvankelijk als een 
tabula rasa: daarin bestaat haar transcendentale ontvankelijkheid.4 Tenslotte ook niet 
zo, dat de ziel alle dingen op stoffelijke wijze is, maar zo, dat ze alle dingen op onstoffe
lijke wijze is. 

De verschillende argumenten die Thomas geeft voor stelling dat de menselijke ziel 
onstoffelijk is, zijn in het licht van de voorgaande uiteenzettingen, met name tegen de 

1 Cf.'"Naturae, intellectualesmaioremhabentaffïmtatemadtoturnquamaliaenaturae namunaquae-
que intellectualis substantia est quodammodo omnia, inquantum totius cntis comprehensiva est suo 
intellectu quaelibet autem aha substantia particularem solam entis participatipnem habet " [ScG III, 112, 
Praeterea] "Apprehensio intellective non determinatur ad quaedam, sed est omnium unde et de intel
lectu possibili Philosophus dicit, in III de Anima, quod est quo est omnia fien " [ScG II, 47, Item] "Inter 
perfectiones autem rerum potissima est quod aliquid sit intellectivum nam per hoc ipsum est quodammodo 
omnia, habens in se omnium pcrfectionem." [ScG I, 44, Adhuc2] 

2 " dicitur 'animam esse quodam modo omnia' quia nata est omnia cognoscere, et secundum hunc 
modum possibile est ut in una re totius universi perfectio existât, unde haec est ultima perfectio ad quam 
anima potest pervenire .. ut in ea describatur torus ordo universi" [De ver 2, 2] 

5 " sensus recipit species omnium sensibihum, et intellectus omnium intelligibilium, ut sic anima 
hominis sit omnia quodammodo secundum sensum et ìntellectunr in quo quodammodo cogmtionem haben-
tia ad Dei sumlitudinem appropinquant, m quo omnia praeexistunt, sicut Dionysius dicit." [S Th I, 80, 1] 

' "Intellectus ... humanus, qui est infimus in ordine mtellectuum, et maxime remotos a perfectione 
divini intellectus, est in potentia respecto ìntelhgibilium, et in principio est sicut tabula rasa m qua nihil 
est scriptum, ut Philosophus dicit m III de Anima Quod manifeste apparet ex hoc, quod in principio sumus 
intelligentes solum in potentia, postmodum autem efficimur intelligentes in acto." [S Th I, 79, 2] "Anima 

, secundum se considerata, est in potentia ad intelligibilia cognoscenda est enim sicut tabula in qua nihil 
est scriptum, et tarnen possibile est in ea scribi, propter intellectom possibilem, in quo est omnia fieri, ut 
dicitur ш ΙΠ de Anima " [S Th III, 9, 1] "Intellectus . dicitur pati, inquantum est quodammodo in 
potentia ad mtelligibilia, et nihil est acni eorum antequam intelligat. Oportet autem hoc sic esse, sicut 
contingit in tabula, in qua nihil est acto scriptum, sed plura possunt in ea scnbi Et hoc etiam accidit 
intellectui possibili, quia nihil ìntelhgibilium est in eo acto, sed potentia tantum." [In III De an , lect. 9, 
nr 722] 
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achtergrond van het onderscheid tussen de stoffelijke en de onstoffelijke receptie van 
vormen, verder gemakkelijk te begrijpen.1 

(1) Als de ziel een stoffelijk suppositum zou zijn, zou ze niet ontvankelijk kunnen 
zijn voor de vormen van alle stoffelijke dingen. Door de materiële receptie van de ene 
vorm zou de ziel immers meteen onontvankelijk worden voor de vormen van alle andere 
dingen. Ze zou tezamen met de gerecipieerde vorm eenvoudigweg dit-ene-hier-en-nu-
bepaalde-ding constitueren, met uitsluiting van al het andere.2 Wanneer de ziel bijvoor
beeld de vorm 'paardheid' op de wijze van een materieel suppositum in zich op zou 
nemen, zou ze niet tevens de vorm 'ezelheid' in zich kunnen opnemen. En wanneer ze 
de vorm 'witheid' op de wijze van een materieel suppositum in zich op zou nemen, zou 
ze niet tevens de vorm 'zwartheid' in zich kunnen opnemen. Boven is echter gebleken 
dat de ziel de vormen van alle dingen - zelfs van de meest tegengestelde dingen - in zich 
op kan nemen. 

(2) Wanneer de ziel de vorm 'paardheid' op de wijze van een stoffelijk suppositum 
in zich op zou nemen, zou ze mischien wel een paard worden, maar daardoor noch 
zichzelf (als paard), noch een ander paard kennen (laat staan een ezel of een boom). En 
wanneer ze de vorm 'witheid' op de wijze van een materieel suppositum in zich op zou 
nemen, zou ze misschien wel iets wits worden, maar daardoor noch zichzelf (als iets 
wits), noch een ander wit iets kennen (laat staan iets zwarts of iets roods). Immers, als 
het op materiële wijze ontvangen of hebben van een vorm zou volstaan om die vorm te 
kennen, dan zouden alle stoffelijke dingen hun eigen vormen, naturen en eigenschappen 
moeten kennen.3 

' In feite dient de formule 'anima est quodam modo omnia ', die op het eerste gezicht misschien een 
wat geforceerde indruk maakt, begrepen te worden tegen de achtergrond van Aristoteles' discussie met de 
presocratische natuurfilosofen (waaronder Empedocles), die van mening waren dat de ziel alles kent door 
alles te zijn, maar die - uitgaande van het beginsel dat het gelijke door het gelijke gekend wordt (simile 
simili cognoscitur) - concludeerden dat de ziel van een kennend wezen dan ook dezelfde stoffelijke natuur 
moest hebben als de gekende werkelijkheid Zie daarover bijv 5 Th I, 84, 2 

2 ". oportet matenaha cognita in cognoscente existere non matenaliter, sed magis ïmmatenaliter Et 
hums ratio est, quia actus cognitionis se extendit ad ea quae sunt extra cognoscentem cognoscimus enim 
etiam ea quae extra nos sunt Per matenam autem determinatur forma rei ad ahquid unum Unde manifes
tum est quod ratio cognitionis ex opposite se habet ad rationem matenalitatis Et ideo quae non recipiunt 
formas nisi matenaliter, nullo modo sunt cognoscitiva, sicut plantae, ut dicitur in II libro de Anima " [S Th 
I, 84, 2] 

3 Cf · " si oporteret rem cognitam matenaliter in cognoscente existere, nulla ratio esset quare res quae 
matenaliter extra animam subsistunt, cognitione carerent puta, si anima igne cognoscit ignem, et ignis 
etiam qui est extra animam, ignem cognosceret " [S Th I, 84, 2] 

Misschien kunnen argumenten als deze mutatis mutandis ook een rol spelen in de weerlegging (of 
althans problematisering) van wat subtielere matenahstische kennis-opvattingen. Zo schrijft A Kenny 
[Aquinas on Mind, London and New York 1993, biz 90] "Modem matenahsts identify the mind with the 
brain They then identify the problem of explaining how the mind knows X with the problem of explaining 
how X is in the brain - not literally, but in encoded form Once they have shown that there is an encoding 
of X in the brain (or, more plausibly, once they have shown that, for all we know, there may be an 
encoding of X in the brain), they think that they have explained knowledge of X. But m fact the problem 
remains just where it was: for the problem of knowledge is the problem of what makes a pattern into a 
code. Aquinas would say let us suppose that X itself is present m the brain, and not just in coded form. 
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(3) Als de stoffelijke opname van een vorm of natuur wél zou volstaan om die vorm 
of natuur te kennen - zoals bij de zintuiglijke kennis het geval schijnt te zijn - zou elke 
fysische verandering (immutano naturalis), waarin het ene ding een vorm meedeelt aan 
een ander ding, voor het ontvangende ding tegelijkertijd een ken-proces moeten zijn. Als 
bijvoorbeeld het vuur zijn warmte zou meedelen aan het water, zou het water de warmte 
moeten waarnemen. Uit het feit dat dit niet het geval is, volgt, dat met alleen de 
verstandelijke kennis, maar óók de zintuiglijke kennis niet kan bestaan in de materiële 
receptie van een vorm of in de fysische verandering die in het zintuig plaats vindt: 

Est autem duplex immutatici una naturalis, et 
aha spintuahs Naturalis quidem, secundum quod 
forma ïmmutantis recipitur m immutato secun
dum esse naturale, sicut calor in calefacto. 
Spirituals autem, secundum quod forma lrnmu-
tantis recipitur in immutato secundum esse 
spirituale, ut forma colons in pupilla, quae non 
fit per hoc colorata Ad operationem autem 
sensus requintur immutano spintuahs, per quam 
interino formae sensibilis fiat in organo sensus 
Alioquin, si sola immutano naturalis sufficeret 
ad sentiendum, omnia corpora naturaha sentirent 
dum alterantur [S Th I, 78, 3] Cf In II Sent 
19, 1, 3 ad I, In II De an , Iect 14. 

Er zijn twee soorten verandering de ene natuur
lijk, de ander spiritueel De verandering is na
tuurlijk, wanneer de vorm van het veranderende 
in het veranderde ontvangen wordt volgens de 
natuurlijke zijnswijze, zoals de warmte in het 
verwarmde De verandering is spiritueel, wan
neer de vorm van het veranderende in het veran
derde ontvangen wordt volgens de spirituele 
zijnswijze, zoals de vorm van een kleur in de 
pupil van het oog, die daardoor niet gekleurd 
wordt Voor de werking van het zintuiglijk ken
vermogen nu is een spirituele verandering ver
eist, waardoor de intentio van de zintuiglijk 
waarneembare vorm in het zintuig ontstaat An
ders - als een natuurlijke verandering op zichzelf 
zou volstaan om waar te nemen - zouden alle 
lichamen in de natuur waarnemen terwijl ze 
veranderen 

(4) Iets kan slechts dán ten opzichte van iets anders ontvankelijk of in potentie zijn, 
wanneer het dat andere niet van nature in zich heeft. Zou bijvoorbeeld de gezichtszin 
zelf van nature een bepaalde kleur hebben, dan zou hij niet ontvankelijk kunnen zijn 
voor andere kleuren. En zou de smaakzin zelf van nature een bepaalde smaak hebben, 
dan zou hij niet ontvankelijk kunnen zijn voor andere smaken. Als voorbeelden geeft 
Thomas de bitter beslagen tong van een zieke, die niet meer in staat is iets zoets waar 
te nemen, maar waaraan alles zich voordoet als bitter; en een van nature gekleurde 
oogpupil, waarvan de kleur de waarneming van andere kleuren zou verhinderen. De 
bepaaldheid van de eigen natuur van een ding impliceert blijkbaar steeds een beperkt
heid in ontvankelijkheid. 

How does that explain knowledge of X9 After all, there is in the brain oxygen itself, and not merely a code 
for oxygen But the presence of oxygen in the brain does not explain how a scientist knows what oxygen 
is There is oxygen in the brain of many mammals who have not the faintest idea what oxygen is And if 
the presence of oxygen explained knowledge of oxygen, then, as Aquinas would say, fire would know what 
oxygen was" 

Voor alle duidelijkheid óók uit de aanname, dat X op 'intentionele' of 'spirituele' wijze in een 
subject aanwezig is, volgt nog niet dat dat subject kennis heeft van X De kracht van een ambachtsman 
is wel op intentionele of spirituele wijze aanwezig in het door hem gehanteerde gereedschap, maar het 
gereedschap heeft geen kennis van die kracht En de waargenomen kleur is wel op intentionele of spirituele 
wijze in de oogpupil, maar de oogpupil heen geen kennis van die kleur 

277 



Daar nu het menselijke verstand in tegenstelling tot de zintuiglijke kenvermogens 
onbeperkt ontvankelijk is voor de vormen en naturen van de stoffelijke dingen, moet de 
eigen natuur van het verstand ten aanzien van die vormen en naturen volkomen onbe
paald zijn. Zoals de gezichtszin uit zichzelf vrij moet zijn van kleuren en zoals de 
smaakzin uit zichzelf vrij moet zijn van smaken, zo moet het verstand uit zichzelf 
volkomen vrij zijn van elke lichamelijke natuur. Het moet zelfs - anders dan het zintuig
lijk kenvermogen - onafhankelijk van enig lichamelijk orgaan zijn; want zo'n orgaan zou 
een bepaalde natuur hebben en daardoor de ontvankelijkheid van het verstand beperken, 
zoals de kleur van een met een vloeistof gevuld glas een belemmering vormt voor de 
waarneming van de kleur van de vloeistof. 

Conclusie: de natuur van het verstand bestaat zuiver hierin, dat het voor alle dingen 
ontvankelijk is of dat het in potentie alle dingen is (nane solam naturam habet, quod est 
possibilis respectu omnium). ' 

Keren we tot besluit van deze paragraaf nog even terug naar de kwestie, waarmee 
de vorige paragraaf is afgesloten. De bevinding dat de menselijke kennis niet louter een 
door het ding zelf teweeg gebrachte passio kan zijn, kan nu nader verklaard worden uit 
het immateriële karakter van het kennen. Want een stoffelijk ding is uit zichzelf niet in 
staat zijn vorm (of zijn vormen) anders dan op stoffelijke wijze mee te delen. 'Onderge
dompeld' in de materie heeft de vorm immers geen immateriële en intelligibele zijnswij-

1 "Omne enim, quod est in potentia ad aliquid et receptivum ems, caret eo ad quod est ш potentia, et 
cuius est receptivum, sicut pupilla, quae est in potentia ad colores, et est receptiva ìpsonim, est carens omni 
colore sed intellectus noster sic intelligit intelhgibilia, quod est in potentia ad ea et susceptivus eorum, 
sicut sensus sensibihum ergo caret omnibus llhs rebus quas natus est intelligere. Cum lgitur intellectus 
noster natus sit intelligere omnes res sensibiles et corporales, necesse est quod careat omni natura corporali, 
sicut sensus visus caret omni colore, propter hoc quod est cognoscitivus colons Si enim haberet aliquem 
colorem, lile color prohiberet videre alios colores Sicut lingua febncitantis, quae habet aliquem humorem 
amarum, non potest recipere dulcem saporem Sic etiam intellectus si haberet aliquam naturam determina-
tam, ilia natura connaturahs sibi prohiberet eum a cogmtione aliarum naturarum. ( ) Concluait autem 
[Philosophus] ex hoc quod non contmgit naturam intellectus esse 'neque unam', idest nullam determinatane 
sed hanc iolam naturam habet, quod est possibihs reipectu omnium Et hoc quidem contmgit mtellectui, 
quia non est cognoscitivus tantum umus generis sensibilium, sicut visus vel auditus, vel omnium qualitatum 
et accidentium sensibilium commumum vel propnorum, sed universaliter totius naturae sensibilis Unde 
sicut visus caret quodam genere sensibilium, ita oportet quod intellectus careat tota natura sensibili " [In 
III De an, lect 7, nrs 680-681] (Curs A V.) "... necesse est dicere id quod est pnncipium intellectualis 
operations, quod dicirmis ammam hominis, esse quoddam pnncipium ineorporeum et subsistens. Manifes
tum est enim quod homo per intellectum cognoscere potest naturas omnium corporum Quod autem potest 
cognoscere ahqua, oportet ut nihil eorum habeat in sua natura quia illud quod inesset ei naturaliter, 
impedirei cogmtioncm aliorum, sicut videmus quod lingua infirmi quae infecta est cholenco et amaro 
humore, non potest percipere aliquid dulce, sed omnia videntur ei amara. Si igitur pnncipium mtellectuale 
haberet ш se naturam ahcuius corporis, non posset omnia corpora cognoscere Omne autem corpus habet 
aliquam naturam detemunatam Impossibile est ìgitur quod pnncipium mtellectuale sit corpus Et similiter 
impossibile est quod intelligat per Organum corporeum quia etiam natura determinata ìllius organi corporei 
prohiberet cogmtionem omnium corporum, sicut si aliquis determinatus color sit non solum in pupilla, sed 
etiam m vase vitno, liquor infusus eiusdem colons videtur Ipsum ìgitur mtellectuale pnncipium, quod 
dicitur mens vel intellectus, habet operationem per se, cui non communicat corpus. Nihil autem potest per 
se operan, nisi quod per se subsist«. Non enim est operan nisi entis in actu: unde eo modo aliquid 
operatur, quo est. Propter quod non dicimus quod calor calefacit, sed calidum. - Relinquitur ìgitur ammam 
humanam, quae dicitur intellectus vel mens, esse aliquid ineorporeum et subsistens " [S Th I, 75, 2] 
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ze. Bijgevolg zijn de watheden van de stoffelijke dingen - die het eigen object van het 
menselijk verstand vormen - juist voorzover ze in de stof zijn niet actueel intelligibel, 
maar slechts potentieel intelligibel.1 

Wat echter zelf slechts in potentie is, is uiteraard niet in staat iets anders te actue-
ren. De in de stof verzonken vormen zijn dan ook niet bij machte het intellect tot 
daadwerkelijk kennen te brengen. Uit het feit, dat de vormen van de stoffelijke dingen 
desalniettemin door het intellect - als intellectus possibilis (het 'mogelijke', 'lijdende' 
of 'passieve verstand') - worden opgenomen, volgt dat er in de kenner een actief 
vermogen moet zijn dat de vormen bevrijdt van hun stoffelijke condities, waardoor de 
stoffelijke dingen als het ware van het sensibele naar het intelligibele niveau worden 
getild: een vermogen dat abstractie maakt van het materieel-singuliere, een vermogen 
in het licht waarvan het intelligibele gehalte van de dingen zichtbaar wordt. Dat vermo
gen is het intellectus agens (het 'handelende' of 'actieve verstand'), - een ietwat mislei
dende benaming, aangezien het zelf beslist geen kenvermogen is. 

Daaruit volgt dat het door de zintuigen en de verbeeldingskracht aan het verstand 
aangereikte zintuiglijke kenbeeld (phantasma), dat gebonden is aan het stoffelijke dit-
hier-en-nu, nooit de totale oorzaak van het verstandelijke kennen kan zijn. Het is, zoals 
Thomas zegt, veeleer de 'materie van de oorzaak', d.w.z. datgene waarover het actieve 
intellect zijn licht laat schijnen of waarop het zijn abstractieve werking uitoefent: 

Intellectum . posuit Aristoteles habere opera-
tionem absque commumcatione corporis. Nihil 
autem corporeum imprimere potest in rem 
ìncorpoream Et ideo ad causandam intellectua-
lem operationcm, secundum Anstotelem, non 
sufficit sola impressio sensibilium corporum, sed 
requin tur ahquid nobihus, quia agens est hono-
rabilius patiente, ut ipse dicit . . ìllud supenus 
et nobihus agens quod vocat intellectum agentem 

facit phantasmata a sensibus accepta intelhgi-
bilia in actu, per modum abstractionis cuiusdam 
Secundum hoc ergo, ex parte phantasmatum 
intellectualis operatio a sensu causatur Sed quia 
phantasmata non sufficiunt immutare intellectum 
possibilem, sed oportet quod fiant intelligibilia 
actu per intellectum agentem, non potest dici 
quod sensibilis cognitio sit totalis et perfecta 
causa intellectualis cognitionis, sed magis quo-
dammodo est materia causae [S Th I, 84, 6] 

Aristoteles stelde dat het intellect een van het 
lichaam onafhankelijke werking heeft. Niets 
hchamehjks kan een impressie teweegbrengen in 
een onlichamelijk ding. Daarom is volgens Aris
toteles de impressie van zintuiglijk waarneemba
re lichamen alléén niet voldoende om de intel
lectuele werking te veroorzaken, maar is iets 
edelers vereist, aangezien 'het handelende eer
biedwaardiger is dan het lijdende', zoals hij zelf 
zegt Dat hogere en edelere agens, dat hij het 
actieve intellect noemt, maakt de van de zintui
gen ontvangen phantasmata actueel intelligibel, 
op de wijze van een bepaalde abstractie Diens-
volgens wordt de intellectuele werking van de 
kant van de phantasmata door het zintuiglijk 
kenvermogen veroorzaakt. Maar aangezien de 
phantasmata niet volstaan om het passieve intel
lect te veranderen, maar het noodzakelijk is dat 
ze actueel intelligibel gemaakt worden door het 
actieve intellect, kan met gezegd worden dat de 
zintuiglijke kennis de totale en volmaakte oor
zaak van de intellectuele kennis is, maar ze is 
veeleer op een of andere manier de materie van 
de oorzaak. 

' "Intellectus . humanus, qui est ïnfïmus in ordine ïntellectuum, et maxime remotus a perfectione 
divini intellectus, est in potentia respectu intelligibilium, et in principio est sicut tabula rasa in qua nihil 
est scriptum, ut Philosophus dicit in III de Anima Quod manifeste apparet ex hoc, quod in principio sumus 
intelligentes solum in potentia, postmodum autem efficimur intelligentes in actu " [S Th. I, 79, 2] 
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Elders spreekt Thomas van het zintuiglijk kenbeeld of het phantasma als een instrumen
tele oorzaok, d.w.ζ. een oorzaak die niet uit zichzelf of krachtens zijn eigen vorm 
werkt, maar die een werking heeft krachtens een voornamere of hogere oorzaak1: 

.. in receptione qua intellectus possibilis species 
rerum accipit a phantasmatibus, se habent phan-
tasmata ut agens instrumentale vel secundanum, 
intellectus vero agens ut agens principale et 
pnmum, et ideo effectus actioms relinquitur in 
ïntellectupossibilisecundumcondicionemutrius-
que, et non secundum condicionem altenus tan
tum, et ideo intellectus possibilis recipit formas 
ut intelligibiles actu ex virtute intellectus agenfis, 
sed ut similitudines determinatamm rerum ex 
cogmtione phantasmatum [De ver 10, 6 ad 7] 

In de receptie waarbij het passieve verstand de 
kenvormen van de phantasmata ontvangt, zijn de 
phantasmata werkzaam als instrumentele of se
cundaire oorzaak, maar is het actieve intellect 
werkzaam als voornaamste en eerste oorzaak, 
daarom beantwoordt het effect van de actie ш 
het passieve verstand aan de conditie van beide, 
en met aan de conditie van één van beide alleen, 
en daarom ontvangt het passieve verstand de 
vormen als actueel intelligibel krachtens het 
actieve verstand, maar als gelijkenissen van be
paalde dingen krachtens de kennis van de phan
tasmata 

Menselijk kennen is dus niet een puur passief bepaald worden, maar vereist naast de 
actieve inwerking van de dingen op de zintuigen een spontane activiteit van de kant van 
het verstand.2 

Let wel, de activiteit van het 'actieve intellect' maakt wel deel uit van de integrale 
kenactiviteit, maar is niet zelf de activiteit van het kennen. Niet het 'actieve intellect', 
maar het 'passieve intellect' is het eigenlijke verstandelijke kenvermogen. Het verstande
lijk kenvermogen is dus evenals het zintuiglijk kenvermogen wezenlijk receptief van 
aard. De eigenlijke menselijke kenactiviteit bestaat dan ook in het geïnformeerd- en 
geactueerd-zijn van het 'passieve intellect' door de intelligibele kenvorm. Maar de 
integrale menselijke kenactiviteit bevat tal van momenten: ze vangt aan met de zintuigen 
en de verbeelding, loopt via de illuminatie door het actieve intellect en de informatie van 
het passieve intellect, en termineert in het oordeel als de immanente eindterm van het 
kennen, waarin de menselijke kenniswaarheid tot voltooiing komt. 

Ik zou niet durven beweren dat al de in deze paragraaf besproken argumenten even 
sterk zijn en dat er niets op valt af te dingen. Wel ben ik er van overtuigd dat een 
ruimhartige bezinning op de teneur van het onderscheid tussen de materiële en de 
immateriële receptie van vormen op termijn van buitengewoon grote waarde kan zijn 

' Cf. ".. duplex est causa agens, principalis et instrumentalis. Principalis quidem opera tur per virtutem 
suae formae, cui assimilatur effectus sicut igms suo calore calefacit ( ) Causa vero instrumentalis non 
agit per virtutem suae formae, sed solum per motum quo movefur a principali agente Unde effectus non 
assimilatur instrumento, sed principali agenti". [S Th III, 62, 1] 

2 "Het kennen komt tot stand door een activiteit van het subject, zonder dat zijn kennen een scheppen 
is in de strikte zin, en door een activiteit van het object, zonder dat daardoor het kennen gereduceerd wordt 
tot een louter registreren of de menselijke bijdrage tot associëren. Subject en object zijn beide actief, maar 
verbonden met potentiahteit: uit de eenheid van beide ontstaat het kennen en de daadwerkelijke begrijpe
lijkheid van de wereld Deze onvolmaakte vorm van kennen, waann de eenheid tot stand moet komen, 
verwijst naar een Oorsprong en Oorzaak, waarin de eenheid object-subject wezenlijk is, en waarvan deze 
onvolmaakte vorm een participatie is " [N Poelman, 'Het intellectus agens m de werken van St. Thomas', 
in· Tijdschrift voor Filosofie 24 (1962) blz 176] 
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voor de verheldering van de aard van het kennen en daarmee van de aard van de waar
heid. Die waarde kan echter pas goed zichtbaar worden gemaakt, wanneer het probleem 
van de waarheid gesteld wordt in het perspectief van de menselijke vrijheid, zoals in de 
laatste paragraaf duidelijk zal worden. 

4.2.2 'Veritas est adaequatio intellectus et rei': menselijke en goddelijke kennis 

In de vorige paragraaf is gebleken, dat het menselijk kennen berust op de immateriële 
receptie van vormen. Langs die weg bewerkstelligt de kenner een betrekking van 
gelijkvormigheid (conformitas) met het gekende, en wel zonder dat de eigen vorm van 
de kenner daarbij teloor gaat. De vorm die hierbij in het geding is, is in eerste instantie 
niet een abstracte, maar een concrete vorm: het verstand (i.e. het intellectus possibihs) 
begint te kennen, wanneer het de concrete vormen van de stoffelijke dingen in zich 
opneemt, waardoor de intellectieve kenverhouding tot stand komt. 

Ter illustratie van de wijze waarop het intellect de vormen van andere dingen in 
zich opneemt, zou met het nodige voorbehoud de volgende vergelijking kunnen worden 
aangewend: het intellect neemt de vormen van de dingen in zich op en wordt zo aan die 
dingen gelijkvormig, zoals een stukje was de indruk van een stempel in zich opneemt 
en zo aan de stempel gelijkvormig wordt. ' 

Het voordeel van deze vergelijking is, dat ze tot op zekere hoogte een verhelderen
de illustratie is van het verschil tussen de stoffelijke en de onstoffelijke opname van een 
ding. Het voedsel dat iemand tot zich neemt, verliest zijn eigenheid en wordt gedeelte
lijk opgenomen, gedeeltelijk afgestoten. Maar bij de stempelindruk in het stukje was 
behoudt datgene wat opgenomen wordt (de uitwendige vorm van de stempel) zijn eigen
heid, óók in het stukje was. Ook de stempel zelf blijft wezenlijk onveranderd. Zo is het 
ook gesteld met de gelijkvormigheid in de ken-relatie: de vorm die de kennende ziel in 
zich opneemt, behoudt zijn eigen identiteit; en ook het gekende ding verandert niet 
doordat het gekend wordt. 

Er kleven echter ook grote nadelen aan de vergelijking met de stempelindruk in de 
was. Er gaat de suggestie van uit dat kennen een louter fysisch proces is. Bovendien is 
de informerende vorm bij het kennen niet een figuur of een gestalte, niet iets ruimte-
lij ks, zoals dat bij de stempelindruk het geval is. De vorm die het verstand informeert 
(de intelligibele kenvorm - species intelligibilis) is in feite de 'watheid', het 'wezen' of 
de 'natuur' van het te kennen ding. Want het eigen object van het intellect is de watheid 

' "The process of movement stamps in, as it were, a sort of impression of the percept, just as persons 
do who make an impression with a seal " [De mem. 1, 450 a 31-33]. "... motus qui fit a sensibili in 
sensum, lmpnmit in phantasia quasi quamdam figuram sensibilem, quae manet sensibili abeunte, ad 
modum, quo llh qui sigillant cum annuhs imprimunt figuram quamdam in cera, quae remanet etiam sigillo 
vel anmilo remoto." [De mem et rem , lect 3, nr 328] 

Nota bene, de vergelijking is eigenlijk niet bedoeld ter verklaring van zoiets als een onstoffelijke 
opname, maar als een illustratie van het bewaard blijven (retentie) in het geheugen of de herinnering van 
datgene, wat niet meer lijfelijk aanwezig is Ik misbruik de vergelijking dus enigszins, temeer daar hij 
betrekking heeft op het zintuiglijke, en met op het verstandelijke kennen. 
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van de stoffelijke dingen, die niet gescheiden van de dingen bestaat.' In tegenstelling 
tot het zintuiglijk kenvermogen en de verbeelding, die niet verder reiken dan de 'buiten
kant' van de dingen, dringt het verstand door tot de binnenste kern van de dingen.2 

Thomas legt 'intelligere' uit als 'intus legere', wat zoiets betekent als: de binnenkant 
van de dingen lezen.3 Het verstandelijke kennen heeft inderdaad iets weg van lezen, 
zowel in de oorspronkelijke zin van verzamelen (men denke aan het discursieve karakter 
van het menselijk kennen), als in de zin van het lezen van een tekst. Een lezer verzamelt 
niet alleen de 'buitenkant' van een tekst - de zintuiglijk waarneembare letters -, maar 
verstaat die tekst ook: hij vat hem als het ware van binnenuit, als iets met een innerlijk 
zinvolle en begrijpelijke samenhang. Op een vergelijkbare wijze staat de mens tegenover 
de werkelijkheid: hij kijkt er niet alleen van buiten af tegen aan, maar leest haar als het 
ware; hij ziet de werkelijkheid niet alleen, maar verstaat haar ook. 

Nu onderscheidt Thomas verschillende intellecten, met name het goddelijk intellect, 
het menselijke theoretische intellect en het menselijke praktische intellect (het intellect 
van de gescheiden substanties laat ik hier buiten beschouwing). Het is dus nodig te 
onderzoeken, hoe het bij elk van deze intellecten gesteld is met de gelijkvormigheid, 
waarvan bij het kennen sprake is; want de dingen verhouden zich tot de verschillende 
intellecten op verschillende manieren 4 

Laat ik beginnen met het onderscheid tussen het theoretische en het praktische 
intellect van de mens. In feite gaat het hierbij niet om twee verschillende vermogens, 
maar om één en hetzelfde vermogen, gebruikt voor verschillende doelen.5 Het intellect 

' " proprium obiectum ïntellectus est quidditas rei, quae non est separata a rebus, ut Platonici 
posuerunt Unde ìllud, quod est obiectum ïntellectus nostri non est aliquid extra res sensibihs existens, ut 
Platonici posuerunt, sed ahquid in rebus sensibilibus existens" [In HI De an , lect 8, nr 717] "ïntellectus 
autem humani, qui est coniunctus corpon, proprium obiectum est quidditas sive natura in materia corporali 
existens" [S Th I, 84, 7] Cf 5 Th I, 85, 8, 87, 2 ad 2, 88, 3, De ver 1, 12, etc 

2 " ìllud quod potest virtus inferior, potest edam superior, non tarnen semper eodem modo sed 
quandoque alio altion, et sic ïntellectus cognoscere potest ea quae cognoscit sensus, altion tarnen modo 
quam sensus sensus enim cognoscit ea quantum ad dispositiones materiales et accidentia exteriora, sed 
ïntellectus pénétrât ad intimant naturam speciei quae est in ipsis ìndividuis " [De ver 10, S ad 5J "Sensus 
enim et imaginatio sola accidentia exteriora cognoscunt, solus autem ïntellectus ad interiora et essentiam 
rei pertingit " [De ver 1,12] " sensus non apprehendit essentias rerum, sed exteriora accidentia tantum 
Similiter ñeque ímaginatio sed apprehendit solas similitudines corporum ïntellectus autem solus appre
hendit essentias rerum " [S Th. I, 57, I ad 2] Cf ScG IV, 11, Est autem 

J "Dicitur autem ïntellectus ex eo quod intuì legit intuendo essentiam rei " [In VI Eth , lect 5, nr 
1179] " nomen ïntellectus sumitur ex hoc quod intima rei cognoscit est enim intelligere quasi intus 
legere Sensus enim et imaginario sola accidentia exteriora cognoscunt, solus autem ïntellectus ad interiora 
et essentiam rei pertmgit " [De ver 1,12] " nomen ïntellectus quandam ìntimam cognitionern importât 
dicitur enim intelligere quasi intus legere Et hoc manifeste patet considerantibus differentiam ïntellectus 
et sensus nam cogmtio sensitiva occupaturcirca qualitates sensibiles extenores, cognitio autem intellectiva 
penerrat usque ad essentiam rei, obiectum enim ïntellectus est quod quid est, ut dicitur in III de Anima " 
[S Th. II-II, 8, 1] 

4 "Res autem diversimode se habent ad diversos ïntellectus" [In ¡Sent, 19, 5, 2 ad 2] 
5 "[Sapientia] Theonca, idest speculativa, differt a practica secundum finem: nam finis speculativae 

est ventas hoc enim est quod intendit, scilicet veritatis cognitionem Sed finis practicae est opus, quia etsi 
'practici', hoc est operativi, intendant cognoscere ventatem, quomodo se habeat in ahquibus rebus, non 

282 



wordt theoretisch genoemd, voorzover het doel van de kenner enkel en alleen het 
kennen zélf van waarheid is. Het wordt praktisch genoemd, voorzover de kenner gericht 
is op de toepassing van de kennis in de sfeer van het maken (faceré, poièsis) en het 
handelen (agere, praxis). 

Welke rol speelt het intellect bij het maken of voortbrengen van iets? Men zou 
kunnen zeggen dat het een soort blauwdruk of ontwerp levert van het te maken ding. 
Het vormt zich een idee van datgene wat gemaakt moet worden. Het tracht een ant
woord te geven op de vraag: 'Wat moet het worden?' en probeert dus voorafgaand aan 
het maken de watheid of de vorm van het te maken ding te bepalen. Daarmee rijst de 
al even boeiende als moeilijke vraag naar de verhouding tussen de vorm zoals die in het 
verstand van de maker is en de vorm zoals die in het ding is, wanneer dit eenmaal 
gemaakt is. Laat ik een concreet voorbeeld geven. Als een klokkenmaker een klok 
gemaakt heeft, heeft die klok een welbepaalde watheid of vorm: het is immers een klok 
en niet iets anders. Aangezien de klok een artefact is, was deze watheid of vorm er al 
voordat de klok er zelf was, namelijk in het verstand van de maker. De kardinale vraag 
is nu: is de vorm in de klok dezelfde vorm als de vorm in het verstand van de maker? 
Of zijn het misschien twee verschillende vormen die op elkaar lijken? Op het eerste 
gezicht zijn er minstens twee goede redenen om aan te nemen, dat het in feite om één 
en dezelfde, identieke vorm gaat. 

Ten eerste: indien men er van uitgaat dat de vorm van de gemaakte klok en de 
vorm in het verstand van de maker twee verschillende vormen zijn, die echter wel op 
elkaar lijken of onderling overeenkomen, rijst de vraag: wat wordt precies bedoeld met 
'lijken op' of 'overeenkomen'? Wat kunnen 'lijken op' en 'overeenkomen' anders 
betekenen dan 'in een bepaald opzicht identiek zijn en in een ander opzicht verschillen'? 
Door de aanname dat het om twee verschillende vormen gaat die op elkaar lijken, 
schuift men het probleem alleen maar voor zich uit. Wat kan een gelijkenis anders zijn 
dan een eenheid in kwaliteit en dus een eenheid in vorm (cf. 4.1.2)?' 

Ten tweede: een andere vorm betekent een andere watheid. Als dus de vorm of de 
watheid van het gemaakte ding een andere vorm of watheid is dan die in het verstand 
van de klokkenmaker, dan zou deze geen klok gemaakt hebben, maar iets anders. Als 

tarnen quacmnt eam tamquam ultimum finem. Non enim considérant causam veritatis secundum se et 
propter se, sed ordinando ad finem operationis, sive applicando ad aliquod determinatum particulare, et ad 
ahquod determinatum tempus." [In II Met, lect. 2, nr. 290] " intellectus speculativus est, qui quod 
apprehendit, non ordinat ad opus, sed ad solam ventatis considerationenr practicus vero intellectus dicitur, 
qui hoc quod apprehendit, ordinai ad opus. Et hoc est quod Philosophus dicit in III de Anima, quod 
speculativus differì a practico fine." [S Th I, 79, 11] "... mtellecrus practicus differì a speculativo fine, 
ut dicitur in III de Anima Intcllectus enim practicus ordinato ad finem operations, finis autem intellectus 
speculativi est considerado ventatis." [S Th. I, 14, 16] 

' "... simihtudo ... inter ahqua duo est secundum convenientiam in forma" [De ver 8, 8]. "... conformi-
tas est convenienza ш forma una, et sic idem est quod similitudo quam causatumtas quahtatis" [In I Sent 
48,1, 1 ]. "Unum autem reducitur ad genus quantitatis quasi pnncipium quantilatis discretae. Et supra ipsam 
mndatur identitas, secundum quod est unum in substantia; - aequalitas, secundum quod est unum m 
quantitate; - similitudo, secundum quod est unum in qualitate." [In III Sent., 5, 1, 1 Sol. 1]. Zie ook In 
X Met, lect. 4, nrs. 1999 e.v. 
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de vorm in het praktisch verstand altijd een andere vorm zou zijn dan die in het gemaak
te ding, dan zou men eenvoudigweg nooit kunnen maken wat men wil maken. Men zou 
dan steeds iets anders realiseren dan datgene wat men wilde realiseren. Het gaat dus wel 
degelijk om één en dezelfde identieke vorm. Enigszins pregnant uitgedrukt: naar de 
vorm beschouwd zijn het verstand van de klokkenmaker en de door hem gemaakte klok 
identiek. Het verstand van de klokkenmaker is op een bepaalde wijze de klok. 

Hoe zit het echter met het verschil, het onderscheid tussen het verstand van de 
klokkenmaker en de klok? Want dat ze op enigerlei wijze van elkaar verschillen is al 
even onloochenbaar als dat ze op enigerlei wijze hetzelfde zijn. Welnu, allereerst heeft 
en behoudt het verstand van de klokkenmaker natuurlijk zijn eigenheid. De receptie van 
de vorm van de klok in het verstand van de klokkenmaker maakt het nog niet tot een 
klok. Bovendien - en dit is een punt van belang - staat een identiteit naar de vorm een 
diversiteit naar de zijnswijze niet in de weg. De betreffende vorm heeft in de klok een 
andere zijnswijze dan in de klokkenmaker. ' 

Er bestaat dus tussen de klok en (het verstand van) de klokkenmaker identiteit naar 
de vorm, maar een verschil naar de zijnswijze. Want alle stoffelijke vormen kunnen op 
twee wijzen gerecipieerd worden: ofwel op materiële wijze, ofwel op immateriële wijze. 
Tal van passages berusten op dit onderscheid, dat voor Thomas' kennisleer van funda
mentele betekenis is. 'Het verstand ontvangt de vormen van de lichamen, die stoffelijk 
en beweeglijk zijn, op een onstoffelijke en onbeweeglijke wijze, volgens zijn eigen zijns
wijze: want het ontvangene is in de ontvanger op de wijze van de ontvanger.' 'Alwat 
in iets ontvangen wordt, wordt daarin ontvangen op de wijze van de ontvanger. Zó 
wordt ieder ding gekend, zoals zijn vorm in de kenner is.' 'De vorm door middel 
waarvan kennis ontstaat, is in het kenvermogen op de wijze van de kenner zelf. 
'Wetenschap is op de wijze van de kenner: het gewetene is immers in de wetende op 
de wijze van de wetende.' 'Alwat in een ander is, is daarin op de wijze van datgene 
waarin het is .' 'Alwat in iets is, is daarin op de wijze van dat iets, en niet op zijn eigen 
wijze'. 'Al het ontvangene wordt in het ontvangende bepaald op de wijze van het 
ontvangende.' 'Het gekende moet in de kenner zijn op de wijze van de kenner'.2 Alvo
rens dieper in te gaan op de eis van een formele identiteit van kenner en gekende, is het 

' "... etsi una sit ratio formae existentis in agente et in effectu, diversus tarnen modus existendi impedit 
univocam praedicationem; licet emm eadem sit ratio domus quae sit in materia et domus quae est in mente 
artificis, - quia unum est ratio altenus, - non tarnen domus umvoce de utraque praedicatur, propter hoc 
quod species domus in materia habet esse materiale, in mente vero artificis immateriale." [De pot 7, 7] 

2 "... intellectus speciescorporum, quaesunt matenaleset mobiles, recipit immaterialiteret immobiliter, 
secundum modum suum: nam receptum est in recipiente per modum recipientis." [S Th. I, 84, 1 ]. "... omne 
quod recipitur m aliquo, recipitur in eo per modum lecipientts. Sic autem cognoscitur unumquodque, sicut 
forma eius est in cognoscente." [S Th. I, 75, S]. "... species, per quam fît cogmtio, est in potentia cognos
cente secundum modum ipsius cognoscentis" [In I Sent. 3, 1, I ad 3]. "... scientia est secundum modum 
cognoscentis: sei tum emm est in sciente secundum modum scientis." [5 Th I, 14, 1 ad 3]. "... omne quod 
est in altero, est m eo secundum modum eius ш quo est." [S Th. I, 14, S] "Unumquodque autem est in 
aliquo per modum ipsius, et non per modum sui" [In I Sent. 38, 1,2]. "Omne emm receptum determinata 
in recipiente secundum modum recipientis." [De an , 20]. "... oportet emm ut cogmtum sit m cognoscente 
per modum cognoscentis". [De ver. 1, 2] 
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verhelderend het menselijke praktische intellect in dit opzicht te vergelijken met het 
goddelijke intellect enerzijds en met het menselijke theoretische intellect anderzijds. 

Wenden we ons om te beginnen tot het goddelijk intellect. In hoeverre komt dit met 
het menselijke praktische intellect overeen en in hoeverre verschilt het ervan? De 
overeenkomst is dat ook God dingen 'maakt' en dat ook God dat doet overeenkomstig 
de ideeën (oerbeelden) in zijn verstand.1 Ook hier kan - zij het met enig voorbehoud -
gesproken worden van een identiteit naar de vorm tussen de geschapen dingen en de 
goddelijke ideeën.2 Er zijn echter twee verschillen. Ten eerste: God maakt niet sommi
ge dingen maar alle dingen.3 Ten tweede: de dingen die God maakt of schept zijn niet 
alleen naar hun zo-zijn van God afhankelijk, maar naar hun gehele zijn.* Naar hun zijn 
hangen de geschapen dingen af van de goddelijke w/7, naar hun dit-of-dat-zijn hangen 
ze af van het goddelijk verstand} 

Vergelijken we vervolgens het praktische intellect met het theoretische intellect. De 
overeenkomst is, dat er niet alleen bij de praktische, maar ook bij de theoretische kennis 
sprake is van een identiteit naar de vorm en een verschil naar de zijnswijze. Ook hier 
zijn er echter twee verschillen. Ten eerste: wat bij het praktische intellect beginterm is, 
is bij het theoretische intellect eindterm. Het praktische intellect vormt zich een idee 
(idea), die de beginterm (terminus a quo) is van het proces van het maken.6 Het theore
tisch intellect vormt zich een begrip (conceptie), dat - als verbum mentis - de eindterm 

' "Quia ïgitur mundus non est casu factus, sed est factus a Deo per intellectum agente, necesse est 
quod in mente divina sit forma, ad similitudinem cuius mundus est factus Et in hoc consistit ratio ldeae " 
[S Th I, 15, 1] ".. in divina sapientia sunt rationes omnium rerum quas supra diximus ideas, id est 
formas exemplares in mente divina existentes" [5 Th I, 44, 3] 

2 "Quae [sc ldeae, id est formae exemplares in mente divina existentes] quidem licet multiplícente 
secundum respectum ad res, tarnen non sunt realiter aliud a divina essentia, prout eius simihtudo a diversis 
participan potest diversimode Sic ïgitur ipse Deus est pnmum exemplar omnium " [S Th I, 44, 3] 

3 ".. necesse est dicere omne quod quocumque modo est, a Deo esse " [S Th I, 44, 1] 
4 " aliud est de forma existente in mente artificis et de idea rei quae est in mente divina- quia forma 

quae est in mente artificis non est causa totius quod est in artificiato, sed tantum formae; . sed idea quae 
est in mente divina, est causa omnis eius quod in re est" [In I Sent. 38, 1, 3 ad 1] 

5 " scientia Dei est causa rerum Sic emm scientia Dei se habet ad omnes res creatas, sicut scientia 
artificis se habet ad artificiata Scientia autem artificis est causa artificiatorum eo quod artifex operator 
per suum intellectum, unde oportet quod forma intellectus sit pnncipium operations, sicut calor est 
pnncipium calefactionis Sed considerandum est quod forma naturalis, inquantum est forma manens in eo 
cui dat esse, non nominat pnncipium actionis, sed secundum quod habet ìnclinationem ad effectum Et 
similiter forma intelligibilis non nominat pnncipium actioms secundum quod est tantum in intelligente, nisi 
adiungatur ei mclinatio ad effectum, quae est per voluntatem Cum emm forma intelligibilis ad opposita 
se habeat(cum sit eadem scientia oppositorum), non produceretdeterminatum effectum, nisi determinaretur 
ad unum per appetitum, ut dicitur in IX Metaphys Manifestum est autem quod Deus per intellectum suum 
causât res, cum suum esse Sit suum intelligere Unde necesse est quod sua scientia sit causa rerum, 
secundum quod habet voluntatem coniunctam. Unde scientia Dei, secundum quod est causa rerum, consu-
evit nominan scientia approbationis." [S Th I, 14, 8] 

6 ".. hoc emm significat nomen ideae, ut sit scilicet quaedam forma intellecta ab agente, ad cuius 
similitudmem extenus opus producere ìntendit, sicut aedificator in mente sua praeconcipit formam domus, 
quae est quasi idea domus in materia fiendae" [Chiodi 4, 1, 1 ] 
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(terminus ad quem) is van het proces van het kennen. Het hele proces verloopt dus in 
zekere zin omgekeerd.' Ten tweede: terwijl bij de praktische kennis het doel iets anders 
is dan het kennen zelf, is bij de theoretische kennis het doel niet iets anders, maar het 
kennen zélf van de waarheid. 

Thomas laat er geen misverstand over bestaan dat er bij het theoretische kennen niet 
minder dan bij het praktische kennen sprake is van een formele identiteit, een identiteit 
naar de vorm. De vorm in het verstand van de kenner is niet een tweede vorm, die 
slechts gelijkenis heeft met de vorm van het gekende ding, maar is die vorm zelf. Dit 
is ook een voor de hand liggende conclusie. Want zoals men in het geval van het prakti
sche verstand nooit zou kunnen maken of realiseren wat men wil maken of realiseren, 
zo zou men in het geval van het theoretische verstand nooit kunnen kennen wat men wil 
kennen, wanneer er geen formele identiteit zou bestaan tussen kenner en gekende. 

Simihtudo intelligibihs per quam intelligitur 
ahquid secundum suam substantiam, oportet 
quod sit eiusdem speciei, vel magis species eius, 
sicut forma domus quae est in mente artificis, est 
eiusdem speciei cum forma domus quae est ш 
materia, vel potius species cms, non enim per 
speciem hominis intelligitur de asino vel equo 
quid est [ScG III, 49, Amplius1] 

De ïntelligibele gelijkenis, waardoor we een ding 
naar zijn wezen begrijpen, moet van dezelfde 
soort zijn, of beter het moet de wezensvorm van 
dat ding zelf zijn, zoals de vorm van een huis, 
die in de geest van de maker is, van dezelfde 
soort is als de vorm van het huis die in de stof
felijke werkelijkheid is, of liever het is de vorm 
van het huis zelf, wat een ezel is of wat een 
paard is, begrijpen we immers met door middel 
van de wezensvorm van de mens 

nee desimi esse propria natura in re quae 
intelligitur, ex hoc quod verbum nosln intellectus 
ex ipsa re intellecta habet ut intelhgibiliter 
eandem naturam contineat [ScGW, 14, Et quia] 

De eigen natuur van een ding houdt niet op te 
bestaan in het ding dat door ons begrepen wordt, 
omdat ons begrip het van het begrepen ding zelf 
heeft, dat het op ïntelligibele wijze dezelfde 
natuur bevat 

Deze formele identiteit bestaat niet alleen tussen het intellect en het gekende ding, maar 
ook tussen twee intellecten, die één en hetzelfde ding begrijpen.2 Natuurlijk niet zo, dat 
in die twee intellecten numeriek één en dezelfde ïntelligibele kenvorm (species mtelligi-
bilis) werkzaam zou zijn, maar zo, dat door de species in het ene intellect en door de 
species in het andere intellect één en dezelfde ratio rei bemiddeld wordt.3 

' " formae rerum, per quas intellectus cognoscit, dupliciter se habent ad res quaedam enim sunt 
factivae rerum, quaedam autem a rebus acceptae" [Q D De an , 20] " secundum quod [idea] est 
pnncipium factioms rerum, exemplar dici potest, et ad practicam cogmtionem pertinet Secundum autem 
quod pnncipium cognoscitivum est, proprie dicitur ratio, et potest etiam ad scientiam speculativam 
pertinere " [S Th I, 15, 3] 

2 ". est ergo simpliciter concedendumquod mtellecrum umus rei, puta lapidis, est unum tantum non 
solum in omnibus homimbus, sed etiam in omnibus intelligentibus " [De un ini 5, 159-163] Vergelijk 
"Unde species intelligibihs est similitude ìpsius essentiae rei, et est quodammodo ipsa quidditas et natura 
rei secundum esse intelligibile, non secundum esse naturale, prout est in rebus " [Chiodi 8, 2] 

! " concedimus idem esse intellectum ab omnibus homimbus, dico autem intellectum id quod est 
intellectus obiectum, obiectum autem intellectus non est species intelligibihs, sed quidditas rei " [Comp , 
с 85, 118-122] "Non lgitur oportet esse numero unam speciem ìntelhgibilem hums intelligentis et ìlhus 
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De formele identiteit waarvan bij de kenverhouding sprake is, moet wellicht niet als 
een volkomen statische verhouding worden opgevat, hoewel iets dergelijks door een 
term als conformitas wordt gesuggereerd. Misschien zou het beter zijn zich zoveel 
mogelijk te houden aan de term 'adaequatio'', die letterlijk vertaald ' gelijk-wording' 
betekent en die dan ook meer dan de andere genoemde termen recht lijkt te doen aan 
het dynamische karakter van het kennen. ' Want menselijk kennen impliceert een steeds 
groeiende, maar ook altijd onvolmaakt blijvende gelijkwording van het intellect en het 
ding, van de kenner en het gekende; en aangezien - zoals boven gebleken is - waarheid 
steeds een kenverhouding insluit, kan gezegd worden dat waarheid bestaat in de over
eenstemming of de gelijkwording van ding en verstand: 

Ventas est adaequatio rei et ïntellectus [De ver., Waarheidis de overeenstemming[gelijkwording] 
1,1] van zaak en verstand 

De vraag wat precies gelijk wordt aan wat, is in het licht van de bovenstaande uiteenzet
ting niet moeilijk te beantwoorden. Met betrekking tot God geldt dat alle zijnden doordat 
ze geschapen worden gelijk worden aan het goddelijk verstand, i.e. aan de goddelijke 
ideeën. Met betrekking tot de mens geldt dat alle artefacten gelijk worden aan (de ideeën 
in) het praktisch verstand en dat het theoretische verstand gelijk wordt aan de dingen. 

4.2.3 Kenniswaarheid, zijnswaarheid en zaakwaarheid 

Nu kan de oplossing gegeven worden van twee problemen, die al verscheidene malen 
gesignaleerd zijn. Het ene probleem is de verhouding tussen zijnswaarheid en kennis
waarheid, het andere probleem is de verhouding tussen zijnswaarheid en zaakwaarheid. 

Zijnswaarheid is die waarheid, die wordt uitgedrukt in het adagium 'ens et verum 
convertuntur': het zijnde en het ware zijn convertibel. Daarmee is niet bedoeld dat 
'zijnde' en 'waar' dezelfde inhoud hebben, maar dat ze - krachtens de in het vorige 

ad hoc enim sequeretur esse unum ïntelligere numero hums et ïllius, cum operano sequatur formant quae 
est principium speciei Sed oportet, ad hoc quod sit unum intellectum, quod sit umus et eiusdem similitude 
Et hoc est possibile si species intelligibles sint numero diversae nihil enimprohibet umus reí fien plures 
imagines différentes; et ex hoc contingit quod unus homo a plunbus videtur " [ScG II, 75, Non lgitur] 
"Quod enim dicit scientiam in discípulo et magistro esse numero unam, partim quidem vere dicitur, partim 
autem non. Est enim numero una quantum ad id quod scirur non tarnen quantum ad species intelligibles 
quibus scirur, neque quantum ad ipsum scientiae habitum." [ScG II, 75, (ad 3, Per haec)] 

' ".. assimilan, supra hoc quod est similem esse, pomt quemdam motum et accessum ad unitatem 
qualitatis, et similiter, adaequan, ad quantitatem" [In I Sent. 19, 1, 2] "... assimilano motum ad simihtudi-
nem dicit" [ScG I, 29, Multo). ". aequalitas vel similitudo duphciter potest significan in divims, scilicet 
per nomina et per verba. (. ) Sed verba significant aequalitatem cum motu " [S Th I, 42, 1 ad 3]. "Equale 
potest accipi duphciter: ut dicat solam relationem, aut ut cum relatione ìmportet actum seu motum ad illam, 
... equale quandoque importât motum ad equahtatenr huiusmodi emm motum non significat equale siue 
equahtas sed adequatio " [Resp , art. 44, 543-554] 

Cf. R.W. Schmidt, The Domain of Logic according to Saint Thomas Aquinas, The Hague 1966, biz 
216-217. 
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hoofdstuk uiteengezette nexus tussen de ratio veri en de ratio enlis - een gelijke, i.e. 
volstrekt onbegrensde omvang hebben. Zoals alle waarheid heeft zijnswaarheid steeds 
te maken met de betrekking van een ding tot een intellect. Nu staat een ding, precies 
voorzover het 'waar' genoemd wordt, tussen twee intellecten in, namelijk tussen het 
goddelijke en het menselijke intellect: 

Res ergo naturalis, inter duos ïntellectus consti
tuía, secundum adaequationemad utmmque veta 
dicitur [De ver. 1, 2] 

. . tes autem dicitut veta et pet comparationem 
ad intellectum divinum et humanum [De ver 1, 
6] 

... res naturales sunt mediae inter scientiam Dei 
et scientiam nostram. nos enim scientiam acci-
pimus a rebus naturallbus, quarum Deus per 
suam scientiam causa est. [S Th I, 14, 8 ad 3] 

Een natuurding, dat tussen de twee intellecten 
staat, wordt overeenkomstig de gelijkwording 
aan elk van beide waar genoemd. 

... een ding wordt waar genoemd zowel in ver
gelijking met het goddelijk intellect als in verge
lijking met het menselijk intellect. 

De natuurdingen staan midden tussen Gods we
tenschap en onze wetenschap in; want wij ont
vangen de wetenschap van de natuurdingen, 
waarvan God door zijn wetenschap de oorzaak 
is. 

Met betrekking tot het goddelijke verstand betekent 'zijnswaarheid', dat alle dingen of 
alle zijnden overeenstemmen met de goddelijke ideeën. Alle dingen worden door God 
actueel gekend en hebben aan de goddelijke kennis te danken wat ze zijn. Gods kennen 
is scheppend en de geschapen werkelijkheid moet dus door en door in overeenstemming 
zijn met het goddelijk verstand. 

Maar met betrekking tot het menselijke verstand betekent 'zijnswaarheid' niet dat 
alle dingen actueel door het menselijk verstand gekend worden, maar dat alle dingen 
kenbaar (cognoscibiles, intelligibiles) zijn. De dingen zijn er als het ware van huis uit 
op aangelegd door de mens gekend te worden, ze hebben een soort transcendentale 
transparantie voor het menselijk verstand: ze zijn 'conformabel' aan het verstand. Want 
waarheid bestaat in het verstand, omdat en voorzover dit het ding vat zoals het is, maar 
de waarheid bestaat in het ding, omdat en voorzover dit een zijn heeft dat aan het 
verstand gelijkvormig kan worden.1 Daarom kan Thomas zeggen dat het zijn van de 
dingen en de waarheid van het menselijk intellect zich verhouden als oorzaak en ge
volg.2 Omgekeerd is er ook een transcendentale openheid van de mens naar de dingen, 

' ".. ventas invenitur in ïntellectu secundum quod apprehendit rem ut est, et in re secundum quod 
habet esse conformabile întellectui". [S Th. I, 16, 5] 

2 "... cogmtio est quidam ventatis effectus." [De ver 1, 1]. " . esse rei, non ventas ems, causât 
ventatem ïntellectus " [S Th I, 16, 1 ad 3] Cf.: "... dispositio rei est causa ventatis in opinione et oratio-
ne." [In IX Met., lect 11, nr. 1897]. ".. ventas propositions potest dici ventas rei per causam. Nam ex 
eo quod res est vel non est, oratio vera vel falsa est." [In ¥ Met. lect. 9, nr. 895]. "... ipsum esse rei est 
causa ventatis, secundum quod est in cognitione ïntellectus." [In I Sent 19, 5, 1] "Ahquando ... hoc quod 
ïntellectus concipit, est similitude rei existentis extra animam, sicut hoc quod concipitur de hoc nomine 
'homo', et talis conceptio ïntellectus habet fundamenfum in re immediate, inquantum res ipsa, ex sua 
conformitate ad intellectum, facit quod ïntellectus sit verus, et quod nomen significans ilium intellectum 
proprie de re dicatur." [In I Sent. 2, 1,3] ".. ahquid dicitur fundan vel radican m aliquo metaphonce, 
ex quo firmitatem habet. Rationes autem mtellectae habent dupheem firmitatem: scilicet fimutatem sui 
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omdat de ziel in aanleg alles is. De menselijke kenniswaarheid bestaat in het daadwer
kelijk kennen van de dingen. 

In het onderscheid tussen de verhouding van de dingen tot het goddelijk intellect en 
de verhouding van dezelfde dingen tot het menselijk intellect schuilt het antwoord op de 
in de inleiding van dit hoofdstuk geformuleerde vraag, of de notie 'zijnswaarheid' door 
Thomas eigenlijk niet wordt uitgehold en of de benaming 'zijnswaarheid' niet een puur 
extrinsieke denominatie is, daar de ratio van deze benaming een betrekking tot het 
intellect insluit en deze betrekking daarenboven geen reële, maar een louter rationele 
relatie is. Als de zijnden slechts met betrekking tot het menselijke theoretische intellect 
'waar' genoemd zouden worden, zou inderdaad van een louter extrinsieke denominatie 
gesproken kunnen worden, want de dingen zijn niet per se, maar slechts per acadens 
gerelateerd aan het menselijk intellect. Aan het goddelijk intellect zijn ze echter per se 
gerelateerd, zoals de artefacten per se gerelateerd zijn aan het intellect van de maker1: 

Res autem mtellecta ad intellectum aliquem 
potest habere ordinem vel per se, vel per acct-
dens Per se quidem habet ordinem ad intellec
tum a quo dependet secundum suum esse per 
accidens autem ad intellectum a quo cognoscibl
es est Sicut si dicamus quod domus comparatur 
ad intellectum artificis per se, per accidens autem 
comparatur ad intellectum a quo non dependet 
( ) Unde unaquaeque res dicitur vera absolute, 
secundum ordinem ad intellectum a quo depen
det Et mde est quod res artificiales dicuntur 
verae per ordinem ad intellectum nostrum 
dicitur enim domus vera, quae assequitur simili-
tudinem fomiae quae est in mente artificis, et 
dicitur oratio vera, inquanrum est signum mtel-
lectus ven Et similiter res naturales dicuntur 
esse verae, secundum quod assequuntur simihtu-
dinem specierum quae sunt in mente divina 
dicitur emm verus lapis, qui assequitur propnam 
lapidis naturam, secundum praeconceptionem 
mtellectus divini - Sic ergo ventas principahter 

Het begrepen ding kan of per se, of per accidens 
op een intellect toegeordend zijn Het is per se 
toegeordend op het intellect, waarvan het naar 
het zijn afhankelijk is, maar het is per accidens 
toegeordend op het intellect, waarvoor het ken
baar is Zoals wanneer we zeggen dat een huis 
per se gerelateerd is aan het verstand van de 
maker, maar dat het per accidens gerelateerd is 
aan een verstand, waarvan het met afhankelijk is 
Daarom wordt ieder ding in absolute zin 'waar' 
genoemd volgens de orde tot het intellect waar
van het afhankelijk is Fn daarom worden de 
artefacten 'waar' genoemd op grond van de orde 
tot ons intellect Een huis wordt immers 'waar' 
genoemd, dat overeenkomt met de gelijkenis van 
de vorm, die in het intellect van de maker is, en 
een uitspraak wordt 'waar' genoemd, voorzover 
ze een teken is van het begrip van het ware En 
op overeenkomstige wijze worden de natuurdin-
gen 'waar' genoemd volgens hun overeenkomst 
met de gelijkenis van de vormen, die ш de geest 

esse, et hanc habent ab intellectu, sicut alia accidentia a suis subiectis, et fïrmitatem suae veritatis, et hanc 
habent ex re cui conformantur Ex eo enim quod res est vel non est, locutio et intellectus ventatem vel 
falsitatem habet " [In I Sent 2, 1, 3 ad 5] "Dicitur autem in enunciatione esse verum vel falsum, sicut in 
signo intellectus ven vel falsi, sed sicut in subiecto est verum vel falsum in mente, ut dicitur in VI 
Metaphysicae, in re autem sicut in causa quia ut dicitur in libro Praedicamentorum, ab eo quod res est vel 
non est, oratio vera vel falsa est " [In I Penh lect 7, nr 84 (3)] 

' "Ventas quae dicitur de rebus m comparatione ad intellectum humanum, est rebus quodam modo 
accidentale, quia, pósito quod intellectus humanus non esset nee esse posset, adhuc res in sua essentia 
permaneret, sed ventas quae de eis dicitur in comparatione ad intellectum divinum, eis ínseparabiliter 
concomita tur, cum пес subsistere possint nisi per intellectum divinum eas in esse producentem Per pnus 
etiam inest reí ventas in comparatione ad intellectum divinum quam humanum, cum ad intellectum 
divinum comparetur sicut ad causam, ad humanum autem quodam modo sicut ad effectum in quantum 
intellectus scientiam a rebus accipit sic ergo res ahqua pnncipahus dicitur vera in ordine ad ventatem 
intellectus divini quam in ordine ad ventatem intellectus humani " [De ver 1, 4] 
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est in intellectu, secundario vero in rebus, van God zijn, een steen wordt immers 'waar' ge-
secundum quod comparantur ad intellectum ut ad noemd, die overeenkomt met de eigen natuur van 
principium [S Th I, 16, 1] de steen, volgens het voorafgaande begnp van 

het goddelijk intellect Zo is waarheid dus op de 
eerste plaats [principahter] in het intellect, maar 
op de tweede plaats [secundario] in de dingen, 
volgens hun betrekking tot het intellect als tot 
hun beginsel 

Daaruit volgt dat met betrekking tot het goddelijk verstand, waarvan alle dingen afhan
kelijk zijn en naar welks ideeën ze zich alle richten, alle dingen 'waar' genoemd moeten 
worden en geen enkel ding 'vals' genoemd kan worden. Dingen kunnen uitsluitend 
'vals' genoemd worden met betrekking tot het menselijke verstand.' 

Is deze aan sommige dingen toegeschreven valsheid nu in strijd met de zijnswaar
heid? Dat zou inderdaad zo zijn wanneer de valsheid van de dingen er in zou bestaan, 
dat ze niet kenbaar (intelligibel), niet aan het verstand conformabel zijn. Maar dat is 
blijkbaar niet het geval. Het is immers mogelijk te weten dat valse tanden vals zijn, 
d.w.z. dat het echte of ware imitatie-tanden zijn en dat het valse ivoor waar plastic is.2 

'Vals' betekent in dit verband in feite slechts, dat de schijn die van een of ander ding 
uitgaat de mens verleidt tot een vals oordeel. De valsheid van een ding is dus eigenlijk 
de valsheid van ons oordeel, voorzover (de schijn van) die zaak of dat ding tot dat valse 
oordeel aanleiding geeft.3 Het betekent niet dat dat ding principieel onkenbaar is, want 

' "In rebus autem neque ventas neque falsitas est, nisi per ordinem ad intellectum Et quia unum-
quodque secundum id quod convenit ei per se, simpliciter nommatur, secundum autem id quod convemt 
ei per accidens, non nommatur nisi secundum quid, res quidem simpliciter falsa dici posset per comparati-
onem ad intellectum a quo dependet, cui comparatur per se, in ordine autem ad ahum intellectum, cui 
comparatur per accidens, non posset dici falsa nisi secundum quid Dependent autem ab intellectu divino 
res naturales, sicut ab intellectu humano res artificiales Dicuntur ígitur res artificiales falsae simpliciter 
et secundum se, inquantum deficiunt a forma artis unde dicirur aliquis artifex opus falsum faceré, quando 
deficit ab operatione artis Sic autem in rebus dependentibus a Deo, falsitas inveniri non potest per 
comparationem ad intellectum divinum, cum quidquid in rebus accidit, ex ordinatone divini ìntellectus 
procedat Sed per ordinem ad intellectum nostrum, ad quern comparantur res naturales per accidens, 
possunt dici falsae, non simpliciter, sed secundum quid Et hoc dupliciter Uno modo, secundum rationem 
significati ut dicatur lllud esse falsum in rebus, quod significatur vel repraesentaturoratione vel intellectu 
falso Secundum quern modum quaehbet res potest dici esse falsa, quantum ad id quod ei non inest sicut 
si dicamus diametrum esse falsum commensurabile, ut dicit Philosophus in V Metaphys , et sicut die it 
Augustinus, in libro Sohloq , quod tragoedus estfalsus Hector Sicut e contrario potest unumquodque dici 
verum, secundum id quod competit ei - Alio modo, per modum causae Et sic dicitur res esse falsa, quae 
nata est faceré de se opinionem falsam " [S Th I, 17, 1] Cf De ver 1, 10, en ScG I, 61 

1 " quia omnia etiam naturaha comparantur ad intellectum divinum, sicut artificiata ad artem, 
consequens est ut quaelibet res dicatur esse vera secundum quod habet propnam formam, secundum quam 
îmitatur artem divinam Nam falsum aurum est verum aunchalcum Et hoc modo ens et verum convertun-
tur." [In ! Penh lect 3, nr 30 (8)] 

3 "Falsitas autem causata ex inaequalitate ìntellectus humam et rei non est in rebus, sed in intellectu " 
[ScG I, 61] "Nee tarnen res est hoc modo causa falsitatis in anima quod necessario falsitatem causet, quia 
ventas et falsitas praecipue in íudicio animae existunt, anima vero in quantum de rebus ìudicat non patitur 
a rebus sed magis quodam modo agit unde res non dicitur falsa quia semper de se faciat falsam apprehen-
sionem, sed quia nata est faceré per ea quae de ipsa apparent " [De ver. 1, 10] 
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dan zou niet alleen de mens, maar ook God het niet kunnen kennen (wat onmogelijk is): 
noch als iets waars, noch als iets vals.' 

Volgt hier nu uit dat zaakwaarheid en zijnswaarheid zonder meer met elkaar samen
vallen? Ik meen van niet. Want als de valsheid van sommige dingen strikt genomen niet 
in die dingen, maar in het menselijke verstand bestaat - voorzover het verstand op grond 
van de uiterlijke schijn van die dingen een vals oordeel velt -, dan moet ook de daaraan 
geopponeerde waarheid van de dingen strikt genomen niet in die dingen, maar in het 
menselijke verstand bestaan, voorzover het namelijk op grond van de uiterlijke schijn 
van die dingen een waar oordeel velt.2 

Men zou m.i. dus het volgende onderscheid moeten maken met betrekking tot de 
waarheid van dingen: 

1. Men kan dingen 'waar' noemen omdat ze gekend worden door God en op grond 
daarvan principieel gekend kunnen worden door de mens (zijnswaarheid). 

2. Men kan dingen 'waar' noemen voorzover ze op grond van hun uitwendige verschij
ningsvorm voor het menselijke verstand aanleiding geven tot een waar oordeel 
(zaakwaarheid). 

In het eerste geval heeft het aan de dingen toegekende predicaat 'waar' primair betrek
king op hun innerlijke wezen, in het tweede geval heeft het aan de dingen toegekende 
predicaat 'waar' (of 'vals') primair betrekking op de uitwendige verschijningsvorm. 
Wanneer immers gesproken wordt van 'waar goud' of 'ware diamanten', is dit niet 
primair gemotiveerd vanuit de vraag naar het overeenstemmen van deze dingen met de 
goddelijke idee of het kunnen overeenstemmen van het menselijke theoretische verstand 
met deze dingen, maar vanuit het meer profane belang van de tegenstelling met 'vals 
goud' en 'valse diamanten' en dus primair vanuit hun mogelijk misleidende effect op het 
menselijk oordeel.3 

' "Si ïgitur non esset omnímoda adacquatici intellectus divini ad res, falsitas esset in rebus, non in 
intellectu divino Nee tarnen in rebus est falsitas quia quantum unumquodque habet de esse, tantum habet 
de ventate Nulla ìgitur inacqualitas est inter intellectum divinum et res, пес aliqua falsitas in intellectu 
divino esse potest." [ScG I, 61, Adhuc] 

2 "Et quia innatum est nobis per ea quae extenus apparent de rebus ludicare, eo quod nostra cognitio 
a sensu ortum habet, qui primo et per se est extenorum accidentium, ideo ea quae in extenonbus accidenti-
bus habent similitudinem aliarum rerum, dicuntur esse falsa secundum illas res, sicut fel est falsum mei, 
et stannum est falsum argentum. Et secundum hoc dicit Augustinus in libro Sohlloq , quod eas res esse 
falsas nommamus, quae verisimiha apprehendimus Et Philosophus dicit in V Metaphys, quod falsa 
dicuntur quaecumque apta nata sunt apparere aut qualia non sunt, aut quae non sunt. Et per hunc modum 
etiam dicitur homo falsus, inquantum est amativus falsarum opinionum, vel loculionum Non autem ex hoc 
quod potest eas confingere quia sic etiam sapientes et scientes/ä/я dicerentur, ut dicitur in V Metaphys " 
[S Th I, 17, 1] " . res dicitur vera quae nata est de se faceré veram apprehensionem quantum ad ea quae 
apparent extenus ш ipsa, et similiter dicitur falsa res quae nata est faceré, quantum ad id quod apparet 
extenus de ipsa, falsam apprehensionem, sicut aunchalcum dicitur aurum falsum." [In I Sent 19, S, 1] 

3 "Dicuntur tarnen res aliquae verae vel falsae per comparationem ad intellecrum nostrum, non 
essentiahter vel formaliter, sed effective, m quantum scilicet natae sunt faceré de se veram vel falsam 
existimationem, et secundum hoc dicitur aurum verum vel falsum " [In I Penh , lect 3, nr. 29] 
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4.3. Waarheid als maatverhouding 

Waarheid sluit volgens Thomas altijd een ken-verhoud ing in, hetzij de overeenkomst van 
de dingen met het goddelijke verstand, hetzij de overeenkomst van de dingen met het 
menselijke praktische verstand, hetzij de overeenkomst van het menselijke theoretische 
verstand met de dingen. Wanneer er dus geen enkel kennend verstand zou bestaan, noch 
dat van God, noch dat van engelen of van mensen of van andere eindige redelijke 
wezens, dan zou er ook geen waarheid zijn1: 

.. unde, etiam si mtellectus humanus non esset, Daarom zouden de dingen, ook als er geen men-
adhuc res verae dicerentur in ordine ad intellec- selijk verstand zou bestaan, toch waar genoemd 
tum divinum; sed si uterque mtellectus, rebus worden met betrekking tot het goddelijk ver-
remanentibus per impossibile, intelligeretur stand, zouden we ons echter beide intellecten als 
aufem, nullo modo ratio ventatis remaneret. [De opgeheven denken terwijl de dingen bleven be
ver 1, 2] staan - wat onmogelijk is - dan zou er geen 

enkele zin van waarheid overblijven 

Nu zijn volgens Thomas (zie 4.1.2) de verschillende kenverhoudingen, die door de notie 
'waarheid' geïmpliceerd kunnen worden, met-wederkerige verhoudingen; en dergelijke 
verhoudingen zijn weer maatverhoudingen Wat bedoelt hij daarmee? 

4.3.1 Mensura - mensuratum: de maat en het gemetene1 

Onder 'maat' - hier genomen in verband met meten - wordt doorgaans primair datgene 
verstaan, waarmee de grootte of de hoeveelheid van iets wordt vastgesteld.3 Zo be
schouwd is een maat dus een kenbeginsel4 en meten een methode om tot een bepaalde 
kennis te komen, i.e. de kennis van de grootte of de hoeveelheid van iets. Meten is dus 
één van de manieren om iets dat nog onbekend is af te leiden uit (resp. te herleiden tot) 
iets dat al bekend is. 

' "Ventas autem quae dicitur de rebus m comparatione ad intellectum humanum, est rebus quodam 
modo accidental», quia, pósito quod mtellectus humanus non esset nee esse posset, adhuc res in sua 
essentia permanerei, sed ventas quae de eis dicitur in comparatione ad intellectum divinum, eis ïnseparabi-
liter concomitatur, cum nee subsistere possint nisi per intellectum divinum eas in esse producentem " [De 
ver. 1, 4] 

2 Zie over de maatverhouding bij Thomas A.C Doodkorte, Maat en meten, Roermond/Maeseyck 
( 1933), G Isaye, La Théorie de la Mesure et l'existence d'un maximum selon saint Thomas, Archives de 
Philosophie Vol XVI - Cah. I, Pans 1940, en H Seidl, 'Bemerkungen zu Erkenntnis als Maflverhaltnis 
bei Aristoteles und Thomas von Aquin', in· Mensura - Maß, Zahl, Zahlensymbolik im Mutelalter, herausg 
von A Zimmermann, Berlin/New York 1983, blz 32-42. (Miscellanea Mediaevalia, Bd. 16/1). 

5 "Mensura autem nihil aliud est quam id quo quantitas rei cognoscitur " [In XMet, lect 2, nr. 1938]. 
"... dicitur emm mensura lllud, per quod lnnotescil quantitas rei". [In I Sent 8, 4, 2 ad 3] 

4 " .. permensuramcognosciturahquidsicutperpnncipiumcognoscendi" [/n А"Л/е(., lect 2, nr. 1956]. 
".. mensura autem habet rationem pnncipu, quia per mensuram res mensuratae cognoseuntur, res autem 
cognoseuntur per sua propna principia " [In V Met., lect. 8, nr 872] 
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De termen 'maat' en 'meten' worden overigens bepaald niet exclusief op het terrein 
van de continue en discrete kwantiteit gebruikt, maar worden ook daarbuiten frequent 
aangewend.1 In feite gebruikt men de term 'maat' overal waar op een of andere manier 
een verhouding van meer en minder wordt aangetroffen2, d.w.z. overal waar sprake is 
van graden. Allereerst op het terrein van de stoffelijke kwaliteiten die een meer en 
minder toelaten, zoals kracht, gewicht en massa, druk, kleur en geluid, warmte, bitter 
en zoet etc. Er zijn echter ook stoffelijke kwaliteiten die géén meer en minder toelaten 
en die dus niet meetbaar zijn, zoals bijvoorbeeld figuren (de figuur van de ene driehoek 
is niet meer figuur dan die van een andere etc). Figuren zijn dus als zodanig niet 
meetbaar, maar wel de lengte, breedte, diepte, omtrek, oppervlakte en inhoud ervan.3 

Maar ook buiten het terrein van het stoffelijke of het fysische kunnen er verhoudin
gen van meer en minder zijn. In zulke gevallen gaat het steeds om meer of minder 
perfectie en dus uiteindelijk om meer of minder zijn, zoals bijv. meer of minder wijs, 
meer of minder mooi, meer of minder goed, meer of minder gelijkend, meer of minder 
geschikt, meer of minder rechtvaardig, etc. Dit terrein van meer of minder perfectie 
(meer of minder zijn) is ook voor het waarheidsprobleem van groot belang. 

Om te beginnen moet vastgesteld worden dat niet in alle gevallen dezelfde maat 
gehanteerd kan worden. Er moet blijkbaar overeenkomst of gelijksoortigheid (homogeni
teit) bestaan tussen de maat en het gemetene. Dit is het duidelijkst op het gebied van de 
kwantiteit: men kan een lijnstuk alleen maar met een ander lijnstuk meten, een vlak 
alleen maar met een ander vlak, een volume alleen maar met een ander volume, etc.'1 

Met betrekking tot de vereiste overeenkomst tussen maat en gemetene dient evenwel 
een belangrijk onderscheid gemaakt te worden, dat voor het waarheidsprobleem van 
fundamentele betekenis is. Een overeenkomst kan namelijk wederkerig of niet-weder-
kerig zijn, - een onderscheid dat wel samenhangt, maar niet volledig samenvalt met 
wederkerige en niet-wederkerige relaties. 

Een overeenkomst kan wederkerig zijn, bijvoorbeeld: het ene lijnstuk lijkt op het 
andere, maar ook omgekeerd; de ene cirkel lijkt op de andere, maar ook omgekeerd. 

1 " . ratio umus ... maxime dicetur in hoc quod est esse pnmam mensuram cuiuslibet generis. Et hoc 
maxime proprie dici tur in quantitate, et inde derivator ad alia genera ratio mensurae." [In X Met., lect. 2, 
nr 1938]. ".. mensura proprie dicitur in quantitatibus ... Exinde rransumptum est nomen mensurae ad 
omnia genera" [In I Sent 8, 4, 2 ad 3] 

2 In de ruime zin van het woord is maat dus datgene, waardoor "... unumquodque cognoscitur habere 
de ventate generis plus et minus, secundum quod magis accedit ad ipsum vel recedit". [In I Sent. 8, 4, 2 
ad3] 

3 De vraag waarom sommige zaken (zoals figuur, substantiële vorm, getal etc.) geen meer en minder 
toelaten, wordt door Thomas beantwoord in S Th I-H, 52, 1 en in De virt 1, 11. 

4 "... mensura, semper debet esse cognatum, scilicet eiusdem naturae vel mensurae cum mensurato: 
sicut mensura magmrudinum debet esse magnitudo' et non sufficit quod conveniat in natura communi, sicut 
omnes magrutudines conveniunt: sed oportet esse convementiam mensurae ad mensuratum in natura speciali 
secundum unumquodque, sic quod longitudine sit longitudo mensura, latitudims latitudo, vox vocis, et 
gravitas gravitatis, et unitatum unitas." [In X Met., lect. 2, nr. 1954]. "... mensura est homogénea mensu
rato" [In I Anal lect 36, nr 318(11)].".. hanc [se mensuram proportionatam]... oportet esse homoge-
neam mensurato." [S Th. I, 3, 5 ad 2] 
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In deze gevallen gaat het steeds om gelijksoortige dingen, waaraan een eenzinnig begrip 
beantwoordt. Een overeenkomst kan echter ook navolgend of niet-wederkerig zijn. Zo 
zegt men bijvoorbeeld wel dat een afbeelding lijkt op datgene wat afgebeeld is, maar 
niet omgekeerd, dat iemand op zijn portret lijkt.' Bij een navolgende overeenkomst 
verhoudt het ene zich altijd als principe of oorzaak ten opzichte van het andere als 
geprincipieerde of veroorzaakte; het ene is altijd beginsel ten opzichte van het andere. 
Hier kan het om ongelijksoortige dingen gaan, waaraan een analoog begrip beantwoordt. 

In overeenstemming met deze twee soorten van overeenkomst bestaan er ook twee 
soorten van maat. Bij wederkerige overeenkomsten heeft men te maken met kunstmaten, 
willekeurige maten of conventionele maten. Men kan immers zowel lijnstuk a meten met 
lijnstuk b als lijnstuk b met lijnstuk a; en men kan zowel kilometers meten in meters als 
meters in kilometers. In het algemeen geldt dat de maat dán willekeurig of kunstmatig 
is, wanneer er tussen de maat en het gemetene geen verhouding van principe en geprin
cipieerde bestaat. Want precies omdat de lengte van lijnstuk a niet het principe of de 
oorzaak in de ruime zin van het woord is van de lengte van lijnstuk b, precies daarom 
is er geen reële grond om a, en niet b, als maat te nemen.2 Bij navolgende of met-
wederkerige overeenkomst heeft men te maken met natuurmaten, die niet willekeurig 
zijn. Zoals zal blijken is de maat in dit geval steeds het principe (oorzaak) en het 
gemetene steeds het geprincipieerde (veroorzaakte).3 

Laat ik ter verduidelijking enkele voorbeelden geven van natuurmaten. Het morele 
gehalte (de mate van goed of kwaad) van menselijke handelingen wordt afgemeten aan 
de oorzaak of het beginsel ervan, nl. de moreel goede of kwade wil. De gewilde daad 
is immers moreel goed of slecht naar de mate waarin de wilsdaad goed of slecht is. 

De maat voor de beoordeling van een afbeelding is het beginsel ervan, namelijk het 
afgebeelde. Het afgebeelde en de afbeelding verhouden zich immers als oorzaak en 
gevolg, als principe en geprincipieerde: het afgebeelde verhoudt zich ten opzichte van 
de afbeelding als een causa exemplaris, een voorbeeldelijke oorzaak. De afbeelding is 
meer of minder geslaagd, meer of minder gelijkend, in de mate waarin het afgebeelde 

' " . ut dicit Dionysius cap IX de Div Nom , m hts quae umus ordims sunt, recipitur mutua simihtu-
do, non aulem in causa et causato dicimus enim quod imago sit similis hommi, et non e converso Et 
similiter dici potest aliquo modo quod creatura sit similis Deo non tarnen quod Deus sit similis creaturae." 
[5 Th I, 4, 3 ad 4] Cf S Th I, 42, 1 ad 3, In I Sent 19, 1, 2, De ver 2, 11 ad 1; en 4, 4 ad 2. 

2 Verhelderend in dit verband is de wijze, waarop Kant het onderscheid tussen mathematische en 
dynamische verhoudingen uiteenzet "Alle Verbindung (conjunctio) ist entweder Zusammensetzung 
(compositio) oder Verknüpfung (nexus). Die erstere ist die Synthesis des Mannigfaltigen, was nicht 
notwendig zueinander gehort, wie ζ В die zwei Triangel, dann ein Quadrat durch die Diagonale geteilt 
wird, fur sich nicht notwendig zueinander gehören, und dergleichen ist die Synthesis des Gleichartigen in 
allem, was mathematisch erwogen werden kann . Die zweite Verbindung (nexus) ist die Synthesis des 
Mannigfaltigen, sofem es notwendig zueinander gehort, wie z.B das Akzidens zu irgendeiner Substanz, 
oder die Wirkung zu der Ursache, - mithin auch als ungleichartig doch а рпоп verbunden vorgestellt wird, 
welche Verbindung, weil sie nicht willkürlich ist, ich darum dynamisch nenne, weil sie die Verbindung 
des Daseins des Mannigfaltigen betrifft". [KrV В 201 nota] 

3 "... unumquodque mensuretur per suurn pnmum pnncipium" [In I Sent. 19, 5, 2 ad 2]. "... ab eo 
quaelibet res mensuratur, a quo ipsa dependet" [In V Met, lect. 17, nr. 1027] 
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in de afbeelding gerepresenteerd wordt. Ook de doeloorzaak (causa finalis) is maat, en 
wel ten opzichte van de gekozen middelen. Men meet de geschiktheid van de middelen 
immers af aan het doel. 

Het moge duidelijk zijn, dat en waarom een kengrond (ratio cognoscendi) of een 
kenbeginsel (principium cognoscendi) lang niet altijd een zijnsgrond (ratio essendi) of 
een zijnsbeginsel (principium essendi) behoeft te zijn, - hoewel een zijnsgrond altijd óók 
een kengrond is (of althans kan zijn). Het is dus wel waar dat ieder ding gemeten wordt 
door datgene, waarvan het - als van zijn zijnsbeginsel - afhangt, maar het is daarom nog 
niet waar dat iedere maat ook zijnsbeginsel is. Dit blijkt op de eerste plaats uit het feit 
dat een willekeurige of conventionele maat wel een kengrond, maar geen zijnsgrond is. 
Zo is bijv. de meter, waarmee de kilometer gemeten wordt, geen reële oorzaak van de 
kilometer. Dat men er doorgaans de voorkeur aan geeft de kilometer met de meter te 
meten, hoewel ook het omgekeerde mogelijk is, berust dan ook niet op overwegingen 
van theoretische, maar van praktische aard; zoals het ook op overwegingen van prakti
sche aard berust, dat men astronomische afstanden niet met meters of met kilometers, 
maar bijv. met lichtjaren meet.' In dergelijke gevallen is de kengrond geen zijnsgrond, 
maar wel maat. Het blijkt op de tweede plaats uit het feit, dat de mens vaak vanuit de 
kennis van de gevolgen (het voor ons eerdere, maar van nature latere) tot de kennis van 
de oorzaken (het voor ons latere, maar het van nature eerdere) moet zien te komen.2 

In dergelijke gevallen is de kengrond niet alleen geen zijnsgrond, maar ook geen maat.3 

In welke zin zijn waarheid en kennen nu maatverhoudingen? Bij alle kenverhoudin-
gen is er sprake van een niet-wederkerige overeenkomst. Steeds is er een primaat van 
het een t.o.v. het ander. De termen van een kenverhouding verhouden zich altijd als 
principium-principiatum en dus als mensura-mensuratum: 

Tertius modus [eorum quae ad ahquid dicuntur] Het derde type relatie is, waarbij van iets meet-
est secundum quod mensurabile dicitur ad baars gezegd wordt dat het gerelateerd is aan de 
mensuram Accipitur autem hie mensura et maat 'Maat' en 'meetbaar' worden hier met in 

' " mensura proprie dicitur in quantitatibus et hoc est minimum in genere quantitatis vel simphci-
ter, ut in numeris, quae mensurantur unitate, quae est minimum simphciter, aut minimum secundum 
positionem nostrani, sicut in continuis, in quibus non est minimum simphciter, unde ponimus palmum loco 
minimi ad mensurandum pannos, vel stadium ad mensurandum viam " [In I Sent 8, 4, 2 ad 3] Cf " . 
ad hoc quod aliqua mensurentur per ahquod unum, non requintur quod illud unum sit causa omnium 
eorum, sed quod sit simplicius." [S Th. I, 10, 6 ad 4] Zie ook In X Met, lect 2, nrs 1945-1946 en 1953 

2 ". quaecumque sunt principia essendi sunt etiam principia cognoscendi, non autem e converso cum 
effectus ïnterdum sint principia cognoscendi causas" [De ver 3, 3 ad 7] "Non autem est necesse quod 
omne quod est principium cognoscendi, sit principium essendi, ut Plato existimavit cum quandoque 
cognoscamus causam per effectum, et substantiam per accidentia" [S Th I, 85, 3 ad 4] 

3 In sommige gevallen lijkt het gevolg (of het effect) wel degelijk de maat te zijn, waarmee de oorzaak 
gemeten wordt Zo schijnt bijv een verdubbeling van de hoogte van het kwik in de thermometer veroor
zaakt te worden door een dubbele warmtehoeveelheid, etc Bij nader toezien blijken oorzaak en gevolg hier 
echter geen rol te spelen In feite wordt hier niet gemeten, maar wordt slechts ecnproportie bepaald tussen 
twee grootheden: de uitzetting van het kwik is evenredig aan de warmtehoeveelheid. 

Zie over deze en vergelijkbare gevallen· А С. Doodkorte, Maat en meten, Roermond/Maeseyck 
(1933), blz. 38-43 
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mensurable non secundum quantitatem (hoc 
emm ad pnmum modum pertinet, in quo utrum-
que ad utnimque dicitur: nam duplum dicitur ad 
dimidium, et dimidium ad duplum), sed secun
dum mensurationem esse et ventatis. Ventas 
emm scientiae mensuratur a scibili Ex eo emm 
quod res est vel non est, oratio scita vera vel 
falsa est, et non e converso Et similiter est de 
sensibili et sensu Et propter hoc non mutuo 
dicuntur mensura ad mensurabile et e converso, 
sicut in alus modis, sed solum mensurabile ad 
mensuram Et similiter etiam imago dicitur ad id 
cuius est imago, tamquam mensurabile ad men
suram. Ventas emm ìmagims mensuratur ex re 
cuius est imago. [In V Met, lect 17, nr. 1003] 

de kwantitatieve betekenis genomen Dat hoort 
immers thuis bij het eerste type relatie, waann 
van elk van beide [termen] gezegd wordt dat hij 
aan de ander gerelateerd is; want van het dubbele 
wordt gezegd dat het gerelateerd is aan de helft, 
en van de helft dat hij gerelateerd is aan het 
dubbele 'Maat' en 'meetbaar' worden hier ech
ter genomen volgens de meting van zijn en van 
waarheid De waarheid van de wetenschap wordt 
immers gemeten door het weetbare Want omdat 
een zaak is of met is, weet men dat een bewe
ring waar of onwaar is, en niet omgekeerd Het
zelfde geldt m b t het zintuiglijk waarneembare 
en het zintuiglijk kenvermogen. En daarom 
wordt niet gezegd dat de maat en het meetbare 
wederkerig aan elkaar gerelateerd zijn, zoals bij 
de andere typen relaties, maar dat alleen het 
meetbare gerelateerd is aan de maat En op ver
gelijkbare wijze wordt ook van een afbeelding 
gezegd dat hij gerelateerd is aan datgene, waar
van het de afbeelding is, zoals het meetbare aan 
de maat Want de waarheid van de afbeelding 
wordt gemeten door de zaak, waarvan het de 
afbeelding is 

Zoals in de vorige paragraaf gebleken is, zijn er verschillende kenverhoudingen moge
lijk, enerzijds m.b.t. het oorspronkelijke intellect van God, anderzijds m.b.t. het theore
tische en het praktische intellect van de mens. De vraag is dus: hoe is het bij elk van 
deze intellecten gesteld met de verhouding principe-geprincipieerde en maat-gemetene? 

(1) Het praktische verstand is het principe van de gemaakte dingen, want de idee 
in het verstand van de maker verhoudt zich als een voorbeeldelijke oorzaak ten opzichte 
van het gemaakte ding. Daarom is het praktische verstand maat en zijn de artefacten het 
gemetene. De mate van geslaagdheid van de gemaakte dingen bestaat immers in de mate 
van overeenkomst van die dingen met de ideeèn of ontwerpen van de maker. De artefac
ten worden dus gemeten door de ideeén in het praktische verstand.1 

(2) Bij het theoretische verstand ligt de verhouding als het ware omgekeerd. Het 
theoretisch verstand is immers niet ontwerpend, maar ontvangend (receptief). Er is om 
zo te zeggen een 'beweging' of een 'voortkomst' (een motus of processio2) vanuit de 

' "Si qua vero scientia est quae est causa rei scitae, oportebit quod sit eius mensura. Ut scientia artificis 
est mensura artifïciatorum, quia unumquodque artificiatum secundum hoc perfectum est, quod attingit ad 
similitudinem artis." [In X Met, lect 2, nr. 1939] "... intellectus emm practicus causât res, unde est 
mensura rerum quae per ìpsum fìunt". [De ver 1, 2] 

2 ".. nomen processione primo est inventum ad sigmficandum motum localem, secundum quem aliquid 
ordinate ab uno loco per media ordinarmi in extremum transit, et ex hoc transumitur ad sigmficandum 
omne illud in quo est aliquis ordo umus ex alio, vel post aliud, et mde est quod in omni motu utimur 
nomine processione; sicut dicimus, quod corpus procedit ab albedine ш nigredinem, et de parva quantitate 
ad magnam et de non esse in esse, et e converso, et similiter utimur nomine processione, ubi est ahqua 
emanatio ahcuius ab ahquo, sicut dicimus quod radius procedit a sole, et omnis operatio ab operante, et 
etiam operatum, sicut artificiatum ab artifice, vel genitum a generante; et universaliter omnium huiusmodi 
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dingen naar het verstand en niet omgekeerd', - althans voorzover het zuiver om het 
kennen als zodanig gaat en niet om de daarvoor vereiste aandacht, de aan te wenden 
middelen, de methode, de wijze van verwerking van het materiaal, etc. In dit geval is 
dus niet het verstand, maar zijn de dingen het principe of de oorzaak; het theoretische 
verstand (de theoretische kennis) is het geprincipieerde of het veroorzaakte. Bijgevolg 
zijn hier de dingen maat of maatstaf voor de kennis of voor het verstand. De theoreti
sche kennis wordt gemeten door de dingen: de dingen zelf 'bepalen' of en in hoeverre 
de theoretische kennis adaequaat is.2 

(3) Het goddelijk verstand tenslotte is het beginsel van alle dingen. Het goddelijk 
intellect is dan ook de laatste norm en de absolute maatstaf van alle dingen, d.w.z. van 
de zijnswaarheid.3 

Het goddelijke verstand is dus ten aanzien van alle dingen en in alle opzichten 
maatgevend en niet gemeten. De natuurdingen zijn maatgevend ten opzichte van het 
menselijke theoretische verstand, maar gemeten door het goddelijke verstand. Het 
menselijke verstand is maatgevend ten opzichte van de artefacten, d w.z. voorzover het 
praktisch is, maar gemeten door de natuurdingen, d w.z. voorzover het theoretisch is.4 

ordinem nomme processione significamus " [De pot 10,1] Cf" processus dicitur dupliciter uno modo 
dicit motum localem Alio modo dicitur processio eductio principiati a suo principio" [In I Sent 13, 1, 
1] 

' " res aliter comparatur ad intellectum practicum, aliter ad speculativum intellectus enim practicus 
causât res, unde est mensura rerum quae per ípsum fiunt, sed intellectus speculativus, quia accipit a rebus, 
est quodam modo motus ab ìpsis rebus, et ita res mensurant ipsum" [De ver 1, 2] 

2 " intellectus speculativus, quia accipit a rebus, est quodam modo motus ab ipsis rebus, et ita res 
mensurant ipsum" [De ver 1,2] "Non emm quia nos aliquid sentimus aut scimus, ideo sic est in rerum 
natura Sed quia sic est in rerum natura, ideo vere aliquid scimus, aut sentimus, ut dicitur nono Metaphy-
sicorom Et sie accidit nobis, quod in sentiendo et sciendo mensuramur per res quae extra nos sunt ( ) 
Et sie sicut cubitus extenus appositus est mensura quantitatis corporahs nostrae, ita res scitae vel per 
sensum apprehensae, sunt mensurae per quas potest sein utrum vere cognoscamus aliquid per sensum vel 
per intellectum " [In X Met, lect 2, nrs 1957-1958] "Scientia intellectus humani a rebus quodammodo 
causatur unde provenu quod scibilia sunt mensura scientiae humanae, ex hoc emm verum est quod 
intellectu dnudicatur, quia res ita se habet, et non e converso " [ScG I, 61, Adhuc] "Verum autem 
intellectus nostri absolute consideratum, est sicut mensuratum a re res emm est mensura intellectus nostri, 
ut dicitur in X Metaphys , ex eo emm quod res est vel non est, ventas est in opinione et in oratione " 
[S Th I-II, 64, 3] 

} "Si qua vero scientia est quae est causa rei scilae, oportebit quod sit eius mensura Ut scientia artificis 
est mensura artificiatorum, quia unumquodque artificiatum secundum hoc perfectum est, quod attingit ad 
similitudinem artis Et hoc modo se habet scientia Dei respectu omnium " [In X Met, lect 2, nr 1959] 
"Intellectus autem divinus per suam scientiam est causa rerum Unde oportet quod scientia eius Sit mensura 
rerum sicut ars est mensura artificiatorum, quorum unumquodque in tantum perfectum est inquantum arti 
concordat " [ScG I, 61, Adhuc] "Prima mensura essentiae et naturae cuiuslibet rei est Deus, sicut pnmum 
ens, quod est omnibus causa essendi " [ScG III, 100, Item] 

4 " res naturales sunt mediae inter scientiam Dei et scientiam nostrani nos emm scientiam accipimus 
a rebus naturahbus, quarum Deus per suam scientiam causa est Unde, sicut scibilia naturalia sunt priora 
quam scientia nostra, et mensura eius, ita scientia Dei est pnor quam res naturales, et mensura ípsarum 
Sicut aliqua domus est media inter scientiam artificis qui earn fecit, et scientiam llhus qui eius Cognitionen! 
ex ipsa lam facta capit " [S Th I, 14, 8 ad 3] ".. ventas consistit in adaequatione rei et intellectus 
Intellectus autem qui est causa rei, comparatur ad ipsam sicut regula et mensura e converso autem est de 

297 



Om dit alles volledig te begrijpen dient men zich te realiseren dat de term 'maat' 
veelzinnig is: ze kan namelijk zowel een ontologische strekking als een cognitieve 
strekking hebben. Met 'maat' kan bedoeld worden: (1) hoeveelheid, zoals bijvoorbeeld 
in 'een bepaalde mate van rechtvaardigheid'; en (2) datgene waarmee of waaraan of 
waardoor de hoeveelheid gemeten of gekend wordt. Daarom kan met betrekking tot 
natuurmaten, waarbij steeds een verhouding van oorzaak-gevolg of pnncipe-geprinci-
pieerde bestaat, misschien het volgende gezegd worden: het metende beoordelen van iets 
veroorzaakts bestaat hierin, dat de mate (in ontologische zin) van aanwezigheid van de 
oorzaak in het veroorzaakte wordt vastgesteld, door het af te meten aan de oorzaak als 
maat (in cognitieve zin). 

Hier stuit men op het model van de participatie en op het daarmee samenhangende 
onderscheid tussen 'praedicatio per essentiam' en 'praedicatio per partiapationem'.' 
Het geprincipieerde participeert in een bepaalde mate aan het principe, of - wat tenslotte 
op hetzelfde neerkomt - het principe is in een bepaalde mate aanwezig in het geprinci
pieerde.2 En deze bepaalde of beperkte mate van iets is maar bepaald en beperkt in 
verhouding tot het principe, dat zelf op volkomen of volstrekte wijze is, wat het geprin
cipieerde slechts bij deelhebbmg heeft3: 

ld quod per essentiam dicitur, semper est Wat per essentiam geprediceerd wordt, is steeds 
mensura ïllius quod dicitur per partiapationem de maat van datgene wat per partiapationem 
[Quodl 5, 7] geprediceerd wordt 

intellectu qui accipit scientiam a rebus Quando ïgitur res sunt mensura et regula íntellectus, ventas 
consista in hoc, quod íntellectus adaequatur rei, ut in nobis accidil ex eo emm quod res est vel non est, 
opimo nostra et oratio est vera vel falsa Sed quando íntellectus est regula vel mensura rerum, ventas 
consisti! in hoc, quod res adacquantur intellectui sicut dicitur artifex faceré verum opus, quando concordat 
arti " [5 ΓΑ 1,21,2] " res aliter comparatur ad intellectum practicum, aliter ad speculativum íntellectus 
emm practicus causât res, unde est mensura rerum quae per ipsum fìunt, sed íntellectus speculative, quia 
accipit a rebus, est quodam modo motus ab ipsis rebus, et ita res mensurant ipsum, ex quo patet quod res 
naturales, a quibus íntellectus noster scientiam accipit, mensurant intellectum nostrum, ut dicitur in X 
Metaphysicae, sed sunt mensuratae ab intellectu divino, in quo sunt omnia sicut omnia artificiata in 
intellectu artificis sic ergo íntellectus divinus est mensurans non mensuratus, res autem naturalis mensurans 
et mensúrala, sed íntellectus noster mensuratus et non mensurans res quidem naturales, sed artificiales 
tantum " [De ver 1,2] Cf In I Penh , lect 3 en In I Sent 19, 5, 2 ad 2 

' Zie hierover о a LB Geiger, La participation dans ¡a philosophie de S Thomas d'Aquin, Pans 
1942, eh V 

2 " participare nihil aliud est quam ab alio partiahter accipere" [In II De caelo, lect 18, nr 463 (6)] 
"Est autem participare quasi partem capere" [In De hebd, lect 2, nr 24] 

3 "Secunda ratio est, quia, cum ahquid invenitur a plunbus diversimode participarum oportet quod ab 
eo in quo perfettissime invenitur, attnbuatur omnibus lilis in quibus imperfectius mvenitur Nam ea quae 
positive secundum magis et minus dicuntur, hoc habent ex accessu remotion vel propmquion ad aliquid 
unum si emm unicuique eorum ex se ipso il lud conveniret, non esset ratio cur perfectius in uno quam in 
alio inveniretur" [De pot 3, 5] " omnis natura quae Inventur in plunbus secundum pnus et posterius, 
oportet quod descendat ab uno primo, in quo perfecte habeatur Unitas emm pnncipiati attestatur unitati 
pnncipu, sicut omnis calor onginatur ab uno caltdissimo, quod est ignis Sed entitas invenitur in plunbus 
secundum pnus et posterius " [In I Sent 2, 1, 1] " quod in principio unitum est, in effectibus multipli-
catur semper emm in causa est ahquid nobilius quam in causato " [In I Sent 2, 1, 1 ad 1] "Quod autem 
est causa alicuius, habet il lud excellentius et nobilius " [In I Sent 2, 1, 2] 
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Men denke in dit verband aan de boven besproken orde van de vormen, waarvan elk een 
bepaalde graad van volmaaktheid of van zijn is. 'Ieder zijnde is waar omdat en voorzo
ver het is', betekent tenslotte dit: ieder zijnde is waar omdat en voorzover de goddelijke 
idee er in is gerealiseerd of nagebootst, zoals de idee van de maker in zijn maaksel.' 

Wie tegen deze achtergrond de scheppingsgedachte doordenkt, komt tenslotte terecht 
in een werkelijk metafysisch wereldbeeld, waarin alle dingen zich in laatste instantie niet 
verhouden als het positief ene ten opzichte van het positief andere, maar als meer of 
minder zijnde ten opzichte van het volmaakte zijn-zonder-meer, het absolute beginsel 
en de oorzaak van alwat op eindige wijze is: de maat van alle dingen.2 

Het geprincipieerde heeft dus slechts op gebrekkige of verminderde wijze wat het 
principe zonder meer is. De oorzaak is zelf in de hoogste mate wat het veroorzaakte 
slechts bij deelhebbing en dus in beperkte mate is. Dáárom kunnen formeel abstracte 
begrippen niet in eigenlijke zin geprediceerd worden van de eindige dingen, maar wel 
van het Eerste Beginsel: God ij goedheid, God is wijsheid, God is rechtvaardigheid en 
God is waarheid3: 

. huiusmodi nomina non solum dicuntur de Deo Dergelijke namen worden van God met enkel 
causahter, sed etiam essentiahter Cum enim causaliter geprediceerd, maar ook essentialiler. 
dicitur Deus est bonus, vel sapiens, non solum Wanneer immers gezegd wordt 'God is goed' of 
significato quod ipse sit causa sapientiae vel 'wijs', wordt met alleen bedoeld dat hij de оог-
bonitatis, sed quod haec in eo eminentius prae- zaak is van goedheid en wijsheid, maar dat deze 
existunt [S Th 1,13,6] Cf ScG, 34, De pot 7, zaken in hem op eminentere wijze vooraf be-
5 ad 8 staan 

Prediceert men dergelijke begrippen niettemin van eindige wezens, dan gebeurt dat tegen 
deze achtergrond en in overdrachtelijke zin. Zegt men bijvoorbeeld van een mens dat 
hij 'de goedheid zelf en 'een en al rechtvaardigheid' is, dan bedoelt men daarmee, dat 
deze mens in de hoogste mate goed en rechtvaardig is of dat hij een bron van goedheid 
en rechtvaardigheid is. 

1 " scientia Dei est mensura rerum, non quantitativa , sed quia mensurat essentiam et veritatem rei 
Unumquodque enim intanlum habet de ventate suae naturae, inquantum imitatur Dei scientiam, sicut 
artificiatum inquantum concordat arti " [S Th I, 14, 12 ad 3] 

2 Cf "In unoquoque genere est aliquid perfectissimum in genere ilio, ad quod omnia quae sunt ìllius 
generis mensurantur quia ex eo unumquodque ostenditur magis vel minus perfectum esse, quod ad 
mensuram sui generis magis vel minus appropinquat, sicut album dicitur esse mensura in omnibus 
colonbus, et virtuosus inter omnes homines Id autem quod est mensura omnium entium non potest esse 
aliud quam Deus, qui est suum esse Ipsi ìgitur nulla deest perfectionum quae aliquibus rebus convemant. 
alias non esset omnium communis mensura " [ScG I, 28, Item2] 

Mb.t participatie en scheppmg zie men R Te Velde, Participatie en substantiahteit Oyer schepping 
als participatie in het denken van Thomas van Aquino, Amsterdam 1991. 

3 "Ventas invenitur in intellectu secundum quod apprehendit rem ut est, et in re secundum quod habet 
esse conformabile ìntellectui Hoc autem invenitur maxime in Deo Nam esse suum non solum est 
conforme suo mtellectui, sed est ipsum suum mtelhgere, et suum intelligere est mensura et causa omnis 
altenus esse, et omnis altenus intellectus, et ipse est intelligere et suum esse. Unde sequitur quod non 
solum in ipso sit ventas, sed quod ipse sit summa et pnma ventas." [S Th I, 16, 5] Cf. S Th I-H, 3, 7, 
I-II, 39, 1 ad 3; IMI, 27, 4, ScG I, 60 e v.; ScG III, 51 
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Voor de natuurdingen betekent dit dat ze, voorzover ze veroorzaakt zijn, hun maat 
ontvangen hebben van hun oorzaak. Ze zijn slechts zijnde (het deelwoord/participium 
duidt op deelhebbing/participatie) in de mate waarin ze participeren aan het zijn dat door 
God geschapen is, en ze zijn slechts waar in de mate waarin ze participeren aan de 
goddelijke idee, d.w.z. voorzover de goddelijke idee er op enigerlei wijze in tegenwoor
dig is.1 

Voor de artefacten betekent dit dat ze slechts waar (d.w.z. geslaagd of adaequaat, 
in overeenstemming met de idee van de maker) zijn omdat en voorzover ze participeren 
aan de idee van de maker, of voorzover de idee van de maker er op enigerlei wijze in 
tegenwoordig is. 

Voor het theoretische verstand betekent het dat het slechts 'waar' genoemd kan 
worden, omdat en voorzover het participeert aan de dingen of de werkelijkheid zelf, 
d.w.z. voorzover de dingen, die het beginsel of de oorsprong zijn van het theoretische 
kennen, op enigerlei wijze in het verstand tegenwoordig zijn. Want: 

Cognitio . omnis fit per hoc, quod cogmtum est Alle kennis komt hierdoor tot stand, dat hel 
aliquo modo in cognoscente. [In II De an , lect. gekende op een of andere wijze in de kenner is. 
12, nr. 377] 

4.3.2 'Conformitatem cognoscere est cognoscere veritatem'. Problemen i.v.m. waar
heid als maatverhouding 

De opvatting van Thomas met betrekking tot de menselijke, theoretische kennis getuigt 
van een grote mate van realisme. Wie zijn kennis wil evalueren, wie (de waarde van) 
zijn kennis wil meten, dient te rade te gaan bij de gekende dingen zélf. Wat zou meer 
voor de hand liggen? Welke andere maatstaf zou men kunnen aanleggen, die niet 
tamelijk willekeurig gekozen is? Wat bepaalt of en inhoeverre de menselijke kennis waar 
is? Niets anders dan het gekende ding zélf. Daarom is de enige aanvaardbare en niet 
willekeurige maatstaf voor de menselijke kenniswaarheid het gekende ding zélf, precies 
omdat en voorzover dit het beginsel is van die kenniswaarheid: het zijn van het ding is 
de oorzaak van de waarheid van (of in) het intellect. Een ding is immers niet wit, omdat 
de mens oordeelt dat het wit is, maar de mens oordeelt dat een ding wit is, omdat het 
wit is.2 In dit common-sense-Kziisme liggen m.i. de wijsheid en de diepere zin van de 

1 Cf.: "... esse simpliciter et absolute dictum de solo divino esse ïntelligirur sicut et bonum, ratione 
cuius dici tur Matth. XIX, 17 [rectius Luc. XVIII, 19] 'Nemo bonus msi solus Deus'; unde quantum 
creatura accedit ad Deum tantum habet de esse, quantum vero ab eo recedit tantum habet de non esse" [De 
ver 2, 3 ad 16] ". creatura visibilis non habet ventatem nisi secundum quod accedit ad pnmam veritatem, 
secundum quod vero ab eo deficit, falsitatem habet". [De ver 2, 3 ad 17] 

2 "Non emm ideo tu es albus, quia nos vere existimamus te esse album; sed e converso, ideo existima-
mus te album, quia tu es albus. Unde manifestum est, quod dispositio rei est causa ventatis in opinione 
et oratione." [In IX Met. lect. 11, nr. 1897]. "Non emm ita ideo est in re, quia sic videtur nobis, sed magis 
quia ita est in re, verum est quod videtur nobis." [In I Sent. 19, 5, 2 ad 2]. "Non emm quia nos aiiquid 
sentimus aut scimus, ideo sic est in rerum natura. Sed quia sic est in rerum natura, ideo vere aliquid 
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Stelling, dat de menselijke kenverhouding een niet-wederkerige verhouding is, ni dat 
het theoretische verstand zich niet alleen kan, maar ook moet richten naar de dingen en 
dat het niet de dingen naar zijn eigen hand mag zetten: 

Verbum internis conceptum est quaedam ratio 
et simihtudo rei intellectae Similitudo autem 
alicuius in altero existens vel habet rationem 
exemptons, si se habeat ut pnncipium vel habet 
potius rationem imagims, si se habeat ad id cuius 
est similitudo sicut ad pnncipium Utnusque 
autem exemplum in nostro intellectu perspicitur 
Quia enim similitudo artificiati existens in mente 
artificis est pnncipium operations per quam 
artificiatum constituitur, compara tur ad artificia-
tum ut exemplar ad exemplatum sed similitudo 
rei naturalis in nostro intellectu concepta compa
rator ad rem cuius similitudo existit ut ad suum 
pnncipium, quia nostrum ïntelligere a sensibus 
pnncipium accipit, qui per res naturales ïmmu-
tantur ( ) Verbum ïgitur in intellectu concep
tum est imago vel exemplar substantiae rei 
intellectae [ScG IV, 11, Verbum autem] 

Het inwendig begrepen woord is de ratio en de 
gelijkenis van het begrepen ding Nu heeft de in 
een ander bestaande gelijkenis van iets ofwel het 
karakter van voorbeeld, indien ze de rol van 
beginsel speelt, ofwel het karakter van afbeel
ding, mdien ze zich tot datgene, waarvan ze de 
gelijkenis is, verhoudt als tot haar beginsel Van 
beide gevallen vindt men een voorbeeld in ons 
verstand Aangezien immers de gelijkenis van 
het artefact, die in de geest van de maker be
staat, het beginsel is van de werking, waardoor 
het artefact tot stand wordt gebracht, verhoudt 
die gelijkenis zich tot het artefact als het voor
beeld tot de nabootsing Maar de gelijkenis van 
het natuurding, die in ons verstand geconcipieerd 
wordt, verhoudt zich tot het ding, waarvan de 
gelijkenis [in ons] bestaat, als tot haar beginsel 
Want ons begrijpen ontvangt zijn beginsel van 
de zintuigen, die door de natuurdingen veranderd 
worden Derhalve is het door het intellect begre
pen woord een beeld of afbeelding van het we
zen van het begrepen ding 

Terwijl dus bij het praktische verstand de rol van causa exemplans gespeeld wordt door 
de in het verstand bestaande gelijkenis van het te maken ding, wordt bij het theoretische 
verstand de rol van causa exemplans veeleer gespeeld door het ding zélf, - en uiteinde
lijk door de goddelijke idee. Daaruit volgt dat de cognitieve waarde van de maatstaf bij 
het theoretische kennen staat of valt met een stevig ontologisch fundament: 

scimus, aut sentimus, ut dicitur nono Metapysicorum Et sic accidit nobis, quod in sentiendo et sciendo 
mensuramur per res quae extra nos sunt " [In X Met, lect 2, nrs 1957-1958] "Scientia mtellectus humani 
a rebus quodammodo causate unde provenit quod scibiha sunt mensura scientiae humanae, ex hoc enim 
verum est quod intellectu diiudicatur, quia res ita se habet, et non e converso " [ScG I, 61] "Ahquando 

hoc quod intellectus concipit, est similitudo rei existentis extra animam, sicut hoc quod concipitur de 
hoc nomine 'homo', et talis conceptio mtellectus habet fundamentum in re immediate, inquantum res ipsa, 
ex sua conformitate ad mtellectum, facit quod mtellectus sit veras, et quod nomen sigmfìcans ilium 
ìntellectum proprie de re dicatur " [In I Sent 2, 1,3] " ahquid dicitur fundan vel radican in aliquo 
metaphonce, ex quo firmitatem habet Rationes autem intellectae habent duphcem fìrmitatem scilicet 
fîrmitatem sui esse, et hanc habent ab intellectu, sicut alia accidentia a suis subiectis, et firmitatem suae 
ventatis, et hanc habent ex re cui conformante Ex eo emm quod res est vel non est locutio et mtellectus 
ventatem vel falsitatem habet " [In I Sent 2, 1, 3 ad 5] "Dicitur autem in enunciamone esse verum et 
falsum, sicut in signo mtellectus ven vel falsi sed sicut in subiecto est verum vel falsum in mente, ut 
dicitur in VI Metaphysicae, in re autem sicut in causa quia, ut dici tur in libro Praedicamentorum, ab eo 
quod res est vel non est, oratio vera vel falsa est " [in l Penh , lect 7, nr 84 (3)] 

' Cf " propositiones emm quae docente sunt verae etiam antequam sciantur quia ventas non 
dependet a scientia nostra sed ab existentia rerum " [De ver 11, 3 ad 6] 
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Verum ... intellectus nostri absolute considera- De waarheid van ons verstand absoluut he
rum, est sicut mensuratum a re- res enim est schouwd, is als een door het ding gemetene: het 
mensura intellectus nostri, ut dicitur in X Me- ding is immers de maat van ons verstand, zoals 
taphys. [lib 9, cap. I]; ex eo enim quod res est gezegd wordt in het tiende boek van de Meta-
vel non est, ventas est in opinione et in oratione. physica, want het is doordat het ding is of met 
[S Th. I-H, 64, 3] is, dat er waarheid is in oordeel en bewering. 

Wanneer men zich echter realiseert wat de eigenlijke zin van meten en beoordelen is, 
worden enkele grote moeilijkheden zichtbaar. De zin van alle meten en beoordelen is, 
dat men daardoor tot bepaalde kennis kan komen. Daarbij bestaat de methode globaal 
in het volgende: men gaat uit van iets dat men al kent (de mensura), om dan op grond 
en met behulp daarvan iets dat nog onbekend is (het mensurabile) te leren kennen. 
Daaruit volgt, dat de maat eerder en beter bekend moet zijn dan datgene, wat men 
ermee wil meten of beoordelen. Als dat niet het geval is, is de maat eenvoudigweg niet 
bruikbaar. Wil men bijvoorbeeld weten of bepaalde middelen geschikt zijn om een doel 
te bereiken, dan dient men toch eerst en vooral te weten wat precies het doel is. 

Nu zal men misschien opmerken dat het toch heel goed mogelijk is het portret van 
een mens eerder en beter te kennen dan de geportretteerde mens zélf, - terwijl het 
portret toch het gemetene (want het veroorzaakte) is en de afgebeelde mens zelf de maat 
(want de oorzaak). Maar dat is natuurlijk niet het punt waar het om gaat. Het is wel 
mogelijk een afbeelding eerder en beter te kennen dan het afgebeelde zelf, maar niet 
juist als iets gemetens ofbeoordeelds. Er is dus altijd een logische of methodologische 
prioriteit van de maat of de norm ten opzichte van het gemetene of het beoordeelde. En 
deze logische of methodologische prioriteit is bij natuurmaten ook weer gefundeerd in 
een ontologische prioriteit: want precies omdat iets de (maatgevende) oorzaak is van iets 
anders, komt het er aan toe maat te zijn of als maat gehanteerd te worden. Daarin moet 
dus de rechtsaanspraak (quid iuris) van onze maten en normen gefundeerd zijn. 

Maar hoe zinvol en overtuigend dit ook klinkt, de vraag is natuurlijk of de door de 
mens gehanteerde maten werkelijk ontologisch gefundeerd zijn en vooral of en hoe hij 
dat kan weten. De vraag is in hoeverre er in de menselijke kenverhouding sprake is van 
maten en normen, waarvan men weet dat ze werkelijk hanteerbaar en bruikbaar zijn, 
omdat ze daadwerkelijk eerder en beter bekend zijn dan datgene wat gemeten of beoor
deeld moet worden. Want wat heeft men aan de wetenschap dat waarheid moet bestaan 
in de overeenstemming tussen kenner en gekende, wanneer deze overeenstemming niet 
zélf van geval tot geval gekend kan worden? Wat baat kenniswaarheid, wanneer het 
geen gekende waarheid is? 

. per conformitatem intellectus et rei ventas De waarheid wordt gedefinieerd door de gelijk-
defimtur. linde conformitatem ¡stam cognoscere, vormigheid van het intellect en het ding. Daar-
est cognoscere ventatem. [S Th I, 16, 2] (Curs. om is het kennen van die gelijkvormigheid het 
A.V.) kennen van de waarheid 

Op dit punt nu doen zich twee - naar het zich laat aanzien onoverkomelijke - moeilijkhe
den voor, die beide, als brandpunten van denken, gezichtsbepalend zijn geweest voor 
de filosofie in de eerste eeuwen van de moderne tijd. 
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Het kernprobleem bestaat in de vraag naar de hanteerbaarheid of bruikbaarheid van 
de maat, waarmee de menselijke theoretische kennis gemeten dient te worden; en daar 
de menselijke theoretische kennis welbeschouwd niet slechts door één, maar door twee 
maten gemeten wordt, doet dit kernprobleem zich ook op tweevoudige wijze, of, indien 
men wil, op twee niveaus voor. Ten eerste: de theoretische kennis ontvangt haar maat 
van het te kennen ding (de maat als zyni-beginsel). Daaruit volgt dat de theoretische 
kennis in eerste instantie afgemeten moet worden aan het ding (de maat als ten-begin
sel). Hier is de vraag: is het mogelijk kennis te hebben van de adaequatio tussen het 
menselijk verstand en het ding? Ten tweede: aangezien het te kennen ding op zijn beurt 
zijn maat ontvangt van de goddelijke idee (de maat als zy/w-beginsel), dient de menselij
ke theoretische kennis in laatste instantie afgemeten te worden aan de goddelijke idee 
(de maat als Леи-beginsel). Hier is de vraag: is het mogelijk kennis te hebben van de 
adaequatio tussen het ding en het goddelijk verstand? 

In verband met de eerste kwestie doemt het probleem op van het moderne represen-
tationisme, met de bespreking waarvan dit hoofdstuk zal worden afgesloten. In verband 
met de tweede kwestie dringt zich een dusdanig omvangrijk cluster van fundamentele 
filosofische problemen op (zoals het verum et factum convertuntur, de docta ignorantia 
en de philosophia negativa), dat het slechts in een afzonderlijk vervolgonderzoek min 
of meer adaequaat behandeld zou kunnen worden. 

4.3.3 Representationisme 

De vraag is dus: kan het te kennen ding een hanteerbare maat zijn ter beoordeling van 
de kennis van dat ding? Het schijnt van niet. Want om te kunnen beoordelen of en in 
hoeverre zijn kennis waar is, zou men moeten kunnen vaststellen of en in hoeverre zijn 
kennis overeenstemt met het te kennen ding. Maar om dat te kunnen vaststellen, zou 
men als het ware het te kennen ding zélf als een meetlat naast zijn kennis van dat ding 
moeten kunnen leggen. En dan schijnt zich een lastig dilemma voor te doen. Ofwel het 
te kennen ding zelf ligt buiten de kennis van dat ding (c.q. buiten het gekend-zijn van 
het ding). In dat geval kan men het onmogelijk als maat voor de waarheid van die 
kermis hanteren, aangezien de maat, juist als kenbeginsel, eerder en beter bekend moet 
zijn dan het gemetene. Ofwel het te kennen ding zelf ligt binnen de kennis van dat ding 
(c.q. binnen het gekend-zijn van het ding). In dat geval zou de maat voor de waarheid 
van die kennis als het ware met die kennis samenvallen. De kennis lijkt dan op bedenke
lijke wijze haar eigen maatstaf te worden, alsof aangeklaagde en rechter in één persoon 
verenigd zijn. Het probleem staat bijna letterlijk zo geformuleerd in Kants Logik: 

Eme Hauptvollkommenheit des Erkenntnisses, ja 
die wesentliche und unzertrennliche Bedingung 
aller Vollkommenheit desselben, ist die Wahr
heit - Wahrheit, sagt man, besteht in der Über
einstimmung der Erkenntnis mit dem Gegenstan
de Dieser bloßen Worterklarung zu folge soll 
also meine Erkenntnis, um als wahr zu gelten, 

Een hoofdvolmaaktheid van de kennis, ja zelfs 
de wezenlijke en onontbeerlijke voorwaarde van 
alle volmaaktheid van de kennis, is de waarheid. 
- Waarheid, zegt men, bestaat in de overeenstem
ming van de kennis met het object. Volgens deze 
loutere woordverklaring behoort mijn kennis dus, 
om als waar te kunnen gelden, met het object 
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mit dem Objekt übereinstimmen Nun kann ich 
aber das Objekt nur mit meinem Erkenntnisse 
vergleichen, dadurch daß ich es erkenne Meine 
Erkenntnis soll sich also selbst bestätigen, 
welches aber zur Wahrheit noch lange nicht 
hinreichend ist Denn da das Objekt außer mir 
und die Erkenntnis in mir ist so kann ich immer 
doch nur beurteilen ob meine Erkenntnis vom 
Objekt mit meiner Erkenntnis vom Objekt 
übereinstimme Einen solchen Zirkel im Erklaren 
nannten die Alten Diallele [Logik, A 69-70] 

overeen te stemmen Nu kan ik het object echter 
slechts met mijn kennis vergelijken, doordat ik 
het ken Mijn kennis moet dus zichzelf bevesti
gen, wat voor waarheid echter nog lang met 
voldoende is Want aangezien het object buiten 
mij is en de kennis m mij, kan ik steeds toch 
alleen maar beoordelen, of mijn kennis van het 
object overeenstemt met mijn kennis van het 
object Een dergelijke cirkel in het verklaren 
werd door de Ouden 'diallel' genoemd 

Dit is één van de problemen waarmee de kennisleer sedert Descartes geworsteld heeft, 
een probleem, dat filosofen er toe gebracht heeft naar een andere maatstaf voor de 
kennis, ι с naar een ander waarheidscriterium te zoeken dan het gekende ding zelf1 

Es fragt sich nämlich hier Ob und in wie fem es 
ein sicheres, allgemeines und in der Anwendung 
brauchbares Kriterium der Wahrheit gebe7 -
Denn das soll die Frage Was ist Wahrheit'' -
bedeuten [Logik, А 70] 

De vraag is hier namelijk, of en in hoeverre er 
een zeker, algemeen en in de toepassing bruik
baar waarheidscriterium bestaat Want dat moet 
de vraag 'Wat is waarheid9' betekenen 

Deze ontwikkeling werd in de 17e en 18e eeuw - niet alleen in het rationalisme, maar 
ook in het empirisme - sterk in de hand gewerkt door het representatiomsme, volgens 
hetwelk men uitsluitend van zijn bewustzijn zélf en van de voorstellingen daarm onmid
dellijke kennis kan hebben, maar van de werkelijkheid zelf slechts middellijke kennis, 
nl door middel van deze voorstellingen ('middellijk realisme')2 

l'idee c'est un objet immédiat interne ( ) 
Les objets externes sensibles ne sont que médiats 
parce qu'ils ne sauraient agire immédiatement 
sur l'âme ( ) On pourrait dire, que l'âme même 

De idee is een onmiddellijk intern object De 
zintuiglijk waarneembare externe objecten zijn 
slechts middellijk, aangezienze niet onmiddellijk 
op de ziel zouden kunnen inwerken Men zou 

' Cf "Die Namenerklarung der Wahrheit, daß sie nämlich die Übereinstimmung der Erkenntnis mit 
ihrem Gegenstande sei, wird hier geschenkt, und vorausgesetzt, man verlangt aber zu wissen, welches das 
allgemeine und sichere Kriterium der Wahrheit einer jeden Erkenntnis sei " [KrV В 82] 

2 "Je crois que tout Ie monde tombe d'accord que nous n'apercevons point les objets qui sont hors de 
nous par eux-mêmes Nous voyons le soleil, les étoiles et une infinite d'objets hors de nous, et il n'est pas 
vraisemblable que l'âme sorte du corps et qu'elle aille, pour ainsi dire, se promener dans les cieux pour 
y contempler tous ces objets Elle ne les voit donc point par eux-mêmes, et l'objet immédiat de notre 
esprit, lorsqu'il voit le soleil, par exemple, n'est pas le soleil, mais quelque chose qui est intimement unie 
a notre âme, et c'est ce que j'apelle idee Ainsi par ce mot idee, j'entends ici autre chose que ce qui est 
l'objet immédiat, ou le plus proche de l'esprit quand il aperçoit quelque objet, c'est-a-dire ce qui touche 
et modifie l'esprit de la perception qu'il a d'un objet ( ) Mais pour les choses qui sont hors de l'âme, 
nous ne pouvons les apercevoir que par le moyen des idees, suppose que ces choses ne puissent pas lui être 
intimement unies " [Malebranche, De ¡a Recherchede la Vente (lile Livre, Пе Partie, Ch I, 1), Introduc
tion et texte établi par G Rodis-Lewis, Pans 1965, Tome I, blz 234-235] "For, since the things the mind 
contemplates are none of them, besides itself, present to the understanding, it is necessary that something 
else, as a sign or representation of the thing it considers, should be present to it and these are ideas " [J 
Locke, An Essay Concerning Human Understanding (Book IV, Ch 11, nr 4), ed A Campbell Fraser, 
New York 1959, Vol П, blz 461-462] 
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est son objet immédiat interne, mais c'est en tant 
qu'elle contient les idées, ou ce qui repond aux 
choses. [Leibniz, Nouveaux Essais II, Ch I, § 1 ] 

kunnen zeggen, dat de ziel zelf zijn eigen onmid
dellijke interne object is, maar voorzover ze de 
ideeën bevat, beantwoordt ze aan de dingen 

nothing can ever be present to the mind but 
an image or perception, and the senses are 
only the inlets, through which these images are 
conveyed, without being able to produce any 
immediate intercourse between the mind and the 
object [Hume, An Enquiry Concerning Human 
Understanding, Sect. XII, Part I, nr 118] 

Er kan nooit iets anders aan de geest tegenwoor
dig zijn dan een beeld of een waarneming, en 
de zintuigen zijn slechts de toegangswegen, 
waarlangs deze beelden getransporteerd worden, 
zonder in staat te zijn enig onmiddellijk verkeer 
tussen de geest en het object tot stand te bren
gen 

Een dergelijke representationistische opvatting leidt uiteindelijk onvermijdelijk tot een 
of andere vorm van absoluut kentheoretische immanenüsme en idealisme. Want als de 
kenner in zijn eigen bewustzijn zit opgesloten en niets anders kent dan zijn eigen 
bewustzijnsinhouden, gaapt er een onoverbrugbare kloof tussen zijn bewustzijn en de 
veronderstelde werkelijkheid daarbuiten. Iedere conclusie met betrekking tot de oorzaak 
van de voorstellingen in het bewustzijn is dan immers puur speculatief en uiterst proble
matisch: 

As to those impressions, which arise from the 
senses, their ultimate cause is - in my opinion -
perfectly inexplicable by human reason, and it 
will always be impossible to decide with certain
ly, whether they arise immediately from the 
objects, or are produced by the creative power of 
the mind, or are derived from the author of our 
being [Hume, A Treatise of Human Nature, 
Book I, Part III, Sect 5] 

Wat betreft die indrukken, die voortkomen uit de 
zintuigen hun uiteindelijke oorzaak kan - naar 
mijn mening - door de menselijke rede volstrekt 
niet verklaard worden, en het zal altijd onmoge
lijk zijn met zekerheid te bepalen, of ze onmid
dellijk voortkomen uit de objecten, of dat ze 
voortgebracht zijn door de scheppende kracht 
van de geest, of dat ze afkomstig zijn van de 
schepper van ons bestaan 

In bewoordingen van gelijke strekking wijst Kant er op, dat overwegingen als deze 
geleid hebben tot het empirisch idealisme (in de trant van Berkeley)1: 

[der Idealismus] nahm an, daß die einzige 
unmittelbare Erfahrung die innere sei, und daraus 
auf äußere Dinge nur geschlossen werde, aber, 
wie allemal, wenn man aus gegebenen Wirkun
gen auf bestimmte Ursachen schließt, nur unzu
verlässig, weil auch in uns selbst die Ursache der 
Vorstellungen liegen kann, die wir äußeren 
Dingen, vielleicht fälschlich, zuschreiben [KrV 
В 276] 

Het idealisme ging er van uit, dat de enige on
middellijke ervaring de inwendige ervanng is en 
dat van daar uit slechts geconcludeerd wordt tot 
uitwendige dingen, maar - zoals altijd als men 
vanuit gegeven werkingen tot bepaalde oorzaken 
concludeert - slechts op onbetrouwbare wijze, 
omdat ook in onszelf de oorzaak van de voor
stellingen kan liggen, die we, wellicht ten on
rechte, aan uitwendige dingen toeschrijven 

' Cf "Ich kann also äußere Dinge eigentlich nicht wahrnehmen, sondern nur aus meiner inneren 
Wahrnehmung auf ihr Dasein schließen, indem ich diese als die Wirkung ansehe, wozu etwas Äußeres die 
nächste Ursache ist Nun ist aber der Schluß von einer gegebenen Wirkung auf eine bestimmte Ursache 
jederzeit unsicher, weil die Wirkung aus mehr als einer Ursache entsprungen sein kann Demnach bleibt 
es in der Beziehung der Wahrnehmung auf ihre Ursache jederzeit zweifelhaft ob diese innerlich, oder 
äußerlich sei, ob also alle sogenannten äußeren Wahrnehmungen nicht ein bloßes Spiel unseres inneren 
Sinnes sind, oder ob sie sich auf äußere wirkliche Gegenstande, als ihre Ursache beziehen " [KrV A 368] 
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Het probleem van het kennistheoretisch idealisme is niet in de laatste plaats voortgeko
men uit het mechanicisme, met name uit het als een metafysische onderbouwing daarvan 
bedoelde Cartesiaanse dualisme, d.i. de overtuiging dat de mens geen substantiële 
eenheid is, maar een samenstelling uit twee heterogene substanties: een denkende 
substantie (res cogitans) en een uitgebreide substantie (res extensa), die uit zich niets 
met elkaar gemeenschappelijk hebben; een overtuiging die het geloof in de mogelijkheid 
van een werkelijk verkeer tussen lichamelijke en geestelijke substanties (commercium 
substantiarum) en daarmee het geloof in de mogelijkheid van kennisverwerving van de 
extramentale stoffelijke werkelijkheid ernstig ondermijnde: 

Nothing can be more inexplicable than the 
manner, in which body should so operate upon 
mind as ever to convey an image of itself to a 
substance, supposed of so different, and even 
contrary a nature [Hume, An Enquiry Concer
ning Human Understanding, Sect XII, Part I, nr 
119] 

Was in dem Gegenstande an sich selbst enthalten 
sei, kann ich nur wissen, wenn er mir gegenwar
tig und gegeben ist Freilich ist es auch alsdann 
unbegreiflich, wie die Anschauung einer ge
genwartigen Sache mir diese sollte zu erkennen 
geben, wie sie an sich ist, da ihre Eigenschaften 
nicht in meine Vorstellungskraft hinuberwandem 
können [Kant, Prolegomena § 9] 

Niets kan onverklaarbaarder zijn dan de wijze, 
waarop een lichaam zodanig op de geest zou 
inwerken, dat het ooit een beeld van zichzelf zou 
kunnen overbrengen naar een substantie, die 
verondersteld wordt een zo verschillende en zelfs 
tegengestelde aard te hebben. 

Wat m het object op zichzelf bevat ligt, kan ik 
alleen maar weten, als het aan mij tegenwoordig 
en gegeven is Weliswaar is het ook dan onbe
grijpelijk, hoe de aanschouwing van een tegen
woordige zaak mij deze zou doen kennen zoals 
ze op zichzelf is, daar haar eigenschappen met in 
mijn voorstelhngskracht kunnen overlopen 

Binnen het probleemcomplex van het commercium substantiarum werd de zaak nog eens 
extra gecompliceerd door de kwestie van het statuut van de stoffelijke substanties. Want 
het was vooral de door Descartes aan de levenloze res extensae toegekende substan-
tialiteit, die - enerzijds via de problematisering van het ontologische statuut van de 
'secundaire kwaliteiten' en in het kielzog daarvan ook van de 'primaire kwaliteiten' en 
anderzijds via de problematiek van de principiële uitwendigheid (d.w.z. de eindeloze 
deelbaarheid, de zielloosheid en de inertie) van tijd en ruimte (men denke bijv. aan 
Leibniz' 'labyrint van het continuum ') - leidde tot Kants ontdekking van de Antinomie 
der reinen Vernunft en zo de stoot gaf tot het transcendentaal idealisme. 

Kants transcendentaal idealisme komt dus eigenlijk niet voort uit het probleem van 
de verhouding tussen 'wat binnen en wat buiten de kenner is', maar uit het probleem 
van de verhouding tussen 'de buitenkant (de verschijning) en de binnenkant (het wezen) 
van de gegeven dingen'. De werkelijkheid in tijd en ruimte is slechts de wereld van 
verschijningen (fenomenen), waaraan iets fundamentelers ten grondslag ligt. In deze van 
Leibniz afkomstige overtuiging ligt de eigenlijke en oorspronkelijke zin van de termen 
'verschijning' en 'fenomeen', zoals ze ook bij Kant voorkomen.1 

' Het probleem dat tot de introductie van deze benamingen aanleiding heeft gegeven en dat het onder
scheid tussen 'fenomeen' en 'monade', of tussen 'Erscheinung' en 'Ding an sich' gemotiveerd heeft, was 
dus met op de eerste plaats een kennistheoretisch, maar een metafysisch probleem, niet de (werkelijke of 
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In 4.2.1 is al opgemerkt dat met kwalificaties als 'conformiteit' en 'adaequatio' op 
zichzelf nog te weinig gezegd is over de eigen aard van waarheid en van kennis - d.w.ζ. 
over datgene, wat waarheid precies tot waarheid en wat kennis precies tot kennis maakt. 
Uit de zojuist geciteerde passages blijkt nu bovendien, dat datgene, wat er méér over 
gezegd moet worden, regelrecht leidt tot het kritisch probleem. Er is immers pas sprake 
van daadwerkelijke kennis en volledige waarheid, indien tussen de kenner en het 
gekende niet alleen een verhouding van conformiteit of adaequatio bestaat, maar indien 
deze tussen de kenner en het gekende bestaande conformiteit of adaequatio ook zelf door 
de kenner gekend wordt: 'perfectio intellectus est verum ut cognitum', de vervolmaking 
van het intellect bestaat in het ware als gekend.1 Maar als de menselijke kenniswaarheid 
niet slechts de overeenstemming, maar de gekende overeenstemming tussen de kenner 
en het gekende is, rijst onvermijdelijk de vraag, hoe men zich de kennis van deze 
overeenstemming anders kan denken dan als het resultaat van een vergelijking van het 
te kennen ding (als maat) met de kennis van dat ding (als het gemetene). Maar hoe zou 
een dergelijke vergelijking mogelijk zijn? En als zo'n vergelijking niet mogelijk is, hoe 
zouden waarheidsaanspraken dan gerechtvaardigd kunnen worden? 

4.4 Van conformiteit naar reflexiviteit: de voltooiing van de kenniswaarheid in het 
intellect 

Een van de sterke punten van de opvatting van waarheid als 'adaequatio intellectus et 
rei ' komt aan het licht wanneer men bedenkt, dat eventuele alternatieve opvattingen met 
betrekking tot de aard van waarheid er bezwaarlijk aanspraak op kunnen maken zélf 
waar te zijn in de zin van 'in overeenstemming met de werkelijkheid'. Zulke alterna
tieve opvattingen, voorzover ze bedoeld zijn kennis te bemiddelen - d.w.z. voorzover 
ze de pretentie hebben te zeggen hoe het daadwerkelijk gesteld is met de aard van de 
waarheid - lijken onvermijdelijk in de volgende moeilijkheid te belanden: de pretentie 
die eigen is aan iedere bewering en aan ieder oordeel, namelijk 'te zeggen dat is wat is, 
of dat niet is wat niet is' - en dat is precies datgene, waarin volgens Aristoteles en 
Thomas de waarheid bestaat2 - staat op gespannen voet met datgene wat beweerd wordt. 

vermeende) oppositie (of de wederzijdse vreemdheid of het buiten-elkaar-hggen) van de kenner en de te 
kennen werkelijkheid, noch het vraagstuk van de zekerheid, of de aporie van het waarheidscriterium, maar 
de oude metafysische vraag 'Wat is het eigenlijk zijnde9' of 'Wat is de ware substantie?' Want de 
moeilijkheden die met het doorgronden van het continuum (de res extensa) verbonden zijn, voerden tot 
de overtuiging, dat de stoffelijke wereld, die zich aanvankelijk voordoet als de 'harde werkelijkheid', bij 
nader inzien uit zichzelf niet bestendig kan zijn, pure uitwendigheid blijkt te zijn, een in alle richtingen 
eindeloze veelheid van parles extra partes, waaraan elke echte eenheid ontbreekt Zo'n werkelijkheid kan 
niet uit zichzelf, maar slechts uit iets anders begrepen worden, zoals (bij Leibniz) uit de monade of (bij 
Kant) uit het zinhjk vermogen van de (menselijke) kenner. 

1 S Th I, 16, 2. 

2 "To say of what is that it is not, or of what not is that it is, is false, while to say of what is that it 
is, and of what is not that it is not, is true" [Anst, Met. Г , 7, 1011b 25-27]. "... non enim aliud est magis 
falsum quam dicere non esse quod est, aut esse quod non est. Et nihil aliud est magis verum quam dicere 
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Is deze pretentie afwezig, dan wordt er niets beoordeeld, niets beweerd en valt er ook 
niets te bestrijden. 

Een zwak punt van de a</ae<7«aiio-opvatting schijnt echter naar voren te komen bij 
de vraag, of - en zo ja hoe - zulke waarheidsaanspraken gerechtvaardigd zouden kunnen 
worden, als de bedoelde adaequatio niet als zodanig gekend wordt. En het lijkt uitgeslo
ten de adaequatio als zodanig te kennen, aangezien het onmogelijk is het ding zoals het 
zelf is, d.w.z. het ding voorzover het buiten de kenner is, te vergelijken met het ding 
zoals het gekend wordt, d.w.z. het ding voorzover het binnen de kenner is. 

Laat ik, alvorens Thomas aan het woord te laten, enkele kritische kanttekeningen 
plaatsen bij de manier waarop hier het probleem van het kennen gesteld wordt. Wanneer 
de verhouding tussen de kennis van een ding en het ding zelf wordt geformuleerd in 
termen van 'binnen de kenner' en 'buiten de kenner', kunnen gemakkelijk misverstanden 
ontstaan met betrekking tot de aard van de kenverhouding. Kennen is weliswaar een 
verhouding, maar het is geen ruimtelijke verhouding. Daarmee is niet gezegd dat kenner 
en gekende ten opzichte van elkaar niet óók in een ruimtelijke verhouding kunnen staan, 
maar niet precies als kenner en gekende; dus wel materialiter of per accidens, maar niet 
formaliter of per se. Anders zou immers elke kenverhouding een ruimtelijke verhouding 
moeten zijn, - en dat is blijkbaar niet het geval, ook niet volgens het representationisme. 
Want het representationisme handhaaft binnen de kenner zelf het onderscheid tussen de 
kenner en het gekende. De kenner is immers niet de voorstelling of de representatie, 
maar hij kent deze (als het Onmiddellijke interne object'); en deze kenverhouding is toch 
zeker geen ruimtelijke verhouding. 

Daar komt nog bij dat de tweedeling tussen 'binnen de kenner' en 'buiten de 
kenner' niet het gehele gebied van het kenbare bestrijkt en in die zin inadaequaat is. 
Want zoals elke tweedeling berust ook deze tweedeling noodzakelijk op een andere, 
fundamentelere tweedeling, te weten op het onderscheid tussen 'het verdelende' (het 
beginsel van verdeling) en 'het verdeelde' (dat wat verdeeld wordt). Zo berust de 
indeling in 'binnen' en 'buiten' op een grens, die zelf noch binnen, noch buiten is, maar 
die als mogelijkheidsvoorwaarde aan die indeling ten grondslag ligt. Men kan bij wijze 
van spreken met behulp van 'dit huis* het gehele stoffelijke universum verdelen in 
datgene, wat binnen dit huis is, en datgene, wat buiten dit huis is; maar het huis zélf is 
kennelijk noch binnen zichzelf, noch buiten zichzelf. Op vergelijkbare wijze kan men 
proberen het geheel van de werkelijkheid te verdelen in datgene wat binnen de kenner 
is en datgene wat buiten de kenner is; maar de kenner zélf is blijkbaar noch binnen 

esse quod est, aut non esse quod non est" [In IV Met., lect. 16, nr. 721]. "... îudicium, si consonet rebus, 
ent verum, puta, cum íntellectus íudicat esse quod est, vel non esse quod non est. Falsum autem quando 
dissonat a re; puta cum ìudicat non esse quod est, vel esse quod non est." [In I Perth., lect. 3]. "Cum enim 
ventas íntellectus sit adaequatio íntellectus et rei, secundum quod íntellectus dial esse quod est, vel поп 
esse quod non est .." [ScG I, 59, Cum]. "... est enim verum cum dicitur esse quod est vel non esse quod 
non est." [ScG I, 62, Sicut] "Verum autem íntellectus nostri absolute consideratum, est sicut mensuratum 
a re: res enim est mensura íntellectus nostri, ut dicitur m X Metaphys [hb. 9, cap. 1]; ex eo enim quod 
res est vel non est, ventas est in opinione et in oratione. Sic lgitur bonum virtutis intellectualis speculativae 
consistit m quodam medio, per conformitatem ad ipsam rem, secundum quod dicit esse quod est, vel non 
esse quod non est; in quo ratio ven consistit." [S Th. I-II, 64, 3] 
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zichzelf, noch buiten zichzelf. Wil men dus het kenprobleem formuleren in termen van 
'binnen en buiten de kenner', hoe zou men dan uitdrukking willen geven aan zelfkennis? 

De termen 'binnen' en 'buiten' moeten in verband met de menselijke kennis dus met 
de nodige omzichtigheid gehanteerd worden. Het is misschien veel minder misleidend 
en ook veel vruchtbaarder, wanneer men bij elke kennis zorgvuldig tracht te onderschei
den tussen wat onafhankelijk resp. afhankelijk van het kennen is, - en dan niet ut 
effectum a causa, maar ut obiectum a cognoscente. Want een zijnde dat door de mens 
gekend wordt, is wel als gekend van de mens afhankelijk, maar daaruit volgt geenszins, 
dat zo'n ding ook als zijnde van de mens afhankelijk is. Het al dan niet gekend worden 
door het menselijke theoretische intellect is voor (het zijn van) de dingen zelf immers 
iets accidenteels, hoewel het gekend worden door het goddelijke intellect voor (het zijn 
van) de dingen iets essentieels is: de menselijke kennis is unilateraal afhankelijk van het 
zijn van de dingen, terwijl het zijn van de dingen unilateraal afhankelijk is van de 
goddelijke kennis (cf. 4.2.3). 

Wat kan nu vanuit Thomas worden aangevoerd tegen het representationisme? 
Volgens het representationisme is datgene, wat primair gekend wordt, een idee, een 
voorstelling of een beeld in de kenner zelf; een uitgangspunt dat, zoals Kant opmerkt, 
bijna onvermijdelijk tot een variant van kennistheoretisch idealisme of bewustzijns-
immanentisme leidt. Gaat men er eenmaal van uit dat niet het ding zelf, maar de voor
stelling van het ding het primaire object van de kennis is, dan is het ding zelf ofwel 
onbereikbaar, ofwel slechts te bereiken via een twijfelachtige, causale redenering: een 
discursie van het interne object (dat geacht wordt onmiddellijk gekend te worden) naar 
een daaraan ten grondslag liggend extem object (dat geacht wordt slechts middellijk 
gekend te worden). 

Het onderscheid tussen middellijke en onmiddellijke tegenwoordigheid, zoals het 
representationisme dat bedoelt, staat evenwel haaks op de menselijke ervaring. In de 
alledaagse omgang met de dingen heeft de mens doorgaans helemaal geen weet van 
ideeën en voorstellingen, die de dingen zouden representeren. Hij heeft daar allereerst 
te maken met de dingen zélf: met mensen, dieren, planten, kleuren, geuren, geluiden, 
etc. Hij kan ze waarnemen, manipuleren, liefhebben; hij kan er om heen lopen, er tegen 
aan botsen, ze bestuderen, water geven e.d. Niet de voorstellingen van de dingen, maar 
veeleer de dingen zélf schijnen dus het 'primaire' of Onmiddellijke' object van de 
menselijke kennis te zijn. 

Daarmee is uiteraard niet gezegd dat er geen representaties, voorstellingen, begrip
pen of ideeën in het bewustzijn zouden bestaan, maar wel dat de mens in en door die 
voorstellingen primair op de werkelijke dingen zelf betrokken is. De voorgestelde 
(begrepen) dingen verhouden zich tot de voorstellingen (begrippen) van de dingen als 
primae intentiones tot secundae intentiones} Want van deze voorstellingen wordt de 
mens zich pas bewust in tweede instantie, in een act van reflectie (zie 4.4.3). In een 

' Zie m.b.t. de uitdrukkingen prima mtentio en secunda interino en de wijze waarop ze door Thomas 
gebruikt worden: R.W Schmidt, The Domain of Logic According to Saint Thomas Aquinas, The Hague 
1966, biz. 122 e.v. 
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reflexieve kenact worden de objecten van de oorspronkelijke ervaring hetzij naar de 
achtergrond gedrongen door, hetzij opgenomen in en aangevuld met een weet-hebben-
van-het-kennen-van-die-objecten: een bewustzijn van het gekend-zijn van het ding, van 
(de act van) het kennen zelf, van de middelen van het kennen, van de voorwaarden voor 
het kennen, van zichzelf als degene die kent, van het onderscheid tussen zichzelf als 
kenner en het ding als gekend; etc. In en door de reflectie ontstaat bijvoorbeeld het 
besef, dat een boom zelf iets anders is dan de voorstelling van de boom. Van een boom 
kan gezegd worden dat hij een stam heeft en bladeren, wortels en takken: stuk voor stuk 
eigenschappen, die niet aan de voorstelling van de boom toegekend kunnen worden. 

... illa ... quae attribuuntur ei secundum se, De zaken die aan een ding zelf worden toege-
conveniunt ei secundum modum suum, sed illa schreven, komen er aan toe volgens de zijnswijze 
quae attribuuntur ei vel quae consequuntur ad van dat ding; maar de zaken die aan dat ding 
rpsam in quantum est cognita sunt secundum worden toegeschreven of die er op volgen оог-
modum cognoscentis... et non secundum modum zover het gekend wordt, zijn volgens de wijze 
rei cognitae ... [De ver. 2, 12 ad 7] van de kenner, en niet volgens de wijze van het 

gekende ding. 

De voorstelling van een boom behoort dan ook niet primair tot de sfeer van de gekende 
realiteit, maar tot de sfeer van het kennen van de realiteit. De voorstelling is een ken-
middel. 

Deze algemene opmerkingen dienen echter nog aanzienlijk gepreciseerd te worden. 
In 1.1.3 is er op gewezen, dat een verstandelijke kenner volgens Thomas in een vier
voudige betrekking staat. Op de eerste plaats staat hij in betrekking tot het gekende ding 
(res intellecta), dat zowel iets buiten het intellect als iets binnen het intellect kan zijn. 
Op de tweede plaats staat hij in betrekking tot de intelligibele kenvorm (species intelligi-
bilis), die resulteert uit de abstractieve werking van het intellectus agens en die het 
intellectus possibilis actueert, d.i. tot daadwerkelijk kennen brengt. Op de derde plaats 
staat hij in betrekking tot dit daadwerkelijke kennen, d.w.z. tot zijn eigen kenact (intelli-
gere). Op de vierde plaats staat hij in betrekking tot het inwendige woord (conceptio 
intellectus), hetzij tot het begrip (als vrucht van de eerste verstandsoperatie), hetzij tot 
het oordeel (als vrucht van de tweede verstandsoperatie). 

Welke van deze vier komt nu in aanmerking als tegenhanger van de representatio-
nistische, intramentale 'ideeën' of 'voorstellingen'? Uiteraard niet het gekende ding zélf, 
tenminste niet voorzover dit juist iets extramentaals is. Ook de act van het verstandelijk 
kennen komt niet in aanmerking, omdat de act (het kennen) hoe dan ook onderscheiden 
is van het object (datgene wat gekend wordt), - ongeacht of dit object nu iets extramen
taals of iets intramentaals is. Strikt genomen komt ook de intelligibele kenvorm niet in 
aanmerking, daar deze thuishoort in het hylemorfïsme, dat in de 17e eeuw enige tijd 
verdrongen wordt door het mechanicisme. 

Toch is er reden om aandacht te besteden aan het statuut van de intelligibele 
kenvorm, al was het maar omdat het realisme van Thomas juist in dit verband zijn 
scherpste uitdrukking krijgt (zie 4.4.1). Maar aangezien het inwendige woord onmisken
baar de trekken heeft van een representatie, dient daar de meeste aandacht naar uit te 
gaan: eerst naar het begrip (zie 4.4.2) en tenslotte naar het oordeel (zie 4.4.3). 
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4.4.1 De intelligibele kenvorm 

Wat de intelligibele kenvorm betreft, kan het standpunt van Thomas kort en krachtig als 
volgt geformuleerd worden: zoals de kenvorm in het gezichtsvermogen datgene is, 
waardoor iets gezien wordt en niet datgene, wat gezien wordt, zo is ook de kenvorm 
in het verstand datgene, waardoor (quo) iets gekend wordt en niet datgene, wat (quod) 
gekend wordt, - tenzij in een act van reflectie.' 

Manifestum est quod species intelhgibiles, 
quibus intellectus possibihs fit m actu, non sunt 
obiectum intellectus Non enim se habent ad 
intellectum sicut quod intelligitur, sed sicut quo 
intelligit Sicut enim species, quae est in visu, 
non est quod videtur, sed est quo visus videt, 
quod autem videtur est color, qui est in corpore, 
similiter quod intellectus intelligit est quidditas, 
quae est in rebus, non autem species intelligibl
es, nisi inquantum intellectus in seipsumreflecti-
tui Manifestum est enim quod scientiae sunt de 
his quae intellectus intelligit Sunt autem scien
tiae de rebus, non autem de speciebus, vel 
ìntentionibus ìntelligibilibus, nisi sola se lentia 
rationalis Unde manifestum est, quod species 
intelligibilis non est obiectum intellectus, sed 
quidditas rei intellectae [In III De an , lect 8, 
nr 718] (Curs A V ) 

Het is duidelijk dat de intelligibele kenvormen, 
waardoor het passieve verstand tot daadwerkelijk 
kennen komt, niet het object van het verstand 
zijn Ze verhouden zich tot het verstand immers 
met als datgene wat begrepen wordt, maar als 
datgene waardoor het begrijpt Want zoals de 
kenvorm in het gezichtsvermogen niet datgene is 
wat gezien wordt, maar datgene waardoor het 
gezichtsvermogenziet (datgene wat gezien wordt 
is een kleur, die in een lichaam is), zo is datgene 
wat het verstand begrijpt de watheid, die in de 
dingen is, en met de intelligibele kenvorm, tenzij 
voorzover het verstand op zichzelf reflecteert 
Het is immers duidelijk dat de wetenschappen 
gaan over die dingen, die het verstand begrijpt 
Nu gaan de wetenschappen over reële dingen, en 
met over kenvormen of intelligibele intenties, 
met als enige uitzondering de logica Daarom is 
het duidelijk dat niet de intelligibele kenvorm 
het object van het verstand is, maar de watheid 
van het gekende ding 

De bekendste en naar mijn mening ook overtuigendste tekst in dit verband bevat behalve 
het argument vanuit de reahteits-waarde van de wetenschappen - die juist als reële 
wetenschappen onderscheiden moeten worden van een zuiver rationele wetenschap als 
de logica - nog een ander argument, waarm Thomas een beroep doet op de waarheids
waarde van de menselijke oordelen. Deze tekst kan met vrucht tegen het representa-

' Cf "Species recepta in ïntellectu possibili non habet se ut quod intelligitur Cum enim de his quae 
ïntelliguntur sint omnes artes et scientiae, sequeretur quod omnes scientiae essent de speciebus existentibus 
in ïntellectu possibili Quod patet esse falsum nulla enim scientia de eis aliquid considérât nisi rationalis 
et metaphysica Sed tarnen per eas quaecumque sunt in omnibus scientus cognoscuntur Habet se ïgitur 
species intelligibilis recepta in ïntellectu possibili in intelligendo sicut ld quo intelligitur, non sicut ld quod 
intelligitur sicut et species colons in oculo non est ld quod videtur, sed id quo videmus ld vero quod 
intelligitur, est ipsa ratio rerum existentium extra animam sicut et res extra animam existentes visu 
corporali videntur Ad hoc enim inventae sunt artes et scientiae ut res in suis natuns existentes cognoscan-
tur " [ScG, II, 75 (Ad 2)] "Sed quia intellectus supra seipsum reflectitur, secundum eandem reflexionem 
intelligit et suum íntelligere, et speciem qua intelligit Et sic species intellectiva secundario est id quod 
intelligitur Sed id quod intelligitur primo, est res cuius species intelligibilis est similitude " [S Th I, 85, 
2] "Licet autem dixenmus quod species intelligibilis in ïntellectu possibili recepta, non sit quod intelligitur, 
sed quo intelligitur, non tarnen removetur qum per reflexionem quandam intellectus seipsum intelligat, et 
suum intelligere, et speciem qua intelligit " [ScG II, 75, Licet] 
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tionistische denken aangevoerd worden en heeft in het licht van moderne vormen van 
subjectivisme, psychologisme en relativisme nog maar weinig aan actualiteit en zeg
gingskracht ingeboet: 

quidam posuenint quod vires cognoscitivae 
quae sunt in nobis, nihil cognoscunt nisi propnas 
passiones, puta quod sensus non sentit nisi 
passionem sui organi Et secundum hoc, intel
lects nihil intelligit nisi suam passionem, idest 
speciem intelligibilem in se receptam Et secun
dum hoc, species huiusmodi est ipsum quod 
intelligitur Sed haec opimo manifeste apparet 
falsa ex duobus Pnmo quidem, quia eadem sunt 
quae intelligimus, et de quibus sunt scientiae Si 
lgitur ea quae intelligimus essent solum species 
quae sunt in anima, sequerctur quod scientiae 
omnes non essent de rebus quae sunt extra 
animam, sed solum de speciebus ìntelligibilibus 
quae sunt in anima - Secundo, quia sequeretur 
error antiquorum dicentium quod omne quod 
videtur est verum, et sic quod contradictonae 
essent simul verae Si enim potentia non cog
nosce nisi propnam passionem, de ea solum 
ìudicat Sic autem videtur aliquid, secundum 
quod potentia cognoscitivaafficitur Semperergo 
íudicium potentiae cognoscitivae ent de eo quod 
ìudicat, scilicet de propria passione, secundum 
quod est, et ita omne ïudicium ent verum Puta 
si gustus non sentit nisi propnam passionem, 
cum aliquis habens sanum gustum iudicat mei 
esse dulce, vere ìudicabit, et similiter si lile qui 
habet gustum infectum, ìudicet mei esse amarum, 
vere ìudicabit uterque enim ìudicat secundum 
quod gustus eius afficitur Et sic sequitur quod 
omnis opinio aequalitererit vera, et universaliter 
omms aeeeptio Et ideo dicendum est quod 
species ìntelligibilis se habet ad intellectum ut 
quo intelligit intellectus [S Th I, 85, 2] 

Sommigen hebben beweerd dat de kenvermogens 
die in ons zijn slechts hun eigen aandoeningen 
kennen, bijvoorbeeld dat het zintuiglijk kenver
mogen enkel de aandoening van het eigen orgaan 
kent, en dat bijgevolg het verstand niets begrijpt 
dan zijn eigen aandoening, namelijk de ïntelhgi-
bele kenvorm die het in zich ontvangen heeft, 
zodat een dergelijke kenvorm zelf datgene is, 
wat begrepen wordt Maar deze mening is om 
twee redenen klaarblijkelijk onwaar De eerste 
reden is, dat de objecten van het verstand en de 
objecten van de wetenschappendezelfdezijn Als 
derhalve de dingen die we begrijpen slechts de 
kenvormen in onze ziel zouden zijn, zou daaruit 
volgen, dat geen enkele wetenschap zou gaan 
over de dingen die buiten de ziel bestaan, maar 
dat alle wetenschappen alléén maar zouden gaan 
over de intelligibele kenvormen die in de ziel 
zijn De tweede reden is, dat men zo terecht zou 
komen in de dwaling van die filosofen uit de 
oudheid, die beweerden dat 'alwat schijnt, waar 
is' en dus dat contradictoor tegengestelden tege
lijkertijd waar zouden zijn Als een vermogen 
immers slechts zijn eigen aandoening kent, oor
deelt het uitsluitend over die aandoening Nu 
schijnt iets zo te zijn, zoals een kenvermogen 
aangedaan wordt Derhalve zal het oordeel van 
dat kenvermogen altijd betrekking hebben op 
datgene waarover het oordeelt, te weten op de 
eigen aandoening, alnaargelangdeze is, en zo zal 
ieder oordeel waar zijn Als bijvoorbeeld de 
smaakzin enkel zijn eigen aandoening waar
neemt, dan zal iemand die over een gezonde 
smaakzin beschikt en die oordeelt dat honing 
zoet is, een waar oordeel vellen, maar op gelijke 
wijze zal iemand van wie de smaakzin is aange
tast en die oordeelt dat honing bitter is, een waar 
oordeel vellen Elk van beiden oordeelt immers 
overeenkomstig de wijze waarop zijn smaakzin 
aangedaan wordt Bijgevolg zal iedere mening, 
en m het algemeen iedere aanname, even waar 
zijn En derhalve moet gezegd worden dat de 
intelligibele kenvorm zich tot het verstand ver
houdt [niet als datgene, wat het begrijpt, maar] 
als datgene, waardoor het begrijpt. 

Nu zou men kunnen tegenwerpen dat men toch ook langs deze weg in het straatje van 
het middellijk realisme terecht komt. Want de sensibele en intelligibele kenvormen 
(species) zijn volgens Thomas blijkbaar middelen van het kennen. Volgt daar niet 
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onvermijdelijk uit, dat ook volgens Thomas de werkelijkheid slechts middellijk gekend 
kan worden? Dat staat nog te bezien (zie 4.4.2), maar een fundamenteel verschil met 
het representationisme is toch, dat de kenvormen - die volgens Thomas de gelijkenissen 
(similttudines) van de gekende dingen zijn - niet zélf het onmiddellijke, primaire object 
van kennis zijn, op grond waarvan men dan via een discursie, een redenering of iets 
dergelijks tot kennis van de stoffelijke werkelijkheid zelf zou moeten doordringen: 

. forma secundum quam proverai actio manens 
m agente, est simihtudo obiecti Unde similitude 
rei visibihs est secundum quam visus videt, et 
simihtudo rei intelleciae, quae est species ìntelli-
gibilis, est forma secundum quam mtellectus 
intelligit. Sed quia mtellectus supra seipsum 
reflectitur, secundum eandem reflexionem 
intelligit et suum intelligere, et speciem qua 
intelligit Et sic species íntellectiva secundario 
est id quod lntelligitur Sed id quod íntelligitur 
primo, est res cuius species ìntelligibilis est 
simihtudo [S Th. I, 85, 2] (Curs A V ) 

De vorm op grond waarvan een immanente acti
viteit plaats vindt, is een gelijkenis van het ob
ject. Daarom is de gelijkenis in het gezichtsver
mogen datgene, op grond waarvan het gezichts
vermogen ziet; en de gelijkenis van het begrepen 
ding, die de intelligibele kenvorm is, is de vorm 
op grond waarvan het verstand begrijpt Maar 
aangezien het verstand op zichzelf reflecteert, 
begrijpt het volgens dezelfde reflectie én zijn 
eigen begrijpen, én de kenvorm waardoor het 
begrijpt En dus is de intellectieve kenvorm 
secundair datgene wat begrepen wordt. Maar 
datgene wat primair begrepen wordt, is het ding 
waarvan de intelligibele kenvorm de gelijkenis 
is 

Passages als deze vragen nog wel om enkele toelichtingen en preciseringen, onder 
andere om straks gemakkelijker duidelijk te kunnen maken, welk verschil er op dit punt 
bestaat tussen de intelligibele kenvorm en het inwendige woord. 

Om te beginnen herinner ik eraan, dat de menselijke kennis (of kenniswaarheid) 
steeds een identiteit naar de vorm en een diversiteit naar de zijnswijze tussen de kenner 
en het gekende impliceert (cf. 4.2.2); want de kenner neemt de vorm van het ding op 
immateriële en intentionele wijze in zich op (cf. 4.2.1). De vorm of de watheid van een 
stoffelijk ding kan dus op twee verschillende manieren bestaan: volgens een esse materi
ale (resp. esse naturale) in het ding en volgens een esse immateriale (resp. esse intentio-
nalé) in de kenner. De vorm kan ook naar beide zijnswijzen gekend worden: primair 
naar de stoffelijke zijnswijze, en secundair of reflexief naar de onstoffelijke zijnswijze. ' 
Datgene wat volgens die twee zijnswijzen bestaat, is één en hetzelfde, namelijk de 
concrete vorm of watheid (de natura absoluta considerata); maar de wijze waarop die 
vorm of watheid bestaat, is in de kenner anders dan in de gekende werkelijkheid: 

.. mtellectus etsi ïntelhgat res per hoc, quod 
similis est eis quantum ad speciem intelligibilem, 

Ofschoon het intellect de dingen begrijpt doordat 
het naar de intelligibele kenvorm, waardoor het 

' Cf. "Non emm semper cognoscens cognoscit cogrutum secundum ïllud esse quod habet in cognos
cente oculus emm non cognoscit lapidem secundum esse quod habet in oculo, sed per speciem lapidis 
quam habet in se, cognoscit lapidem secundum esse quod habet extra oculum. Et si aliquis cognoscens 
cognoscat cognitum secundum esse quod habet in cognoscente, mhilominus cognoscit ipsum secundum esse 
quod habet extra cognoscentem: sicut mtellectus cognoscit lapidem secundum esse intelligibile quod habet 
m intellectu, inquantum cognoscit se intelligere, sed mhilominus cognoscit esse lapidis in propria natura." 
[S Th. I, 14, 6 ad 1] 
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per quam fit in actu, non tarnen oportet quod 
modo ilio sit species illa in íntellecru quo in re 
intcllecta' nam omne quod est in ahquo, est per 
raodum ems in quo est Et ideo ex natura intel
lects, quae est alia a natura rei intellectae, 
necessanum est quod alius sit modus intelligence 
quo intellectus intelligit, et alius sit modus 
essendi quo res existit [In I Met, lect. 10, nr. 
158] 

geactueerd wordt, aan de dingen gelijk is, be
hoeft deze vorm in het intellect toch niet die 
bestaanswijze te hebben, die het heeft in het 
gekende ding, want alwat in iets is, is daann op 
de wijze van datgene waann het is Daarom is 
het, gezien de natuur van het intellect, die anders 
is dan de natuur van het gekende ding, nood
zakelijk, dat de wijze van kennen, waardoor het 
intellect kent, anders is dan de wijze van zijn, 
waardoor het ding bestaat. 

Er bestaat tussen de kenner en het gekende dus noch een absolute identiteit, noch een 
absolute diversiteit, maar een verhouding van gelijkvormigheid (conformiteit). Met 
andere woorden: de vorm die in de kenner is (absoluut beschouwd), is de vorm die in 
het ding is, maar de vorm zoals deze in de kenner is (naar de zijnswijze beschouwd), 
is niet de vorm zoals deze in het ding is.1 De vorm (species) zoals die in de kenner is, 
is een gelijkenis van het ding (similitudo rei), die in het intellect een intelligibele zijns
wijze heeft en zo - als intelligibele kenvorm (species intelligibilis) - het intellect actueert 
en informeert, waardoor dit gelijk wordt aan het ding.2 Want een gelijkenis berust op 
het hebben van dezelfde vorm.3 

De menselijke kennis moet dan ook beschouwd worden als een proces van assimila
tie van de kenner aan het gekende ding.4 Deze assimilatie bestaat er dan niet in, dat het 
intellect de vorm van het gekende ding in zich opneemt volgens de natuurlijke bestaans
wijze van die vorm en daardoor aan het ding gelijk wordt (zoals bijvoorbeeld water de 
warmte van het vuur in zich opneemt en daardoor zelf warm wordt), maar dat het de 
vorm van het gekende ding bij wijze van representatie van dat ding in zich ontvangt.5 

De daaruit resulterende conformiteit of gelijkenis is een navolgende, d.i. niet-wederkeri-

1 Zoals in 3 1 2 gebleken is, kan een vorm (natuur, essentie) immers op dne manieren beschouwd 
worden (1) hetzij los van welke bestaanswijzedan ook (absolute considerata), (2) hetzij naar de bestaans
wijze in een individueel ding buiten het verstand (secundum esse quod habet m singularibus extra 
ammam), (3) hetzij naar de bestaanswijze in het intellect (secundum esse quod habet m intellectu). 

2 ". species intelligibilis est similitudo ipsius essentiae rei, et est quodammodo ipsa quidditas et natura 
rei secundum esse intelligibile, non secundum esse naturale, prout est in rebus " [Quodl 8, 4] Cf De ver 
8, 7 ad 4, S Th I, 14, 12. 

'" similitudo . inter aliqua duo est secundum convenientiamin forma" [De ver 8,8] "... conformi-
tas est convenienza in forma una, et sic idem est quod similitudo quam causât umtas qualitatis" [In I Sent 
48, 1, 1] 

* "Omnis autem cognitio perficitur per assimilationem cognoscentis ad rem cognitam" [De ver 1,1]. 
"Omnis cognitio est per assimilationem cognoscentis ad cogmtum." [De ver 8, 5]. "Cognitio autem omnis 
fit per assimilationem cognoscentis et cogniti" [S Th I, 12, 9 ad 1 ] 

5 ".. similitudo aliquorum duorum ad mvicem potest dupliciter attendi, uno modo secundum conve
nientiam in natura, et talis similitudo non requintur inter cognoscens et cogmtum . ; alio modo quantum 
ad repraesentationem, et haec similitudo requintur cognoscentis ad cogmtum " [De ver 2, 3 ad 9]. Cf. 
"Similitudo .. umus ìnvenitur in altero dupliciter uno modo, quantum ad esse naturae, sicut similitudo 
calons ignei est ш re calefactaper ignem, alio modo, secundum cognitionem, sicut similitudo ignis est m 
visu vel tactu " [ScG II, 46, Item] 
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ge overeenkomst; want aangezien de vorm primair in het gekende ding en slechts 
secundair in de kenner is, richt de (theoretische) kennis zich naar het gekende ding als 
het latere naar het eerdere, en niet omgekeerd.1 

Zo wordt duidelijk dat aan de in de kenner bestaande intelligibele kenvorm (species 
intelligibilis) twee aspecten onderscheiden kunnen worden2: 

1. Enerzijds kan de vorm genomen worden naar zijn intelligibele bestaanswijze in de 
kenner en dus naar zijn 'esse in', naar zijn inhaerentie in dit of dat particuliere 
intellect en dus als een accident: een vervolmaking (perfectio) of een eigenschap 
(passio) van de kenner. Zo beschouwd is de kenvorm datgene, wat van een kenner-
in-potentie een kenner-in-act maakt. 

2. Anderzijds kan de vorm genomen worden als een similitudo rei en dus naar zijn 
'esse ad', naar zijn betrokkenheid op het ding buiten de ziel en dus als een relatie; 
want elke gelijkenis is een relatie.3 Vanuit dit gezichtspunt is de vorm datgene, 
waardoor de kenner betrokken wordt op precies dat ding, waarvan de vorm de 
gelijkenis is. 

Naar zijn onstoffelijke, intelligibele bestaanswijze in de kenner bestaat de rol van de 
kenvorm dus in de actualisatie van het kenvermogen; maar naar zijn representatieve 
gehalte of gelijkenis-karakter bestaat de rol van de kenvorm in de determinatie van de 
kennis tot dit of dat ding: 

omnis cogmtio est secundum ahquam formarti Alle kennis vindt plaats volgens een vorm, die m 
quae est in cognoscente pnncipium cogmtionis de kenner het beginsel van de kennis is Een 
Forma autem huiusmodi duphciter potest consi- dergelijke vorm kan echter op twee manieren 
deran uno modo secundum esse quod habet in beschouwd worden op de eerste plaats naar het 
cognoscente, alio modo secundum respecrum zijn dat de vorm heeft in de kenner, op de twee-
quem habet ad rem cuius est similitude Sccun- de plaats naar de betrekking die de vorm heeft 

' Cf " similitudo et conformitasquamvis sint relationesaequiparantiae, non tarnen semper utrumque 
extremorum dénommant in respectu ad alterum, sed tunc tantum quando forma secundum quam attendirur 
similitudo vel conformitas eadem ratione in utroque extremorum existit, sicut albedo in duobus homimbus, 
eo quod uterque convenienterpotest dici alterius formam habere, quod significatur cum aliquid simile alten 
dicitur Sed quando forma est in uno principahtcr in altero vero quasi secundario, non recipirur similitudi-
nis reciprocatio, sicut dictmus statuam Herculis similem Herculi, sed non e converso, non enim potest dici 
quod Hercules habeat formam statuae, sed solum quod statua habeat Herculis formam Sed conformatici, 
cum sit motus ad conformitatem, non importât aequiparantiaerelationem sed praesupponit ahquid ad cuius 
conformitatem alterum moveatur, unde posteriora pnonbus conformantur sed non e converso " [De ver 
23, 7 ad 11] 

2 Ci ". notitia . duphciter potest consideran Vel secundum quod comparator ad cognoscentem et 
sic inest cognoscenti sicut accidens in subiecto . Vel secundum quod comparator ad cognoscible et ex 
hac parte non habet quod insit, sed quod ad aliud sit " [QuodI 7, 1,4] 

Hetzelfde onderscheid is in een ander (maar hiermee nauw samenhangend) verband ook al ter sprake 
gekomen m 3 1 2 (einde) 

3 "Similitudo estrelatioquaedam "[ScGII, 11, Adhuc']. "Similitudo sigmficatrelationemcausatam 
ex unitate quahtatis, quae relatio requtnt distincta supposita, est enim similitudo rerum differentium eadem 
quahtas" [In l Sent 2, 1, Exp ] Zie over similitudo als relatie ook 4 1 2 
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dum quidem pnmum respectum facit cognoscen-
tem actu cognoscere, sed secundum respectum 
secundum determinai cognitionem ad aliquod 
cognoscible determmatum, et ideo modus 
cognoscendi rem aliquam est secundum condicio
nen! cognoscentis in quo forma recipitur secun
dum modum ems Non autem oportet quod res 
cognita sit secundum modum cognoscentis, vel 
secundum ilium modum quo forma, quae est 
cognoscendi pnncipium, esse habet in cognos
cente, unde mhil prohibet per formas quae in 
mente ìmmaterialiter existunt res materiales 
cognosci [De ver 10, 4] 

tot het ding waarvan hij de gelijkenis is Volgens 
de eerste beschouwingswijze doet de vorm de 
kenner daadwerkelijk kermen, maar volgens de 
tweede beschouwingswijze determineert hij de 
kennis tot een bepaald kenbaar iets Derhalve 
komt de wijze waarop een ding gekend wordt 
overeen met de conditie van de kenner, die de 
vorm ontvangt volgens zijn eigen zijnswijze Het 
is echter niet noodzakelijk dat het ding gekend 
wordt volgens de zijnswijze van de kenner of 
volgens die zijnswijze, die de vorm - die het 
beginsel van het kennen is - heeft in de kenner; 
daarom verhindert niets dat de stoffelijke dingen 
gekend worden door middel van de vormen die 
op onstoffelijke wijze in de geest bestaan 

Kortom: een ding dat door een kenner gekend wordt, wordt niet gekend overeenkomstig 
de bestaanswijze van de in de kenner bestaande gelijkenis van het ding, maar overeen
komstig het representatieve gehalte van de in de kenner bestaande gelijkenis van het 
ding.1 

Dus al met al tóch kennis door middel van een representatie? In zekere zin wel. De 
vorm van het te kennen ding kan immers niet naar zijn natuurlijke bestaanswijze in de 
kenner zijn. Toch moet dit aan de kenner tegenwoordig of present zijn en dus op een 
of andere wijze 'vertegenwoordigd' of 'gerepresenteerd' worden. Maar - en dit is het 
cruciale punt - de intelhgibele kenvorm representeert het ding, voorzover hij een simili
tude rei, een gelijkenis van het ding is; en de gelijkenis van een ding is niet zelf weer 
een ding, maar een relatie, te weten een relatie tot dat ding zélf.2 

Dat de intelhgibele kenvorm niet zelf het primaire object van de kennis is, komt 
doordat het intellect, zolang het niet door de vorm geactueerd is, enkel in potentie is.3 

En wordt het intellect door de vorm geïnformeerd en geactueerd, dan treedt het niet in 
relatie met de vorm, maar dóór (de vereniging met) de vorm, die een gelijkenis van het 
ding is, treedt het in relatie met het ding zelf: 

1 " hoc modo ahquid cognoscitur secundum quod est in cognoscente repraesentatumet non secundum 
quod est in cognoscente existens simihtudo enim in vi cognoscitiva existens non est pnncipium cognitionis 
rei secundum esse quod habet in potentia cognoscitiva sed secundum relationem quam habet ad rem 
cognitam, et inde est quod non per modum quo simihtudo rei habet esse in cognoscente res cognoscitur 
sed per modum quo simihtudo in intellectu existens est representativa rei ." [De ver 2, 5 ad 17] 

2 ". res extenor intellecta a nobis in intellectu nostro non existit secundum propnam naturam, sed 
oportet quod species eius sit in intellectu nostro, per quam fit intellectus in actu Existens autem in actu 
per huiusmodi speciem sicut per propnam formam, intelhgit rem ipsam Non autem Ha quod ipsum 
intelligere sit actio transiens in intellectum, sicut calefactio transit in calefactum, sed manet in intelligente, 
sed habet relationem ad rem quae intelligitur, ex eo quod species praedicta, quae est pnncipium intellectu
alis operatioms ut forma, est simihtudo llhus " [ScC I, 53, Et ut] 

3 "Intellectus enim non potest intelligere nisi secundum quod fit in actu per hanc simihtudinem, sicut 
nihil aliud potest operan secundum quod est in potentia, sed secundum quod fit actu per ahquam formam 
Haec ergo simihtudo se habet in intelligendo sicut mtelligendi pnncipium, ut calor est pnncipium calefacti-
onis, non sicut mtelligendi terminus " [De pot 9, 5] 
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... cognoscere res per earum similitudmes m De dingen kennen door middel van hun in de 
cognoscente existentes, est cognoscere eas in kenner bestaande gelijkenissen, is de dingen in 
seipsis, seu ш propms naturis [5 Th I, 12, 9] zichzelf of in hun eigen naturen kennen 

Omms ïntelligibihs species per quam intelligitur Elke intelligibele kenvorm, door middel waarvan 
quidditas vel essentia alicuius rei, comprehendit de watheid of het wezen van een ding wordt 
in repraesentando rem Ulam ... [ScG III, 49, gekend, bevat in het representeren dat ding. 
Praeterea] 

Thomas' argumentatie m.b.t. de intelligibele kenvorm kan dus als volgt worden gere
construeerd: 

daar de informatie van het intellect door de kenvorm, beschouwd naar zijn intelli
gibele bestaanswijze in de kenner, niets anders is dan de actualisering van het 
verstandelijke kenvermogen en dus de vervolmaking (perfectio) van de kenner zelf; 
daar verder de informatie van het intellect door de intelligibele kenvorm, be
schouwd naar zijn representatieve gehalte, niets anders is dan de betrekking van de 
kenner als kenner op het ding zelf, waarvan de vorm een gelijkenis is; 
volgt, dat de intelligibele kenvorm niet zelf het primair gekende is, maar dat hij het 
beginsel van de verstandskennis (principium intelligendi) is: niet datgene wat gekend 
wordt, maar datgene waardoor de intellectieve kenverhouding met het ding tot stand 
komt. 

Het spreekt wel vanzelf dat de intelligibele kenvorm als zodanig slechts in een secundai
re en reflexieve kenact gekend kan worden. Het id quod intelligitur van de secundaire 
en reflexieve kenact is dan: het id quo intelligitur van de primaire kenact. 

4.4.2 Het inwendige woord als begrip 

In een discussie met het representationisme dient niet alleen aandacht besteed te worden 
aan de intelligibele kenvorm, maar ook en vooral aan het inwendige woord: het verbum 
interius, het verbum mentis of het verbum cordis (waarvoor Thomas ook wel minder 
door de Triniteits-theologie gekleurde benamingen gebruikt, zoals 'conceptio intellectus ', 
een benaming op grond van de act van het begrijpen, en 'intentio intellecta', een 
benaming op grond van de begrepen inhoud). Want niet de intelligibele kenvorm, maar 
het inwendige woord - met name in de gedaante van het begrip (concept, definitie) - is 
de volwaardige tegenhanger van wat in het 17e eeuwse representationisme doorgaans 
met de generieke term 'idee' wordt aangeduid. Hoe verhoudt het inwendige woord of 
het begrip zich precies tot de intelligibele kenvorm? 

Wanneer het intellect eenmaal is geïnformeerd door de intelligibele kenvorm, aldus 
Thomas, vormt het in en door het begrijpen in zichzelf een 'intentio' van het gekende 
ding; deze intentie is niets anders dan de ratio van precies dat ding, dat door de definitie 
betekend wordt. Als intentio intellecta is deze intentie de eindterm van de verstandswer
king en als zodanig onderscheiden van de intelligibele kenvorm, die het intellect actueert 
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en die dus het beginsel van de verstandswerking is. Dat neemt echter niet weg dat elk 
van beide een gelijkenis van het gekende ding is. Want uit het feit dat de intelligibele 
kenvorm, die de vorm van het intellect en het beginsel van het verstandelijk kennen is, 
de gelijkenis is van het uitwendige ding, volgt, dat het intellect een intentie vormt, die 
eveneens de gelijkenis is van dat ding; en uit het feit dat de begrepen intentie de gelijke
nis is van het ding volgt weer, dat het intellect, door een dergelijke intentie te vormen, 
dat ding kent.' 

Het inwendige woord is dus niet een formeel-constitutief beginsel van de verstande
lijke kennis van een ding, maar een min of meer volwaardige verstandelijke voorstelling 
van een ding. De intelligibele kenvorm verhoudt zich tot het inwendige woord als het 
immanente beginsel (prinapium quo) van de verstandelijke kennis tot de immanente 
eindterm (terminus ad quem) van de verstandelijke kennis.2 Ze verhouden zich tot 
elkaar als een ken-vorm tot een ken-beeld. 

En ofschoon zowel de eerste als de laatste een gelijkenis (similitudo) van het geken
de ding is, blijft in de act van het verstandelijk kennen de intelligibele kenvorm impli
ciet, terwijl het inwendige woord er aan ontspringt als een uitdrukkelijk en expliciet 
door het verstand gevormd concept, dat het onmiddellijke, intramentale correlaat van 
het uitwendige woord is3: 

Dico autem mtentionem intellectam id quod 
ïntellectus in seipso concipit de re ïntellecta 
Quae quidem in nobis ñeque est ipsa res quae 
íntelligirur, ñeque est ipsa substantia ïntellectus, 
sed est quaedam similitudo concepta in intellectu 
de re ïntellecta, quam voces exteriores signifi
cant, unde et ipsa intentio verbum interius nomi-
natur, quod est extenon verbo sigmficatum 
[ScGlV, II, Dico] 

Ik noem datgene begrepen intentie, wat het intel
lect in zichzelf concipieert van het begrepen 
ding In de mens is dat noch het dmg zelf dat 
begrepen wordt, noch het wezen zelf van het 
intellect, maar een bepaalde, in het intellect ge
concipieerde gelijkenis van het begrepen ding, 
die de uitwendige woorden betekenen Daarom 
wordt die intentie ook het inwendige woord ge
noemd, hetgeen het door het uitwendige woord 
betekende is 

' " ïntellectus, per speciem rei formants, intelligendo format in seipso quandam mtentionem rei 
intellectae, quae est ratio ipsius, quam significai definido ( ) Haec autem intentio ïntellecta, cum sit quasi 
terminus ïntelligibilis operationis, est aliud a specie intelligibili quae facit ìntellectum in actu, quam oportet 
consideran ut ìntelligibilis operations pnncipium licet utrumque sit rei intellectae similitudo Perhocenim 
quod species ïntelligibilis quae est forma ïntellectus et ìntelligendi pnncipium, est similitudo rei extenons, 
sequitur quod ïntellectus mtentionem formet lili rei similem Et ex hoc quod intentio ïntellecta est similis 
ahcui rei, sequitur quod ïntellectus, formando huiusmodi mtentionem, rem illam ïntelhgat " [ScG I, S3, 
Ultenus] 

2 "Differt autem [conceptio ïntellectus] a specie intelligibili nam species ïntelligibilis, qua fit ïntellec
tus in actu, considerato ut prmcipium actioms ïntellectus, cum omne agens agat secundum quod est in 
actu, actu autem fit per aliquam formam, quam oportet esse actionis pnncipium Differt autem ab actione 
ïntellectus quia praedicta conceptio consideratur ut terminus actioms, et quasi quoddam per ipsam 
constitutum ïntellectus enim sua actione format rei defìnitionem, vel etiam propositionem affirmativam 
seu negativam. Haec autem conceptio ïntellectus in nobis proprie verbum dicitur". [De pot 8, 1] 

1 "Quicumque . intelligit, ex hoc ipso quod intelligit, procedit aliquid intra ipsum, quod est conceptio 
rei intellectae, ex vi intellectiva provemens, et ex eius notitia procedens Quam quidem conceptionem vox 
significat et dicitur verbum cordis, sigmficatum verbo vocis " [S Th I, 27, 1] Cf 1.13 
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Wat is nu - in het licht van het onderscheid tussen datgene wat (id quod) en datgene 
waardoor (id quo) gekend wordt - het statuut van deze intentio intellecta? Kan ze wel, 
zoals de intelligibele kenvorm, zonder meer een kenmiddel zijn, dat als zodanig zélf 
slechts reflexief en secundair gekend wordt? Het vervolg van de zojuist geciteerde tekst 
(waarin Thomas zich opnieuw beroept op het verschil tussen reële en rationele weten
schappen) wekt de indruk, dat het door het intellect gevormde concept inderdaad, 
evenals de intelligibele kenvorm, niet datgene is wat, maar waardoor gekend wordt: 

Et quidem quod praedicta intentio non sit in Dat voornoemde intentie in ons met het begrepen 
nobis res intellecta, inde apparet quod aliud est ding is, blijkt hieruit, dat het begrijpen van het 
intelligere rem, et aliud est intelligere ipsam ding iets anders is dan het begrijpen van de 
intentionem intellectam, quod intellectus facit begrepen intentie, hetgeen het intellect doet wan-
dum super suum opus reflectitur unde et ahae neer het op 7ijn werk reflecteert, daarom is er 
scientiae sunt de rebus, et ahae de intentionibus een verschil tussen de wetenschappendie over de 
intellects [ScG IV, 11, Dico] dingen gaan en de wetenschappen die over de 

begrepen intenties gaan 

Toch moet er wat dit betreft ook een verschil zijn tussen het inwendige woord en de 
intelligibele kenvorm. Want het inwendige woord is niet, zoals de intelligibele kenvorm, 
iets waardoor de verstandelijke kennis wordt geconstitueerd, maar iets waardoor de 
verstandelijke kennis wordt gecompleteerd. Anders dan de intelligibele kenvorm, die als 
formeel constitutief beginsel met het intellect verenigd wordt en bijgevolg geheel en al 
opgaat in de act van het begrijpen, is het inwendige woord - als concept - een product 
van het begrijpen, dat weliswaar niet extrinsiek is aan de integrale verstandsactiviteit 
(waarvan het immers de immanente eindterm is), maar dat niettemin reëel onderscheiden 
is van het intellect zelf ' Bijgevolg neemt het inwendige woord een soort midden-positie 
in tussen het intellect en het begrepen ding, vergelijkbaar met de wijze waarop in het 
representationisme de ideeën of voorstellingen een midden-positie hebben tussen de 
kenner en de te kennen werkelijkheid. 'Ab alio exoritur et aliud repraesentat ', het komt 
voort uit iets anders (het intellect) en het representeert iets anders (het ding, waarvan 
het de gelijkenis is).2 Maar als dat zo is, staat het dan niet een onmiddellijke kennis van 

' "Huiusmodi verbum nostri intellectus, est quidem extrinsecum ab esse ipsius intellectus (non emm 
est de essentia, sed est quasi passio ipsius), non tarnen est extrinsecum ab ipso intelligere intellectus, cum 
ipsum intelligere complen non possit sine verbo praedicto " [De pot 8, 1] " verbum conceptum in 
ìntellectu nostro, cum procedat ab intellectu in quantum est intellectus, non unirur ei in natura, sed solum 
in intelligere " [De pot 9, 5] "Omne intellectum m nobis est aliquid realiter progrediens ab altero , 
et hoc universahter verum est de omni quod a nobis uitelligitur ipsa emm conceptio est effectus actus 
intelligendi, unde etiam quando mens intelligit se ipsam, eius conceptio non est ipsa mens sed aliquid 
expressum a notitia mentis Ita ergo verbum intellectus in nobis duo habet de sua ratione, scilicet quod est 
intellectum et quod est ab alio expressum " [De ver 4, 2] ".. verbum de ratione sui non solum habet 
manifestationem sed realem processum umus ab alio". [De ver 4, 2 ad 1] 

2 "Intellectus enim sua actione format rei definitionem, vel etiam propositionem affirmativam seu 
negativam Haec autem conceptio intellectus in nobis proprie verbum dicitur. hoc enim est quod verbo 
extenon sigmfkatur. vox enim extenor ñeque significai ipsum intellectum, ñeque speciem ìntelhgibilem, 
neque actum intellectus, sed intellectus conceptionem qua mediante refertur ad rem. Huiusmodi ergo 
conceptio, sive verbum, qua intellectus noster intelligit rem aliam a se, ab alio exontur, et aliud repraesen
tat Oritur quidem ab intellectu per suum actum, est vero similitude rei intellectae " [De pot 8, 1] 
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het ding zelf in de weg? Neemt het dan niet de plaats in van het te kennen ding? En 
moet het inwendige woord dan met zélf datgene zijn, wat primair gekend wordt? 

In zekere zin wel Want de activiteit van het intellect is een immanente activiteit, 
die zijn eindterm in de kenner zelf moet hebben, het gekende moet immers in de kenner 
zijn op de wijze van de kenner.' De kennis komt niet tot voltooiing in het gekende 
ding, maar in de kenner zelf. Wanneer Thomas dan ook in enkele opvallende passages 
zegt dat datgene, wat primair en door zichzelf (primo et per se) gekend wordt, niet het 
ding zelf is, noch de intelligibele kenvorm, maar het inwendige woord (het concept), 
is dat in het licht van wat eerder is gezegd - nl. dat de kenmiddelen slechts reflexief 
gekend worden - wel verwarrend, maar daarom nog niet inconsequent.2 Als intentio 

' "Motus autem cognitivae virtutis terminator ad animam, - oportet emm quod cognitum sit in 
cognoscente per modum cognoscentis" [De ver 1, 2] " verbum intellectus nostri est ld ad quod 
operano intellectus nostri terminatur, quod est ipsum intellectum, quod dicitur conceptio intellectus" [De 
ver 4, 2] 

2 Bijvoorbeeld "ld autem quod est per se intellectum non est res illa cuius notifia per intellectum 
habetur, cum illa quandoque sit intellecta in potentia tantum, et sit extra intelligentem, sicut cum homo 
ìntelligit res materiales, ut lapidem vel animal aut aliud huiusmodi cum tarnen oporteat quod intellectum 
sit in intelligente, et unum cum ipso Neque etiam intellectum per se est similitudo rei intellectae.per quam 
lnformatur intellectus ad intelligendum Intellectus emm non potest ìntelligere nisi secundum quod fit in 
actu per hanc similitudinem, sicut nihil aliud potest operan secundum quod est in potentia, sed secundum 
quod fit actu per aliquam formam Haec ergo similitudo se habet in intelligendo sicut intelligendi pnnci-
pium, ut calor est pnncipium calefactionis, non sicut intelligendi terminus Hoc ergo est primo et per se 
intellectum, quod intellectus in seipso concipxt de re mtellecta, sive lllud Sit defimtio, sive enuntiatio, 
secundum quod ponuntar duae operationes intellectus, in Hl de Anima Hoc autem sie ab intellectu 
coneeptum dicitur verbum interius" [De pot 9, 5] 

Teksten als deze lijken op het eerste gezicht een ronduit representationistisch standpunt te verdedigen 
en volkomen in stnjd te zijn met wat Thomas in eerder geciteerde passages zegt, η 1 dat datgene, wat 
primair gekend wordt, het ding zelf is Maar in dergelijke teksten gaat het eigenlijk niet zozeer om de 
tegenstelling tussen wat primair en wat secundair gekend wordt, maar om de tegenstelling tussen ( 1 ) de 
vorm zoals die in de kenner is, die als zodanig een vervolmaking van de kenner is en die precies in die 
hoedanigheid iets is dat per ie gekend wordt, en (2) dezelfde vorm, maar dan zoals die in het gekende ding 
is, die als zodanig een vervolmaking van het ding is en die precies in die hoedanigheid iets is dat met per 
se (maar quasi per aliud) gekend wordt Cf " intellectum non est perfectio intelligentis secundum ïllam 
rem quae cognoscitur, res enim lila est extra intelligentem, sed secundum rei similitudinem qua cognoscitur 
quia perfectio est in perfecto, lapis autem non est in anima sed similitudo lapidis " [De ver 2, 3] " 
intellectum est perfectio intelligent«, non quidem secundum suam substantiam, sed secundum suam 
speciem, secundum quam est in intellectu, ut forma et perfectio eius lapis enim non est in anima, sed 
species eius, ut dicitur m III de Anima " [S Th I, 14, 5 ad 2] "Intellectum est perfectio intelligentis 
secundum enim hoc intellectus perfectus est quod actu intelligit, quod quidem est per hoc quod est unum 
cum quod ìntelhgirur " [ScG I, 48, Praeterea] 

Vandaar " intellectum dupliciter dicitur, sicut visum etiam Est emm primum visum quod est ipsa 
species rei visibilis in pupilla existens, quae est etiam perfectio videntis, et pnncipium visionis et est 
visum secundum, quod est ipsa res extra animam Similiter intellectumpnmum est ipsa rei similitudo, quae 
est in intellectu, et est intellectum secundum ipsa res, quae per similitudinem lllam intelligitur " [In I Sent 
35, 1,2] (Curs A V ) " . quod intellectum est perfectio intelligentis, verum est de ìntellecto primo, et non 
de ìntellecto secundo Non enim lapis, qui est extra animam, est perfectio intellectus, sed similitudo lapidis, 
quae est in anima " [In I Sent 35, 1, 2 ad 1] (Curs A V ) 

Ziehierovero a D Flippen,'Immanence and Transcendencein Human Knowledge The Illumination 
of a Problem in St Thomas', in The New Scholasticism 53 (1979) blz 342-343, W E Carlo, 'Idea and 
Concept A Key to Epistemology', in F J Adelmann (ed ), The Quest for the Absolute, The Hague 1966, 
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intellecta is het inwendige woord immers een in een begrip gevatte intentio, dat wil 
zeggen: een intentionele inhoud die zélf gekend wordt en die derhalve een quod intelligi
tur moet zijn; let wel, niet zoals de intelligibele ken vorm, die slechts in een secundaire 
en reflexieve kenact een quod intelligitur kan zijn, maar als onmiddellijk gekend in de 
primaire kenact. Wat in dit geval slechts reflexief en secundair gekend wordt, is dan ook 
niet de intentio of de intentionele inhoud als zodanig, maar de intentio intellecta, d.i. 
de begrepen intentionele inhoud, of, duidelijker, de intentionele inhoud als begrepen. 

Maar als de intentio of intentionele inhoud zélf datgene is, wat gekend wordt, 
waarin verschilt het standpunt van Thomas dan nog van het representationisme? Welnu, 
volgens Thomas is de intentionele inhoud van het begrip datgene, 'wat het intellect in 
zichzelf concipieert van het gekende ding' ('quod intellectus in seipso concipit de re 
intellecta').1 Nu kan datgene, wat het intellect in zichzelf concipieert van het gekende 
ding, niets anders zijn dan wat het van dat ding heeft gerecipieerd, en wat het intellect 
van het ding heeft gerecipieerd, kan weer niets anders zijn dan de intelligibele kenvorm, 
die geabstraheerd is van het te kennen ding. De intentionele inhoud van een begrip is 
dus de species intelligibilis ('species impressa'), maar nu uitdrukkelijk door het verstand 
geconceptualiseerd, geconstitueerd of voorgesteld ('species expressa').2 Bijgevolg moet 
het begrip naar zijn intentionele inhoud niet alleen een quod intelligitur, maar tegelijker
tijd en in dezelfde kenact een quo intelligitur zijn, - en dan natuurlijk opnieuw niet in 
de zin waarin de intelligibele kenvorm een quo intelligitur is (d.w.z. niet als een for
meel-constitutief kenbeginsel), maar in deze zin: dat door het kennen van de intentionele 
inhoud de natuur van de zaak zélf gekend wordt. 

Thomas verduidelijkt dit eigenaardige samenvallen van quod intelligitur en quo 
intelligitur in het inwendige woord door middel van een vergelijking met het uitwendige 
woord. Zoals het uitwendige woord (de eindterm van het spreken) tegelijkertijd datgene 
is wat gezegd wordt én datgene waardoor iets gezegd wordt, zo is het inwendige woord 
(de eindterm van het begrijpen) tegelijkertijd datgene wat gekend wordt én datgene 
waardoor iets gekend wordt: 

... conceptio intellectus est media inter ïntellec-
tum et rem intellectam quia ea mediante operatio 
intellectus peitingit ad rem: et ideo conceptio 
intellectus non solum est td quod mtellectum est 
sed etiam id quo res intelligitur, ut sic ld quod 
intelligitur possit dici et res ipsa et conceptio 
intellectus, et similiter id quod dicitur potest dici 
et res quae dicitur per verbum et verbum ìpsum, 

De conceptie van het intellect staat midden tus
sen het intellect en de begrepen zaak in, want 
door haar bemiddeling strekt de werking van het 
intellect zich uit tot het ding Daarom is de con
ceptie van het intellect niet alleen datgene wat 
begrepen wordt, maar ook datgene waardoor het 
ding begrepen wordt; zodat dus zowel het ding 
zelf als de conceptie van het intellect 'dat wat 

blz 47-66 (т.п. blz 57-58); A. Marc, Psychologie Reflexive, Bruxelles/Pans 1949, Tome I, biz. 273-282, 
J. Maritain, Distinguer pour unir ou Les degrés du savoir. Pans '1963, Ch. III, benevens de uitvoerige 
bloemlezing en interpretatie van relevante teksten in Annexe I. 

1 Zie De pot 9, 5 (geciteerd in de voorgaande noot). 
2 "... necesse est quod species intelligibilis, quae est pnncipium operatioms intellectualis, différât a 

verbo cordis, quod est per Operationen! intellectus formatum, quamvis rpsum verbum possit dici forma vel 
species intelligibilis, sicut per mtellectum constituía". [Quodl 5, 9] 
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ut etiam in verbo extenon patet quia et ipsum begrepen wordt' genoemd kan worden Op ver
nomen dicitur et res significata per nomen dici- gelijkbare wijze kan zowel het ding, dat door 
tur ipso nomine [De ver 4, 2 ad 3] (Curs A V ) een woord gezegd wordt, als het woord zelf 'dat 

wat gezegd wordt' genoemd worden. Dit blijkt 
ook bij het uitwendige woord, aangezien én hel 
woord zelf wordt gezegd, en - door dat woord 
zelf - het door het woord betekende ding wordt 
gezegd 

De vraag of het inwendige woord (i.e. het begrip) nu een quod intelligitur of een quo 
intelligitur is, blijkt dus tot op zekere hoogte een vals dilemma te zijn. Men kan tenslot
te geen zaak begrijpen, zonder zich een begrip van de zaak te vormen en het is dan ook 
geen wonder dat men, in en door de definitie van het begrip van een zaak, die zaak zélf 
definieert. Evenmin kan men een zaak noemen, zonder een naam voor die zaak te 
hebben en het is dan ook geen wonder dat men, in en door het noemen van de naam van 
een zaak, die zaak zélf noemt. Toch is het begrip van de zaak (als natuurlijk en onmid
dellijk teken van de zaak) niet de zaak zelf en is de naam van de zaak (als conventioneel 
en middellijk teken van de zaak) nog veel minder de zaak zelf. Tussen het uitwendige 
woord, het inwendige woord en de zaak zelf bestaat wel een identiteit naar de vorm of 
naar de ratio rei, maar onmiskenbaar ook een diversiteit naar de zijnswijze. 

Het inwendige woord of het begrip is dus evenals de intelligibele kenvorm een 
similitude rei in de kenner en kan eveneens op twee manieren beschouwd worden1: 

1. Het begrip kan beschouwd worden naar de intentionele inhoud. In dit geval wordt 
het juist als gelijkenis van het ding genomen en komt er niets aan toe, wat niet óók 
aan het ding zelf toekomt (cf. 3.1.2). 
Naar zijn intentionele inhoud is het begrip een prima intentio, met dien verstande, 
dat het - anders dan de intelligibele kenvorm - tegelijkertijd en in dezelfde kenact 
is: dat wat (quod) begrepen wordt én dat waardoor (quo) begrepen wordt. 

2. Het begrip kan beschouwd worden naar het zijn of naar de bestaanswijze in het 
intellect. In dit geval wordt het als accident van de kenner genomen en is het rest-
loos van het intellect afhankelijk. 'Esse intentionis intellectae in ipso intelligi consis-
tit', het zijn van de begrepen intentie bestaat in het begrepen-worden.2 

Naar de bestaanswijze in het intellect is het begrip een secunda intentio, die slechts 

' ". simihtudo rei quae est in anima, duphciter considerato vel secundum quod est similitude· rei, 
et sic nihil attribuitur sibi nisi quod in re invemtur aut secundum esse quod habet in anima, et sic 
attnbuitur sibi intelligibilitas vel universalitas, sicut etiam patet m imagine corporali, cui convemt esse 
lapidcum ex parte eius in quo est, et non ex parte ems cuius est simihtudo " [In I Sent 36, 1,3 ad 3] "... 
potest enim intellectus converti ad speciem quam apud se habet duphciter. aut considerando ipsam 
secundum quod est ens quoddam in intellectu et sic cognoscit de ea quod est intelligibile, vel universale, 
vel aliquid huiusmodi, aut secundum quod est simihtudo rei, et sic intellectus considerano non sistit in 
specie, sed per speciem transit m rem, cuius simihtudo est" [In II Seni 12, 1, 3 ad 5] Cf. In I Seni 27, 
2,3. 

2 "Quod autem intentio intellects non sit ipse ïntellecrus in nobis, ex hoc patet quod esse intentionis 
intellectae in ipso intelligi consistit: non autem esse intellectus nostri, cuius esse non est suum intelligere." 
[ScGTV, 11, Dico] 
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in een reflexieve kenact gekend wordt en waaraan attributen toekomen als intelligi-
biliteit, algemeenheid e.d. (het terrein yan de logica).1 

De bondigste en misschien ook wel de treffendste formulering van het in één kenact 
samenvallen van quod intelligitur en quo intelügitur geeft Thomas in zijn commentaar 
op de aanvangsregels van het Evangelie volgens Johannes: 

.. [verbum intenus] comparator ad intellectum, Het inwendige woord verhoudt zich tot het ïntel-
non sicut quo intellectus intelhgit, sed sicut ш lect niet als datgene waardoor het verstand be-
quo intelhgit, quia in ipso expresso et formato grijpt, maar als datgene waarin het begrijpt, 
videt naturam rei intellectae [In loan , cap 1, aangezien het juist in dit [door het intellect] 
lect 1,1] (Curs A V ) uitgedrukte en gevormde de natuur van het be

grepen ding ziet 

De samenballing van het quod intelligitur en het quo intelligitur in de formule 'in quo 
intelligitur' biedt een mooie gelegenheid om het standpunt van Thomas nog wat scherper 
te onderscheiden van het representationisme. Want de gedachte dat een verstandelijke 
voorstelling naar zijn intentionele inhoud of zijn representatieve gehalte tegelijkertijd een 
quod intelligitur en een quo intelligitur is, wordt in zekere zin ook bij representationisti-
sche denkers aangetroffen; bij Descartes vindt men op dit punt zelfs allerlei distincties 
(veelal onder invloed van de late Scholastiek), die niet of nauwelijks van die van 
Thomas te onderscheiden zijn.2 Het verschil met Thomas zit dan ook niet zozeer in het 
onderscheid tussen het quod intelligitur en het quo intelligitur, maar vooral in de wijze 
waarop dit onderscheid precies wordt opgevat. 

Het representationisme vertoont de neiging het quod intelligitur op te vatten als iets 
louter intramentaals, dat echter geïnterpreteerd wordt als het intramentale effect van iets 
extramentaals; en als effect is het een quo intelligitur in die zin, dat men vanuit het 
effect op discursieve wijze kan doordringen tot de oorzaak. Een overigens tamelijk 
uitzichtloze werkwijze, want wat men met behulp van een causale redenering ook zal 
weten te achterhalen, het kan binnen de vooronderstellingen van het representationisme 
zélf toch onmogelijk iets anders zijn dan iets louter intramentaals, namelijk een repre-

' Om precies te zijn- intelhgibiliteit komt aan een begrip toe, omdat en voorzover het inhaerent is in 
dit of dat verstand Maar algemeenheidkomt aan een begnp toe, niet louter en alleen omdat en voorzover 
het inhaerent is in dit of dat verstand (dus naar zijn esse in), maar omdat en voorzover het een similitudo 
rei is en als zodanig een relatie tot het ding buiten het verstand (dus naar zijn esse ad) Cf 3 1.2. 

2 Zie bijv. de definities die Descartes geeft in het appendix (Rationes more geometrico dispositae) bij 
de Responsie ad secundas objectiones [AT VII, 160-162], zoals de tweede "Ideae nomine intelligo 
cujuslibet cogitationis formam ïllam, per cujus immediatam perceptionem ipsius ejusdem cogitationis 
conscius sum, adeo ut nihil possim verbis expnmere, intelhgendo ld quod dico, quin ex hoc ipso certum 
sit, in me esse ideam ejus quod verbis ilhs sigmficatur", de derde. "Per realitatem objectivam ideae 
intelligo entitatem rei repraesentataeper ideam, quatcnus est in idea"; en de negende "Cum quid dicimus 
in alicujus rei natura, sive concepto, continen, idem est ac si diceremus id de eâ re verum esse, sive de 
ipsa posse affirman " 

Zie ook de notities ter zake van É Gilson in: René Descartes, Discours de la Méthode, Texte et 
commentaire par E Gilson, Pans 1976', blz. 318-323, en in: Études sur le rôle de ¡a pensée médiévale 
dans la formation du système cartésien, Paris 1930, blz 202-207 
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sentatie.1 Combineert men deze moeilijkheid met bet door Kant naar voren gebrachte 
bezwaar, dat een effect allerlei oorzaken kan hebben, dan krijgt men begrip voor 
Descartes' poging de objectieve geldigheid van de wetenschap aan te tonen via een 
godsbewijs. Want behalve de idee van het ego cogitans heeft alleen de idee van God 
naar zijn esse obiectivum een oorzaak, waarvan de aard eenduidig kan worden vastge
steld én waarvan het extramentale bestaan boven alle twijfel bewezen kan worden. 

Thomas daarentegen lijkt met zijn bepaling van het inwendige woord (het concept) 
als datgene, waarin iets begrepen wordt, een middenkoers aan te houden tussen een 
naïef onmiddellijk realisme en een problematisch middellijk realisme. Want de formule 
'(medium) in quo (cognoscitur) ' wordt door hem gewoonlijk gebruikt met betrekking tot 
die kennis die wel middellijk, maar daarom nog niet discursief is. Alle discursieve kennis 
is middellijke kennis, maar niet alle middellijke kennis is discursieve kennis.2 Ter 
verduidelijking hiervan zal ik op basis van twee groepen teksten, die beide een verhelde
rend licht werpen op de uitdrukking 'in quo cognoscitur', kort ingaan (1) op het verschil 
tussen discursieve en niet-discursieve kennis, (2) op het verschil tussen onmiddellijke 
en middellijke kennis, (3) op de verhouding tussen discursieve en middellijke kennis en 
tenslotte, tegen de achtergrond van deze onderscheidingen, (4) op de uitzonderlijke 
status van het inwendige woord of het begrip. 

(1) In de eerste groep teksten stelt Thomas het verschil tussen discursieve en niet-
discursieve kennis op één lijn met het verschil tussen het kennen van iets uit iets (cog-
noscere aliquid ex aliquo) en het kennen van iets in iets (cognoscere aliquid in aliquo). 
In discursieve kennis vindt altijd een overgang plaats van iets dat al bekend is naar iets 
dat nog onbekend is, hetgeen steeds een transitie van de ene kenact naar de andere 
kenact impliceert. Dit is bijvoorbeeld het geval in syllogistische bewijsvoeringen, waarin 
men voortschrijdt van de kennis van de beginselen naar de kennis van de conclusies; en 
ook in causale redeneringen, waarin men vanuit de oorzaak redeneert naar het effect of 
waarin men het effect herleidt tot de oorzaak. In zulke gevallen wordt eerst (in de ene 
kenact) het ene gekend en nog niet het andere; en uit dit ene wordt dan vervolgens (in 
een andere kenact) het andere gekend (aliquid ex aliquo). 

Maar wanneer iemand een ding in de spiegel ziet, is er geen sprake van dat hij eerst 
de spiegel ziet (in een eerste waarnemingsact), vervolgens het spiegelbeeld (in een 
andere waarnemingsact) en tenslotte het ding (in een derde waarnemingsact). Integen
deel, in één en dezelfde waarnemingsact of 'kenbeweging' ziet zo iemand het ding in 

' Zie ook hiervoor Descartes' Responsie ad secundas objectiones: "Quidquid est reahtatis sive 
perfections in aliquâ re, est formaliter vel eminenter in pnmâ et adaequatâ ejus causa Unde etiam sequitur, 
reahtatem objectivam ideaium nostrarum requirere causam, in qua eadem ipsa realitas, non tantum 
objective, sed formaliter vel eminenter, contineatur. Notandumque hoc axioma tam necessario esse 
admittendum, ut ab ipso uno omnium rerum, tam sensibihum quam insensibihum, cogmtio dependeat Unde 
emm scimus, exempli causa, coelum existere? An quia ïllud videmus? At ista visio mentem non attingit, 
nisi quatenus idea est .. Nee ob hanc ideam possumus judicare coelum existere, nisi quia omnis idea 
causam suae realitatis objectivae habere debet realiter existentem; quam causam judicamus esse ipsum 
coelum, & sie de caetens." [AT VII, 165] (Curs. A.V.) 

1 Ik ga hier voorbij aan de kennis die louter op grond van de temporele successie van verscheidene 
kenacten 'discursief wordt genoemd (zie S Th I, 14, 7, geciteerd in de volgende voetnoot). 
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het spiegelbeeld en het spiegelbeeld m de spiegel. Welnu, op een vergelijkbare manier 
is het bij de vorming van het inwendige woord één en dezelfde kenact, waarin zowel 
het begrip (naar zijn intentionele inhoud) als de natuur van het ding gevat wordt. In 
zulke gevallen wordt iets niet gekend uit iets, maar in iets (aliquid m ahquo), - en 
dergelijke kennis is niet discursief.1 

Let wel, het voorbeeld van de spiegel heeft in dit verband natuurlijk geen betrek
king op het kijken naar een spiegel, maar op het kijken in een spiegel. Het is uiteraard 
heel goed mogelijk naar een spiegel te kijken als naar een of ander ding temidden van 
andere dingen een waarnemingsact die duidelijk onderscheiden is van het waarnemen 
van een ding m de spiegel. Hetzelfde onderscheid kan gemaakt worden met betrekking 
tot beelden of afbeeldingen in het algemeen: men kan naar een beeld kijken als naar een 
ding temidden van andere dingen, maar men kan er ook naar kijken als naar een beeld 

duplex est motus ammae in ïmaginem unus 
quidem in ïmaginem ipsam, secundum quod est 
res quaedam, alio modo, in ïmaginem inquantum 
est imago altenus Et inter hos motus est haec 
differentia, quia primus motus, quo quis movete 
in ïmaginem prout est res quaedam, est alius a 
motu qui est in rem secundus autem motus, qui 
est in ïmaginem inquantum est imago, est unus 
et idem cum ilio qui est in rem [S Th IH, 25, 
3] Ci In de mem et rem , lect 3 

Er is een dubbele beweging van de ziel naar een 
beeld de ene naar het beeld zelf, voorzover het 
een of ander ding is, de andere naar het beeld, 
inzover dit het beeld van een ander ding is En 
tussen deze twee bewegingen bestaat dit verschil 
dat de eerste beweging, waardoor iemand naar 
het beeld bewogen wordt voorzover het een of 
ander ding is, een andere beweging is dan de be
weging naar het [afgebeelde] ding zelf, terwijl de 
tweede beweging, die uitgaat naar het beeld 
inzover het een beeld is, een en dezelfde bewe
ging is als die naar het [afgebeelde] ding 

' " discurrere proprie est ex uno in cogmtionem altenus devenire Differì autem cognoscere aliquid 
in aliquo et aliquid ex aliquo Quando enim aliquid in ahquo cognoscitur, uno motu fertur cognoscens in 
utrumque, sicut patet quando aliquid cognoscitur in aliquo ut in forma cognoscibili, et talis cognitio non 
est discursiva Nee differì quantum ad hoc utrum aliquid videatur in specie propria, vel in specie aliena 
visus enim non dicitur conferre neque videndo lapidem per speciem a lapide acceptam, ñeque videndo 
lapidem per eius speciem in speculo resultantem Sed tunc dicitur aliquid ex ahquo cognosci quando non 
est idem motus in utrumque, sed pnmo movetur ïntellectus in unum et ex hoc movetur in aliud, unde hie 
est quidam discursus, sicut patet in demonstratiombus primo enim ïntellectus fertur in principia tantum, 
et secundario per principia fertur in conclusiones " [De ver 8, 15] Cf "Tune emm solum dicitur ïntellec
tus de uno in aliud discurrere quando diversa apprehensione utrumque apprehendit, sicut ïntellectus 
humanus alio actu apprehendit causam et effectum et ideo effectum per causam cognoscens dicitur de causa 
discurrere in effectum, quando vero non alio actu fertur potentia cognoscitiva in medium quo cognoscit 
et in rem cognitam tunc non est ahquis discursus in cognitione, sicut visus cognoscens lapidem per speciem 
lapidis in ipso existentem vel rem quae résultat in speculo per speculum non dici tur discurrere, quia idem 
est ei fem in similitudinem rei et m rem quae per talem simihtudinem cognoscitur " [De ver 2, 3 ad 3] 
"In scientia nostra duplex est discursus Unus secundum successionem tantum sicut cum, postquam 
intelligimus aliquid in actu, convertimus nos ad intelligendum aliud Alius discursus est secundum 
causalitatem sicut cum per principia pervenimus in cogmtionem conclusionum ( ) secundus discursus 
praesupponit pnmum procedentes enim a pnncipus ad conclusiones, non simul utrumque considérant ( ) 
discursus talis est procedentis de noto ad ignotum Unde manifestum est quod, quando cognoscitur pnmum, 
adhuc ignorate secundum Et sic secundum non cognoscitur in pnmo, sed ex primo " [S Th I, 14, 7] " 
discursus quendam motum nominal Omnis autem motus est de uno prion m aliud posterius Unde 
discursiva cognitio attenditur secundum quod ex aliquo prius noto devenitur in cogmtionem altenus 
posterius noti, quod prius erat ignotum Si autem in uno inspecto simul aliud inspiciatur, sicut in speculo 
ìnspicitur simul imago rei et res, non est propter hoc cognitio discursiva " [S Th I, 58, 3 ad 1] 
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Alleen wanneer men naar een beeld als beeld kijkt, is het één en dezelfde kenact of 
'kenbeweging', die én naar het beeld én naar het afgebeelde dmg voert. 

(2) In de tweede groep teksten gaat Thomas uitdrukkelijk in op het verschil tussen 
onmiddellijke en middellijke kennis. Bij de verstandelijke kennis of het verstandelijke 
'zien' kan - evenals bij het zintuiglijke zien - onderscheid gemaakt worden tussen drie 
typen 'midden' of 'middel' (medium): 

1. Het medium sub quo - het middel waaronder iets gezien of gekend wordt. Als 
voorbeelden noemt Thomas het licht of de belichting, waaronder het oog iets ziet; 
en het licht van of de belichting door het actieve verstand, waaronder het passieve 
verstand de natuur van iets kent. 

2. Het medium quo - het middel waardoor iets gezien of gekend wordt. Hier geeft 
Thomas voorbeelden als de sensibele kenvorm van een steen, waardoor het oog de 
steen ziet; en de intelligibele kenvorm van de steen, waardoor het verstand de 
(natuur van de) steen kent. 

3. Het medium in quo - het middel waarin iets gezien of gekend wordt. Als voorbeeld 
geeft Thomas opnieuw de spiegel, waarin het oog het weerspiegelde ziet; daarnaast 
de afbeelding, waarin het oog het afgebeelde ziet; verder het ene van twee aan 
elkaar gelijke dingen of van twee aan elkaar contrair tegengestelde dingen, waarin 
het verstand het andere kent; en tenslotte (opmerkelijk genoeg) ook het effect, 
waarin het verstand de oorzaak kent.1 

Nu is het volgens Thomas niet op grond van de eerste twee middelen - het medium sub 
quo en het medium quo - dat de menselijke kennis 'middellijk' of 'bemiddeld' genoemd 
wordt. De reden daarvan is niet, dat het licht en de kenvorm geen ken-middelen zouden 
zijn, maar dat ze geen gekende middelen zijn; m.a.w. dat ze (althans in een primaire, 
niet-reflexieve kenact) niet zélf gekend worden. Het oog ziet onmiddellijk de steen zelf, 
ook al zou het die niet kunnen zien zonder het licht en zonder een sensibele kenvorm 
die het in zich opneemt. En het verstand kent onmiddellijk de (natuur van de) steen zelf, 
ook al zou het die niet kunnen kennen zonder het licht van het actieve intellect en 

1 " in visione intellective triplex medium contingit esse Unum, sub quo intellectus videt, quod 
dispomt eum ad videndum, et hoc est in nobis lumen intellectus agentis, quod se habet ad intellectum 
possibilem nostrum, sicut lumen soils ad oculum. Aliud medium est quo videt, et hoc est species ìntelligi-
bihs, quae intellectum possibilem déterminât, et habet se ad intellectum possibilem, sicut species lapidis 
ad oculum Tertium medium est in quo ahquid videtur, et hoc est res aliqua per quam in Cognitionen! 
altenus devemmus, sicut m effectu videmus causam, et m uno similium vel contranomm videtur aliud" 
[Quodl 7,1] C f " . medium in visione corporali et intellectual! lnvenitur triplex Pnmum est medium 
sub quo videtur; et hoc est quod perficit visum ad videndum in generali, non determinans visum ad aliquod 
speciale obiectum, sicut se habet lumen corporale ad visum corporalem, et lumen intellectus agentis ad 
intellectum possibilem Secundum est medium quo videtur; et hoc est forma visibihs qua determinatur 
uterque visus ad speciale obiectum, sicut per formam lapidis ad cognoscendum lapidem. Tertium est 
medium in quo videtur; et hoc est id per cuius inspectionem ducitur visus in aham rem, sicut inspiciendo 
speculum ducitur in ea quae in speculo repraesentantur, et videndo imagmem ducitur m imaginatum, et 
sic etiam intellectus per cognitionem effectus ducitur m causam, vel e converso." [In IV Seni, 49, 2, 1 ad 
15] 
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zonder een intelligibele kenvorm die het in zich kan opnemen. Het gezichtsvermogen 
en het verstand kennen niet eerst het licht, vervolgens de kenvorm en tenslotte het ding, 
maar worden door het licht en de kenvorm rechtstreeks op het te kennen ding gericht: 
het gezichtsvermogen op de kleur van het ding en het verstand op de watheid van het 
ding. Het licht en de kenvormen behoren niet tot de gekende dingen, maar tot de 
beginselen, of, indien men wil, tot de mogelijkheidsvoorwaarden van de kennis van de 
dingen. Bij het derde middel evenwel - het medium in quo - is het anders gesteld. Hier 
kan met recht gesproken worden van 'middellijke' of 'bemiddelde' kennis, juist omdat 
het kenmiddel zelf gekend wordt en daarin tegelijkertijd iets anders gekend wordt. De 
spiegel, waarin het weerspiegelde ding gezien wordt, wordt immers zelf gezien; en ook 
het effect, waarin de oorzaak gekend wordt, wordt zelf gekend.1 Het medium in quo 
maakt dus geen deel uit van de beginselen (of de mogelijkheidsvoorwaarden) van de 
kennis van de dingen, maar van de gekende dingen zelf. Als datgene wat zelf gekend 
wordt én waarin iets anders gekend wordt, heeft het werkelijk de positie van een soort 
middelaar. 

(3) Daaruit wordt duidelijk hoe het precies gesteld is met de verhouding tussen 
discursieve kennis en middellijke kennis: 

1. Kennis wordt 'discursief' genoemd, omdat en voorzover vanuit de kennis van het 
ene ding een overgang gemaakt wordt naar de kennis van een ander ding, dat in de 
kennis van het ene ding nog niet gekend werd (aliquid ex aliquo). Daartoe zijn 
uiteraard verschillende kenacten vereist, waarvan de tweede de eerste niet slechts 
temporeel opvolgt, maar er indirect mee verbonden is (zoals bijvoorbeeld via de 
middenterm in een syllogisme). 

2. Kennis wordt 'middellijk' genoemd, (a) ófwel indien vanuit de kennis van het ene 
ding een overgang gemaakt wordt naar de kennis van een ander ding, dat in de 
kennis van het ene ding nog niet gekend werd (aliquid ex aliquo), (b) ófwel indien 
in de kennis van het ene ding tegelijkertijd en als het ware in-één-moeite-door een 
ander ding gekend wordt (aliquid in aliquo).2 

Bij middellijke kennis zijn dus wel steeds verscheidene ken-objecten betrokken, maar 
niet noodzakelijk verscheidene, successieve kenacten. Bij discursieve kennis zijn altijd 
verscheidene, successieve ken-acten in het spel. 

1 "Pnmum ergo medium et secundum non faciunt mcdiatam visionem: immediate enim dicitur aliquis 
videre lapidem, quamvis eum per speciem eius ш oculo receptam et per lumen videat: quia visus non fertur 
in haec media tamquam in visibilia, sed per haec media fertur m unum visibile, quod est extra oculum Sed 
tertium medium facit visionem mediatam. Visus enim pnus fertur in speculum sicut m visibile, quo 
mediante accipit speciem rei visae in specie vel speculo; similiter intellectus cognoscens causam in causato, 
fertur in lpsum causatum sicut in quoddam intelligibile, ex quo transit in cognitionem causae." [Quodl 7, 
1] 

2 Cf.: "... duplex est medium. Quoddam, in quo simul videtur quod per medium viden dicitur; sicut 
cum homo videtur per speculum, et simul videtur cum ipso speculo. Aliud medium est, per cuius notitiam 
in aliquid ignotum devenimus; sicut est medium demonstratioms." [S Th I, 94, 1 ad 3] 
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Inmiddels is wellicht enige verwarring ontstaan met betrekking tot de aard van de 
kennis van causale verhoudingen. In de eerste groep teksten rekent Thomas het kennen 
van het effect door middel van de oorzaak immers tot het kennen van iets uit iets (ex 
aliquo) en stelt hij het tegenover het zien van iets in een spiegel, terwijl hij in de tweede 
groep het kennen van de oorzaak in het effect rekent tot het zien van iets in iets (in 
aliquo) en het op één lijn stelt met het zien van iets in een spiegel. Maar - zo zou men 
kunnen vragen - is dan niet in beide gevallen de kennis van de oorzaak onderscheiden 
van de kennis van het effect? Is voor de kennis van de oorzaak niet altijd een andere 
kenact vereist dan voor de kennis van het effect? En zo ja, vindt dan niet onvermijdelijk 
een transitie plaats van de ene kenact naar de andere kenact? Waarom zou de kennis van 
de oorzaak 'in' het effect intuïtief zijn (een kwestie van zien), als de kennis van het 
effect 'door middel van' de oorzaak discursief is (een kwestie van redeneren)?1 

Het antwoord op deze vragen kan gevonden worden door een bezinning op de eigen 
aard van 'speculatieve' kermis. De benaming 'speculatief' - afkomstig van speculari, wat 
zoveel betekent als 'rondkijken' of 'om zich heen zien' - wordt door Thomas uitdrukke
lijk in verband gebracht met speculum (spiegel); en wie iets in een spiegel ziet, ziet de 
oorzaak in het effect.2 Zo beschouwd is speculatieve kennis niet zozeer het beredeneren 
van iets uit iets, maar veeleer het daaruit resulterende inzicht: het zien van iets in iets. 
Vandaar dat Thomas het effect vergelijkt met een spiegel, waarin de oorzaak weer
spiegeld wordt.3 

Ongetwijfeld is alle menselijke kennis van meet af aan getekend door een discur
sieve voortgang van de gevolgen (het van nature latere, maar voor de mens eerdere) 
naar de oorzaken (het van nature eerdere, maar voor de mens latere), waarbij maar 
zelden de oorzaak in het effect gezien wordt als in een spiegel.4 Maar het doel van elke 
discursieve voortgang in het kennen is toch het resulterende inzicht, waarin de voort
gang tot een voorlopige stilstand komt: 

' " effectum per causam cognoscens dicitur de causa dtscurrere in effectum". [De ver 2, 3 ad 3] 
(Curs. A V ) " in effectu videmus causam" [Quodl 7, 1] (Curs A V ) , 

2 Cf.· ". . spéculantes dicit a speculo, non a specula Videre autem ahquid per speculum est videre 
causam per effectum, in quo eius similirudo relucet Unde speculano ad meditationem reduci videtur " 
[STh IMI, 180,3 ad 2] 

1 Cf.' " .. medio . a quo accipitur visi cogmtio sicut speculo comparafureffectusa quo in cognitionem 
causae devemmus, ita emm similitude causae nostro ìntellectui imprimitur non immediate ex causa sed ex 
effectu in quo simihtudo causae resplendet unde huiusmodi cognitio dicitur speculans propter simihtudi-
nem quam habet ad visionem quae fit per speculum " [De ver 18, 1 ad 1 ] " . speculum proprie loquendo 
non invenitur nisi in rebus matenahbus, sed in rebus spintuahbus per quamdam transumptionem dicitur 
per simihtudinem acceptam a speculo materiali, ut scilicet in rebus spintuahbus dicarur esse speculum id 
in quo alia repraesentantur, sicut in speculo materiali rerum visibilium formae apparent " [De ver 12, 6] 

4 Cf.' "Contingit emm ex effectu cognoscere causam multipliciter Uno modo, secundum quod effectus 
sumitur ut medium ad cognoscendum de causa quod sit, et quod talis sit' sicut accidit in scientus, quae 
causam demonstrant per effectum - Alio modo, ita quod in ipso effectu videatur causa, inquantum 
simihtudo causae résultat in effectu. sicut homo videtur in speculo propter suam similitudinem. Et differt 
hic modus a primo. Nam in primo sunt duae cognitiones, effectus et causae, quarum una est altenus causa: 
nam cogmtio effectus est causa quod cognoscatur eius causa. In modo autem secundo una est visto 
utnusque: simul emm dum videtur effectus, videtur et causa in ipso " [ScG III, 49, Contingit] (Curs. A V.) 
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In scientia . . nostra est duplex discursus. Unus 
secundum successionem tantum: sicut cum, 
postquam mtelligimus ahquid in actu, converti-
mus nos ad intelligendum aliud. Alius discursus 
est secundum causalitatenv sicut cum per princi
pia pervenimus in cognitionem conclusionum 
(.. ) secundus discursus praesupponit pnmunr 
procedentes emm a pnncipns ad conclusiones, 
non simul utramque considérant. ( ) discursus 
talis est procedentis de noto ad îgnotum Unde 
manifestum est quod, quando cognoscitur pn-
mum, adhuc ignoratur secundum Et sic secun
dum non cognoscitur ¡n pnmo, sed ex pnmo 
Terminus vero discursus est, quando secundum 
videtur іл pnmo, resolutis effectibus in causas 
et tunc cessât discursus [S Th I, 14, 7] (Curs. 
AV.) 

In onze wetenschap bestaat een tweevoudige 
discursie De ene is louter door opeenvolging, 
zoals wanneer we ons, na het ene actueel begre
pen te hebben, wenden tot het begrijpen van het 
andere. De andere discursie ts volgens causaliteit, 
zoals wanneer we door middel van de beginselen 
tot kennis van de conclusies komen. De tweede 
discursie vooronderstelt de eerste; want wie van 
de beginselen naar de conclusies voortschrijden, 
nemen niet tegelijkertijd beide in ogenschouw 
Zo'n discursie is eigen aan wie voortschrijdt van 
het bekende naar het onbekende Vandaar is 
duidelijk dat, wanneer het eerste gekend wordt, 
het tweede nog niet gekend wordt. En dus wordt 
het tweede met m het eerste, maar uit het eerste 
gekend Maar de eindterm van de discursie is, 
wanneer het tweede gezien wordt in het eerste, 
doordat de effecten in de oorzaken zijn opgelost, 
en dan houdt de discursie op 

Het uiteindelijke doel van de discursieve voortgang moet dan ook wel bestaan in een 
inzicht, dat alle vroegere inzichten in zich opneemt en verenigt: een inzicht dat slechts 
bereikt wordt in de mate waarin men erin slaagt alle dingen tot één, oorspronkelijke 
ratio te herleiden (cf. 4.1.2). De andere voorbeelden die Thomas geeft lijken dit te 
bevestigen: als twee dingen aan elkaar gelijk zijn, is het mogelijk het ene ding in het 
andere te zien; en ook als twee dingen op contraire wijze tegenover elkaar staan, is het 
mogelijk het ene ding in het andere te zien (men herinnere zich de herleiding van de 
contraire tot de privatieve tegenstelling) ' 

Bij de voortgang van de menselijke kennis komt het er dus op aan, dat men dat
gene, wat van nature later is (maar voor de mens eerder) leert verstaan als teken van 
datgene, wat van nature eerder is (maar voor de mens later). Leert men de oorzaken in 
de effecten te zien als in een spiegel, dan leert men tenslotte de schepping te zien als 
een weerspiegeling van God.2 Dan is men op weg naar de uiteindelijke aanschouwing 
van de enkelvoudige waarheid (intuitus simphcis veritatis), hetzij in de dingen (specula
te), hetzij in zichzelf (contemplano).3 

1 ".. in uno similium vel contranorum videtur aliud" [Quodl 7, 1, 1] M b t de herleiding van de 
contraire tot de pnvaheve tegenstelling zie men 4 1.2. 

2 Cf.. ".. aliquid tnpliciter cognoscitur. (. ) Tertio modo, per hoc quod similitudo rei cognitae non 
accipitur immediate ab ipsa re cognita, sed a re alia, in qua résultat, sicut cum videmus hominem in 
speculo ( .) Tertiae autem cogmtiom assimilato cognitio qua nos cognoscimus Deum in via, per simihtu-
dinem eius in creatuns resultantem; secundum lllud Rom I ¡/¡visibilio Dei per ea quae facta sunt, 
intellecta, conspiciuntur. Unde et dicimur Deum videre in speculo " [S Th 1,56,3] "Homo .in statu post 
peccatimi ad cognoscendum Deum indiget medio quod est quasi speculum in quo résultat ìpsius Dei 
similitudo, oportet emm ut 'per ea quae facta sunt' in ìnvisibilia eius devemamus ut dicitur Rom I, 20 " 
[De ver 18, 1 ad 1] Cf De ver 8, 3 ad 17, en 12, 6 

3 Cf. ". homo . . quodam processu ex multis pertingit ad ìntuirum simphcis ventatis. Sic ìgitur vita 
contemplativa unum quidem actum habet in quo finaliter perficitur, scilicet contemplationem ventatis, a 
quo habet unitatem habet autem multos actus quibus pervenit ad hunc actum finalem." [S Th II-II, 180, 
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(4) Keren we na deze korte uitweiding terug naar de confrontatie met het represen-
tationisme. Hoewel Thomas in de context van het onderscheid tussen het medium sub 
quo, het medium quo en het medium in quo geen melding maakt van het inwendige 
woord, moet het toch beschouwd worden als een variant van het medium in quo en dus 
als een variant van het teken. Daarbij dient evenwel een niet onbelangrijke precisering 
gegeven te worden. Alle door Thomas gegeven voorbeelden van het medium in quo 
(zoals spiegels, fysische effecten, contrair tegengestelde dingen, op elkaar gelijkende 
dingen, het gesproken en het geschreven woord), hoe treffend ze soms ook zijn, ver
schillen namelijk in één belangrijk opzicht van het verbum interim. Want in al deze 
gevallen wordt een ding in iets anders (in alio) gekend en niet in zichzelf (in seipso). 
In elk van deze gevallen wordt een ding niet rechtstreeks gekend door middel van de 
eigen vorm of watheid (per proprium speciem), maar door middel van de vorm of 
watheid van het medium, waarin dat ding op een of andere wijze bevat ligt (per speciem 
continents)} In elk van deze gevallen wordt dan ook niet slechts één object, maar 
worden minstens twee objecten gekend, ook al worden ze dan gekend in één kenact. Ik 
zie de spiegel én (in de spiegel) mijn gezicht. Ik zie de afbeelding én (in de afbeelding) 
het afgebeelde. Ik ken het effect én (in het effect) de oorzaak. Ik versta het gesproken 
woord én (in dat woord) het begrip of de betekenis. 

Het is ongetwijfeld op grond van deze bemiddeling door een 'vreemde' species, dat 
Thomas het middel waarin iets gekend wordt ('medium in quo aliquid cognoscitur') ook 
wel aanduidt als het middel waarvan de kennis van het ding ontvangen wordt ('medium 
a quo accipitur cognitio rei').2 In de laatste formulering ligt de nadruk kennelijk op de 
'weerspiegelende' of 'weerkaatsende' functie van het medium. 

Maar bij de kennis van het ding in het inwendige woord - d.w.z. in het begrip naar 
zijn intentionele inhoud - is het uitgesloten dat er twee objecten gekend zouden worden, 
ook al is het dan in één en dezelfde kenact. De intentionele inhoud van een begrip is 
immers niets anders dan de vorm of de watheid van het ding zelf, die rechtstreeks en 

3]. " .. nomen contemplatioms significai ilium actum principalem quo quis Deum in seipso contemplatili·; 
sed speculano magis nommât ilium actum quo quis divina in rebus creatis quasi in speculo inspicit " [In 
III Sent 35, 1,2, Sol 3] 

' ".. duphciter ahquid cognoscitur' uno modo, in seipso; alio modo, in altero In seipso quidem 
cognoscitur aliquid, quando cognoscitur per speciem propnam adaequatam ipsi cognoscibih. sicut cum 
oculus videt hominem per speciem hominis. In alio autem videtur id quod videtur per speciem continent«: 
sicut cum pars videtur in toto per speciem totius, vel cum homo videtur in speculo per speciem speculi, 
vel quocumque alio modo contingat aliquid in alio viden " [S Th I, 14, 5]. " . duphciter aliquid cognosci 
potest, uno modo, in seipso, alio modo, in suo efTectu, in quo aliqua simihtudo ems invenitur; sicut ahquis 
non videns solem in sua substantia, cognoscit ipsum in sua irradiamone." [S Th I-II, 93, 2] 

2 "... m aliqua visione triplex medium consideran potest: unum est medium sub quo videtur, aliud quo 
videtur - quod est species rei visae -, aliud a quo accipitur cogmtio rei visae ... Et haec tna etiam in 
visione intellectuali inveniuntur, ut lumini corporali respondeat lumen intellectus agentis quasi medium .sub 
quo intellectus videt, speciei vero visibili species ìntelhgibilis qua mtellectus possibihs fit actu intelligens, 
medio vero a quo accipitur visi cognitio sicut speculo comparatur effectus a quo in Cognitionen! causae 
devemmus, ita enim similitudo causae nostro intellectui impnmitur non immediate ex causa sed ex efFectu 
m quo similitude causae resplendet: unde huiusmodi cogmtio dicitur speculans propter simihtudinem quam 
habet ad visionem quae fit per speculum " [De ver 18, 1 ad 1 ] (Curs. A.V ) 
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zonder omwegen van het ding zelf ontvangen is. In het begrip van een ding wordt dat 
ding dus niet indirect, maar direct gekend, aangezien het in het begrip wel degelijk in 
zichzelf (in seipso) of door middel van de eigen vorm (per propriam speciem) wordt 
gekend. ' In dit geval is er geen bemiddelende instantie in de zin van een medium of een 
vreemd substraat, waardoor de vorm als het ware 'weerkaatst' wordt en waarvan hij 
ontvangen wordt. 

Maar - zal iemand misschien tegenwerpen - bevindt de vorm van het ding, wanneer 
deze eenmaal ontvangen is door de kenner, zich dan soms niet in een 'vreemd' medium 
of substraat, namelijk in de menselijke geest? De vorm kan toch niet in de kenner zijn 
volgens zijn eigen, natuurlijke en stoffelijke bestaanswijze, maar uitsluitend volgens een 
intentionele en intelligibele bestaanswijze? Het gekende moet toch in de kenner zijn 
volgens de zijnswijze van de kenner? 

Ongetwijfeld heeft de vorm in de kenner een andere bestaanswijze dan in het ding 
waarvan het de vorm is. Het cruciale punt is echter, dat deze bestaanswijze - anders dan 
bijv. de bestaanswijze van de vorm van het weerspiegelde in een spiegel - niet al in de 
primaire kenact gekend wordt, maar pas in een secundaire en reflexieve kenact. In de 
primaire kenact wordt enkel de pnma intentio gekend, d.w.z. de begripsinhoud, die 
intentioneel identiek is met de vorm of de watheid van het begrepen ding. Vat ik de 
intentionele inhoud van een begrip, dan vat ik de watheid van het ding zelf. Naar zijn 
intentionele inhoud is het begrip een kengrond (ratio cognoscendi), die, als de vorm van 
het gekende ding zelf, niet onderscheiden is van het gekende ding (res cognita).1 

Om deze reden heeft Ioannes a Sancto Thoma het nodig gevonden binnen het ietwat 
verwarrende medium in quo een duidelijk onderscheid aan te brengen, dat inderdaad 
volledig recht lijkt te doen aan de opvatting van Thomas met betrekking tot het inwendi
ge woord. Het medium in quo kan namelijk iets materieels of stoffelijks zijn, dat extrin
siek is aan het kenvermogen, maar het kan ook iets louter formeels of onstoffelijks zijn, 
dat intrinsiek is aan het kenvermogen. In beide gevallen heeft men te maken met een 
teken; en een teken in de ruimste zin van het woord is datgene, waarin iets anders 
tegenwoordig wordt gesteld.3 

' " . virtus cognoscitiva duphciter assimilar! potest alicui cognoscibih Uno modo, secundum se, 
quando directe eius similitudine mformatur et tune cognoscitur ïllud secundum se Alio modo, secundum 
quod mformatur specie alicuius quod est ei simile et tune non dicitur res cognosci in seipsa, sed in suo 
simili. Alia enim est cognitio qua cognoscitur aliquis homo in seipso, et aha qua cognoscitui m sua 
imagine." [S Th 1, 12, 9] 

2 " . ïllud m quo ahquid videtur, est ratio cognoscendi îllud quod m eo videtur Ratio autem cognos
cendi est forma rei inquantum est cognita, quia per earn fit cognitio in actu Unde sicut ex materia et forma 
fit unum esse, lia ratio cognoscendi et res cognita sunt unum cognitum, et propter hoc utnusque, inquan
tum huiusmodi, est una cognitio secundum habirum et secundum actum Et ideo non est alius habitus quo 
cognoscitur Verbum et ea quae in Verbo videntur, sicut nee alius habitus quo cognoscitur medium 
demonstrationis et conclusio, secundum quod medium ad conclusione!» ordmatur " [In III Sent 14, 1, 1, 
Sol 4] 

3 "Signum ergo defimtur in communi. 'Id, quod potentiae cognoscitivae aliquid aliud a se représen
tât'." En' "Defìnivimus autem signum in communi abstrahendo a signo formali et instrumentall, scilicet. 
'Quod représentât aliquid aliud a se'." [Ioannes a Sancto Thoma, Ars logica, ed. В Reiser, 9a 18-21 resp 
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In het eerste geval is het teken altijd iets zintuiglijk waarneembaars. Een zintuiglijk 
waarneembaar teken is altijd een instrumenteel teken, waardoor middellijke kennis van 
het betekende ding wordt geconstitueerd; want een instrumenteel teken is een teken, dat, 
behalve zichzelf (resp. zijn eigen vorm), óók iets anders (resp. de vorm van iets anders) 
aan het kenvermogen tegenwoordig stelt. Bij het kennen van een ding door middel van 
een instrumenteel teken wordt dan ook niet slechts één object gekend, maar worden in 
feite twee objecten gekend. 

In het tweede geval daarentegen is het teken niet iets zintuiglijk waarneembaars. 
Een dergelijk teken is geen instrumenteel, maar een puur formeel teken; en de door een 
formeel teken geconstitueerde kennis van het betekende ding is geen middellijke, maar 
onmiddellijke kennis. Want ofschoon een formeel teken eigenlijk uitsluitend zichzelf aan 
de kenner tegenwoordig stelt, is het toch niets anders dan de vorm van het gekende ding 
in de kenner. Daaruit volgt dat de vorm van het gekende ding in het kenvermogen 
zichzelf vertegenwoordigt en dat het gekende derhalve onmiddellijk aan de kenner tegen
woordig is.' Hier is dus volstrekt geen sprake van een dubbel object noch van een 
dubbele kenact, maar van één enkel object dat in één enkele kenact gevat wordt.2 

Beoordeelt men het representationisme in het licht van deze uiteenzettingen, dan 
blijkt het een nodeloze opsplitsing met zich mee te brengen van het object van de kennis 
in een onmiddellijk intern object en een middellijk extern object (Leibniz), - een opsplit
sing die welbeschouwd het gevolg is van de miskenning van het retore-karakter van de 

691a33-37] Aan de semiotiek van Ioannes a Sancto Thoma (Jean Poinsot) is betrekkelijk recentelijk veel 
aandacht besteed door John N Deely.oa in Trattatus de sigms - The Semiotic ofJohn Poinsot, Interpre
tative Arrangement by John N Deely in consultation with Ralph Austin Powell, University of California 
Press, Berkeley/Los Angeles/London 1985 

' "Signum formale est formalis notitia, quae seipsa, non mediante alio, repraesentat. Signum instru
mentale est, quod ex praeexistente cognitione sui aliquid aliud a se repraesentat, sicut vestigium bovis 
repraesentat bovcm " [Ioannes a Sancto Thoma, Ars logica, ed В Reiser, 10а4-10] 

Met de indeling van tekens in instrumentele en formele corrigeert Ioannes a Sancto Thoma de 
definitie van het teken-in-het-algemeenzoals deze gegeven wordt door Augustinus (De doctrina Christiana 
2/1) " illa definitio, quae ex Augustino circumfertur 'Signum est, quod praeter species, quas ìngent 
sensibus, aliquid aliud facit in cognitionem venire', solum traditur de signo instrumentall " [Ars logica, ed. 
В Reiser, 691a37^t2] 

Voor zijn eigen definitie vindt hij steun m de volgende tekst van Thomas " signum proprie 
loquendo non potest dici nisi aliquid ex quo deveniatur in cognitionem altenus quasi discucendo .. Sed 
communiter possumus signum dicere quodcumque notum in quo aliquid cognoscatur, et secundum hoc 
forma ìnlelligibilis potest dici signum rei quae per ipsam cognoscitur" [De ver 9, 4 ad 4] 

Volledigheidshalve merk ik op dat er minstens één tekst is, waann het inwendige woord door Thomas 
nu juist uitdrukkelijk een instrument wordt genoemd "... intellectus ïntelligtt aliquid duphciter. uno modo 
formaliter, et sic intelligit specie intelligibili qua fit in actu, alio modo sicut instrumento quo utitur ad aliud 
intelligendum et hoc modo intellectus verbo intelligit, quia format verbum ad hoc quod intelligat rem " 
[Quodl 5, 9 ad 1] 

1 "Et hoc medium in quo potest adhuc esse duplex' quoddam materiale et extra potentiam, scilicet ìllud, 
in quo est similitudo seu imago altenus, ut in speculo imago hominis; aliud formale et ìntnnsecum, sicut 
species expressa seu verbum mentis, in quo res intellecta cognoscitur. ( . ) Et pnmum medium in quo facit 
cogmtionem mediatam, id est ex alio cognito vel cognitione deductam pertinetque ad signum instrumentale, 
secundum vero medium Cognitionen! mediatamnon constituit, quia non duplicai obiectum cognitum neque 
cognitionem " [Ioannes a Sancto Thoma, Ars logica, ed. В Reiser, 693M5 t/m 694a23] (Curs. A V.) 

332 



similitudo rei in de kenner. Want de informatie van het intellect door de intelligibele 
kenvorm (die een similitudo rei is) en de daaruit voortvloeiende productie van het 
inwendige woord (dat eveneens, maar dan uitdrukkelijk, een similitudo rei is) zijn per 
slot van rekening niets anders dan opeenvolgende stadia in de ontwikkeling van de 
kenrelatie, d.w.z. stappen in de gelijkwording van het menselijke intellect aan het ding 
{adaequatio intellectus ad rem). Wanneer het representationisme dan ook de voorstelling 
in de kenner - die een similitudo rei is - tot het primaire object van de kennis verklaart, 
doet het in feite het volgende: het denkt tussen de kenner enerzijds en zijn kenrelatie tot 
het ding anderzijds opnieuw een kenrelatie en kent vervolgens aan deze kenrelatie het 
primaat toe. Maar op de eerste plaats is de laatstgenoemde kenrelatie secundair en 
parasitair t.o.v. de eerstgenoemde kenrelatie; en op de tweede plaats komt men langs 
deze weg onvermijdelijk in een eindeloze regressie van relaties terecht, die louter 
rationeel zijn. Want waarom zou men niet tussen de kenner en de vermeende primaire 
kenrelatie wederom een kenrelatie denken, die dan op haar beurt het primaat zou moeten 
hebben, - en zo tot in het oneindige?1 

Bovendien blijkt de op representationistische wijze opgevatte en nauwelijks over
brugbare tweedeling tussen 'binnen de kenner' en 'buiten de kenner' of tussen 'intra-
mentale werkelijkheid' en 'extramentale werkelijkheid' niet alleen enigszins naïef, maar 
ook (ten gevolge van het strikte Cartesiaanse dualisme) overdreven rigide. Niets staat 
immers in de weg dat het ene in het andere is én het andere in het ene, zij het op ver
scheidene wijzen (diversis modis).2 Zo moet het zijnde juist als gekend integraal aan de 
kant van de kenner liggen, terwijl omgekeerd de kenner juist als zijnde integraal aan de 
kant van het zijnde moet liggen. Het is dus uiterst misleidend 'kennen' en 'zijn' als twee 
strikt gescheiden sferen te behandelen, daar elk van beide sferen de andere op zijn eigen 
wijze omvat. 

Sterker nog, wanneer het vraagstuk van de kennis niet logisch (abstractief), maar 
metafysisch (sublimatici) benaderd wordt, blijken biyuitsXek-kennen, bij-uitstek-ten¿>aar-
zijn, bij-uitstek-gekend-zijn en bij-uitstek-zyn zelfs volledig, zonder modaal onderscheid, 
met elkaar samen te vallen. Dan blijken kenner en gekende in een oorspronkelijke identi
teit met elkaar verenigd. Pas dan komt de radicale betekenis aan het licht van adagia als 
'ens et verum convertuntur', 'intelligibile in actu est intellectus in actu' en 'intellectus 

1 Cf : "Manifestum est autem quod idem ad seipsum non refertur ahqua relatione reali. Nee ïterum una 
relatio refertur ad aham per ahquam aham relationem· cum emm dicimus quod patemitas opponitur 
fihationi, oppositio non est relatio media inter patemitatem et fihationem. Quia utroque modo relatio 
multiplicaretur m infinitum." [5 Th I, 42, 1 ad 4] Zie ook boven, 4.1.1. 

2 "... nihil prohibet aliquid esse in altero et ïllud in eo diversis modis, sicut totum in partibus et e 
converso. Et similiter... essentia ... angehest in ìntellectueius sicut intelligibile in intelligente, intellectus 
autem in essentia sicut potentia in substantia " [De ver 8, 6 ad 6]. Cf.: "Aliter enim est de his quae 
attribuuntur rei secundum se, aliter de his quae attribuuntur ei secundum quod est cognita illa enim quae 
attnbuuntur ei secundum se conveniunt ei secundum modum suum, sed illa quae attribuuntur ei vel quae 
consequuntur ad ipsam in quantum est cognita sunt secundum modum cognoscentis ... et non secundum 
modum rei cognitae, ut si dicam, 'si ego mtelltgo aliquid, lllud est immateriale', non enim oportet ut quod 
ìntelhgitur sit immateriale nisi secundum quod est intellectum (...). ... quamvis autcm res in se ipsa sit 
futura, tarnen secundum modum cognoscentis est praesens". [De ver 2, 12 ad 7] 
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in actu perfecto est intellectum in actu'.1 Vanuit metafysisch gezichtspunt bestaat het 
probleem van het kennen dan ook eigenlijk niet in de vraag, hoe de kloof tussen de 
kennis en het ding door het kennen overbrugd kan worden - wat een pseudo-probleem 
is -, maar in de vraag hoe het gekende, dat van huis uit identiek is met de kenner, als 
iets anders (als object) tegenover de kenner kan komen te staan.2 In dit licht doen 
tegenstellingen zoals die tussen subject en object, tussen intentionele en natuurlijke zijns
wijze en tussen kennen en zijn zich voor als evenzoveel tekenen van de onvolmaaktheid 
van het menselijke kennen. Want het menselijk kennen bestaat niet in een oorspron
kelijke, maar in een moeizaam verworven eenheid van kenner en gekende, als de vrucht 
van een geleidelijke, maar toch nooit voltooide gelijkwording van de ziel aan alwat is. 

Al met al lijkt het representationisme tenslotte te berusten op een ongerechtvaardigd 
vooroordeel, nl. dat de te kennen bewustzijnsonafhankelijke werkelijkheid zélf voor de 
kennis ontoegankelijk is. Maar als dat zo is, dan is ook elke eis tot rechtvaardiging van 
de kennis van die werkelijkheid volkomen ijdel Want hoe zou een kenner zijn kennis 
van de werkelijkheid anders kunnen rechtvaardigen dan precies door haar te kennen?3 

4.4.3 Het inwendige woord als oordeel: de wording van de menselijke geest en de 
voltooiing van de kenniswaarheid 

De aanleiding tot de discussie met het representationisme was de vraag: kan het te 
kennen ding een hanteerbare maat zijn ter beoordeling van de kennis van dat ding? De 
uiteenzettingen in de vorige paragrafen met betrekking tot de formele identiteit of 
conformiteit van het intellect en het ding bevatten niet meer dan een aanzet tot de oplos
sing van dit probleem. Want het te kennen ding kan pas een hanteerbare maat ter 
beoordeling van de kennis zijn, wanneer tussen de kenner en het gekende niet alleen een 
verhouding van conformiteit of adaequatio bestaat, maar indien deze tussen de kenner 
en het gekende bestaande conformiteit of adaequatio ook zélf door de kenner gekend 
wordt. 'Perfectio intellectus est verum ut cognitum ', 'de vervolmaking van het intellect 

' Zie voor de laatste twee adagia o a 5 ΓΑ I, 14, 2 en ScG II, 99, Cum autem. 

2 "So ist fiir thomistische Erkenntnismetaphysik das Problem nicht dann, wie die Kluft zwischen 
Erkennen und Gegenstand durch irgend eine 'Brücke' zu überbauen sei solche 'Kluft' ist ein bloßes 
Scheinproblem Vielmehr ist das Problem dann, wie das mit dem Erkennenden identische Erkannte als 
anderes dem Erkennenden gegenüberstehen könne, und wie es eine Erkenntnis geben könne, die ein anderes 
als solches hinnimmt Es ist nicht eine Kluft zu 'überbrücken', sondern zu begreifen, wie sie überhaupt 
möglich ist " [K Rahner, Geist in Welt Zur Metaphysik der endlichen Erkenntnis bei Thomas von Aquin, 
Überarbeitet und ergänzt von J В Metz, München 1964, blz 88] 

1 Cf. "Wenn dann noch einige sagen, es sei unmöglich, die Wirklichkeit, wenn sie außerhalb des 
Bewußtseins bestehe, mit der Erkenntnis zu vergleichen, um festzustellen, ob sie mit dieser übereinstimmt, 
so gehn sie dabei von dem unberechtigten Vor-urteil aus, daß das Reale als solches unzugänglich ist Denn 
wenn es zugänglich ist, so ist es offenbar durch die Erkenntnis zugänglich, dann aber ist es doch sehr 
merkwürdig, daß man - unter den Vorwand, den Wert der Erkenntnis zu verifizieren - fordert, ein Objekt 
musse auf eme andere Weise anders erkannt werden, als eben durch die Erkenntnis1" [A D Sertillanges, 
Der heilige Thomas von Aquin, Köln und Ölten 1954, blz. 440] 
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bestaat ш het ware als gekend', en 'conformitatem cognoscere est cognoscere venta-
tem', 'de gelijkvormigheid kennen is de waarheid kennen' (zie 4 3 2) Welnu, de kennis 
van de kenverhouding zelf (de waarheid als gekend) komt niet al op het niveau van het 
begrip, maar pas op het niveau van het oordeel tot stand Derhalve komt het menselijk 
kennen (en daarmee de kenniswaarheid) niet al in het begrip, maar pas in het oordeel 
tot voltooiing ' De beschouwingen over het begrip in het menselijk kennen moeten dus 
worden aangevuld met een beschouwing over de rol van het oordeel2 

Begrip en oordeel zijn de twee gestalten van het inwendige woord de eerste als het 
immanente product van de eerste verstandsoperatie, de tweede als het immanente 
product van de tweede verstandsoperatie 3 In navolging van Aristoteles wordt de eerste 
verstandsoperatie door Thomas doorgaans aangeduid als 'intelhgentia indivisibihum', 
de tweede verstandsoperatie als 'compostilo vel divisto'4 De benaming 'oordeel' ('ittdi-
cium ') heeft zijn primaire toepassing op het gebied van het praktische of het morele, 
maar wordt van daar uit ook met betrekking tot theoretische zaken aangewend 5 

Naast deze twee verstandsoperaties is er weliswaar nog een derde, die meer in het 
bijzonder wordt toegeschreven aan de ratio als een discursief vermogen, dat redenerend 
voortschrijdt van het bekende naar het onbekende 6 Maar aangezien ook redeneringen 

' " ïudicium est completivum cognihonis " [S Th II-II, 173, 2] " in qualibet cognitione duo est 
considerare, scilicet pnncipium et terminum Pnncipium quidem ad apprehensionem pertmet, terminus 
autem ad ïudicium, ibi emm cognitio perficitur [De tnn 6, 2] 

2 ' Circa cognitionem humanae mentis duo oportet considerare scilicet acceptionem, sive repraesen-
tationem rerum, et ïudicium de rebus praesentatis " [S Th 11-11,173,2] " in cognitione duo est conside
rare scilicet receptionem et ïudicium de receptis ' [De ver 12, 3 ad 1 ] 

3 "Intellectus emm sua actione format rei definitionem, vel etiam propositionem affirmativam seu 
negativam Haec autem conceptie intellectus in nobis proprie verbum dicitur" [Depot 8, 1] 'Hoc ergo 
est primo et per se tntellectum quod intellectus m seipso conciptt de re intellecta sive ìlhid sit defimtio, 
sive enuntiatio, secundum quod ponuntur duae operationes intellectus, in III de Anima Hoc autem sic ab 
intellecru conceptum dicitur verbum interius" [De pot 9, 5] 

4 "Illud proprie dicifur verbum intenus quod mtelligens intelligendo format Intellectus autem duo 
format, secundum duas ems operationes Nam secundum operationem suam, quae dicitur indivisibihum 
intelhgentia, format definitionem, secundum vero operationem suam, qua componit et dividit, format 
enunciationem, vel aliquid huiusmodi Et ideo, illud sic formatum et expressum per operationem intellectus 

exterion voce significatur " [In loan , cap 1, lect 1,1] Cf 'Intellectus autem habet duas operationes, 
quarum una vocatur indivisibihum intelhgentia, per quam intellectus format simphces conceptiones rerum 
mtelhgendo quod quid est umuscuiusque rei Alia cms operano est per quam compomt et dividit " [In VI 
Met, lect 4, nr 1232] " duplex est operano intellectus una quidem, quae dicitur indivisibihum 
intelhgentia, per quam scilicet intellectus apprehendit essentiam umuscuiusque rei in seipsa, alia est 
operano intellectus scilicet componentis et dividends " [In I Penh , Prooem , nr 1] Cf In I Sent 19, 5, 
1 ad 7, 38, 1, 3, In III De an , lect 11, nrs 746-747, De tnn 5, 3 

' " nomen ïudicu, quod secundumpnmam impositionem sigmficat rectamdeterminalionemiustorum, 
amphatum est ad significandum rectam determinationem m quibuscumque rebus, tarn in speculative quam 
m practicis " [S Th II-II, 60, 1 ad 1] 

6 "Additar autem et tenia operatio, scilicet rahocinandi, secundum quod ratio procedit a notis ad 
rnquisihonem ignotorum " [In I Peri h , Prooem , nr 1] Cf "Tertius vero actus rationis est secundum id 
quod est proprium ratioms, scilicet discurrere ab uno in aliud, ut per id quod est notum deveniat in 
cognitionem ignoti " [In I Anal, Prooem , nr 4] 
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weer in een oordeel termineren (de conclusie), is hoe dan ook het oordeel de plaats, 
waarin de kennis tot (een voorlopige) voltooiing komt. 

Dat de menselijke kennis - en daarmee de kenniswaarheid - niet al in het begrip, 
maar pas in het oordeel tot voltooiing komt, heeft te maken met twee 'tekorten' of 
Onvolmaaktheden' van de eerste verstandsoperatie, die beide tot op zekere hoogte 
worden opgeheven door de samenstelling resp. scheiding en daarmee door de affirmatie 
resp. negatie, die eigen zijn aan de tweede verstandsoperatie.1 

(1) Op de eerste plaats wordt een ding in de eerste verstandsoperatie of in de 
begripsvorming altijd slechts op abstracte wijze gekend: het wordt slechts gekend naar 
één van zijn vormen of bepalingen, als iets-zus-of-zo-bepaalds (cf. 1.2.3 en 1.2.4). In 
tegenstelling tot het goddelijke verstand is het menselijke verstand immers niet in staat 
om ook maar één enkel individueel ding - laat staan de gehele werkelijkheid - in één 
enkele apprehensie of intuïtie te kennen.2 Kent het een ding naar zijn substantie, dan 
kent het dat ding nog niet naar zijn accidentele bepalingen; en kent het een ding naar 
deze of gene accidentele bepaling, dan kent het dat ding nog niet naar zijn substantie, 
noch naar zijn andere accidentele bepalingen. Of wanneer het een ding op generieke (en 
dus op confuse) wijze kent, kent het dat ding nog niet naar zijn specifieke bepaaldheid 
(en dus op distincte wijze); en wanneer het een ding naar zijn specifieke bepaaldheid 
kent, kent het dat ding nog niet naar zijn individuele eigenschappen; enz. Wat in het te 
kennen zijnde op enigerlei wijze verenigd is, wordt in de verschillende begrippen dus 
als van elkaar gescheiden gevat, - tenzij de ratio van het ene klaarblijkelijk in die van 
het andere ligt opgesloten.3 Om deze verstrooiing van de kennis te overwinnen is het 
nodig de zaken, die in de successieve, eerste verstandsoperaties in abstracte en afzonder
lijke begrippen gevat worden, in een tweede verstandsoperatie hetzij met elkaar samen 
te stellen (compositio), hetzij van elkaar te scheiden (divisto), en wel in overeenstem
ming met het concrete, individuele ding4: 

' "Intellcctus autem noster, apprehendo incomplexa, nondum pertingit ad ultimam suam perfectionem, 
quia adhuc est in potentia respectu compositions vel divisioms sicut et in naturahbus Simplicia sunt in 
potentia respectu commixtorum, et partes respectu totius " [ScG I, 59, Adhuc] 

1 ".. intellectus noster ïntelhgit discurrendo, et componendo et dividendo' ex hoc scilicet, quod non 
statim in prima apprehensione alicuius primi apprehensi, potest ìnspicere quidquid in eo virtute continetur " 
[S Th 1,58,4] ". si intellectus statim in apprehensione quidditatis subiecti, haberet notitiam de omnibus 
quae possunt attribuì subiecto vel removen ab eo, numquam intelligeret componendo et dividendo, sed 
solum ìntelligendo quod quid est " [S Th I, 58, 4]. ".. compostone enrm et divisione opus non esset si 
in hoc ipso quod de aliquo apprehenderetur quid est, haberetur quid ei messet vel non messet Si ìgitur 
Deus intelligeret per modum intellectus componentis et dividentis, sequeretur quod non uno intuitu omnia 
considerare!, sed seorsum unumquodque." [ScG, I, 58, Adhuc] 

3 "Intellectus vero ea quae sunt m esse coniuncta, interdum disiunctim accipere potest, quando unum 
eorum in altenus rationem non cadit " [ScG I, 54, In his] "Quae enim coniuncta sunt in re, interdum 
divisim cognoscuntur. simul enim una res est et alba et dulcís". [.ScG II, 75, Nee tarnen] 

4 ".. intellectus noster diversas conceptiones format ad cognoscendum subiectum et accidens et ad 
cognoscendum diversa accidentia, et ideo discumt de cognitione substantiae ad cogmtionem accidentis, et 
iterum ad hoc quod ìnhaerentiam unius ad alterum cognoscat, componit unam speciem cum altera et unit 
ea quodam modo et sic m se ipso enuntiabiha format" [De ver 2, 7] Ci STh I, 85, 5. 

336 



species ïntelligibihs sic repraesentat unum, 
quod non repraesentat aliud Unde, ìntelligendo 
quid est homo, non ex hoc ipso aha quae ei 
insunt, mtelhgimus, sed divisim, secundum 
quamdam successionem Et propter hoc, ea quae 
seorsum intelligimus, oportet nos in unum redi
gere per modum compositions vel divisionis, 
enuntiationem formando [S Th I, 14, 14] 

Een mtelligibele kenvorm representeert het ene 
zo, dat het met het andere representeert Vandaar 
dat we, wanneer we begrijpen wat de mens is, 
met al daardoor de andere dingen die er aan toe
komen kennen, maar op gescheiden wijze, vol
gens een bepaalde opeenvolging [van kenacten] 
En daarom moeten we de dingen, die we afzon
derlijk begrijpen, tot éen ding herleiden op de 
wijze van samenstelling en scheiding, door een 
uitspraak te vormen 

ïntellectus multa incomplexa pnus separata 
componi!, et facit ex eis unum ìntellectum in 
qua compositione, quandoque est ventas, quan-
doque falsitas Ventas quidem, quando componit 
ea quae in re sunt unum, et composita Falsa 
autem compositio est, quando componit ea quae 
non sunt composita in rebus [In III De an , lect 
11, nrs 747-748] 

Het verstand stelt de vele onsamengestelde din
gen [resp begnppen], die eerst gescheiden wa 
ren, met elkaar samen en maakt daaruit een 
gekend iets [resp een begrip] In deze samen
stelling is soms waarheid, soms onwaarheid Er 
is waarheid, wanneer het die dingen samenstelt 
die in de werkelijkheid een en samengesteld zijn 
Maar de samenstelling is vals, wanneer het die 
dingen samenstelt, die in de werkelijkheid niet 
zijn samengesteld 

In deze samenstelling en scheiding (waarover straks meer) ligt een eerste argument voor 
de stelling, dat de waarheid primair in het oordeel wordt gevonden ' 

(2) Op de tweede plaats wordt een ding in de eerste verstandsoperatie niet naar zijn 
individuele bestaan (esse) gekend, maar enkel naar zijn watheid (quidditas) Het object 
van de eerste verstandsoperatie is in feite niets anders dan een absoluut beschouwde 
natuur (natura absolute considerata), los van welke bestaanswijze dan ook 2 In het 
oordeel daarentegen mikt de kenner niet op de watheid van een ding, maar betrekt hij 
zich uitdrukkelijk op het zijn van het ding De twee verstandsoperaties corresponderen 
dus met de samenstelling van elk zijnde uit watheid (quidditas quid est) en zijn (esse
an est) 3 Dit betekent dat de rationele samenstelling en scheiding van begrippen in het 

' Cf " qui putat dividi quod est divisum in rebus, venís est in sua opinione, ut qui putat hominem 
non esse asinum et similiter qui putat componi quod est compositum in rebus, ut qui putat hominem esse 
animai [Ile autem mentitur m opinando, qui e contrano habet res aliter in sua opinione, quam res sint in 
sua natura ut qui putat hominem asinum, aut non esse animai" [In ¡X Met, lect 11, m 1896] Cf In VI 
Met, lect 4, nrs 1224-1225, 1227, 1236, In III De an , lect 11, nrs 746-748, In 1 Penh , lect 3, nrs 6 
en 9 

2 " una duarumoperationum ïntellectus est ìndivisibilium mie/ftge/irm in quantum scilicet ïntellectus 
ìntelligit absolute cuiusque rei quidditatem sive essentiam per seipsam, puta quid est homo vel quid album 
vel quid aliud huiusmodi " [In I Penh , lect 3, nr 3] 

3 "Cum in re duo smt, quidditas rei, et esse eius, his duobus respondet duplex operatio ïntellectus Una 
quae dicitur a philosophis formano, qua apprehendit quidditates rerum, quae etiam a Philosopho, in III De 
Anima, dicitur ìndivisibilium intelligent» Aha autem comprehendit esse rei, componendo affirmalionem, 
quia etiam esse rei ex matena et forma compositae, a qua cognitionem accipit, consistit m quadam 
compositione formae ad matenam, vel accidentis ad subiectum " [In I Sent 38, 1, 3] Cf " pnma 
operatio respicit quidditatem rei, secunda respicit esse ipsius " [In I Sent 19, 5, 1 ad 7] "Pnma quidem 
operatio respicit ipsam naturam rei, secundum quam aliqua res ìntellecta aliquem gradum in entibus obtinet, 
sive sit res completa, ut totum ahquod, sive incompleta, ut pars vel accidens Secunda vero operatio respicit 
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oordeel geschraagd wordt door en zich richt naar de reële samenstelling en scheiding 
(dispositio rei) in het ding zelf: hetzij de samenstelling uit substantie en accident, hetzij 
de samenstelling uit materie en vorm. De volledige betekenis van het al verschillende 
malen aangehaalde 'dispositio rei est causa veritatis in opinione et oratione' (of 'compo
sitie et divisto rei est causa veritatis in opinione et oratione') is dus deze: de reële 
toedracht is maat van de kenniswaarheid, omdat en voorzover de samenstelling van het 
ding uit materie en vorm of uit substantie en accident het reële fundament is van de 
logische samenstelling van subject en predicaat in het oordeel.' 

Let wel, hiermee is niet gezegd dat de logische samenstelling van subject en predi
caat in het oordeel de reële samenstelling in het ding weerspiegelt, maar enkel dat ze 
erop is gebaseerd; de onderlinge verhouding van subject en predicaat in het oordeel is 
immers anders dan de onderlinge verhouding van materie en vorm of van substantie en 
accident in het reële ding. Want een reële samenstelling veronderstelt diversiteit van de 
componenten (de materie is niet de vorm; de substantie is niet het accident); maar de 
rationele samenstelling in het oordeel veronderstelt identiteit van de componenten (de 
mens is dier; de mens is redelijk; deze mens is wit) (cf. 1.2.5 en 2.1.4).2 

Daaruit volgt dat de samenstelling van subject en predicaat een zuiver logische 
constructie is, die als zodanig nergens in de extramentale werkelijkheid wordt aangetrof
fen. Dit blijkt op de meest overtuigende wijze uit het feit, dat het verstand bij de 

ipsum esse rei, quod quidem résultat ex congregatone pnncipionim rei in compositis vel ipsam simphcem 
naturam rei concomitatur, ut m substantia simplicibus " [De Irin 5, 3] 

1 " . dispositio rei est causa veritatis in opinione et oratione ( ) Oportet enim ventatem et falsitatem 
quae est in oratione vel opinione, reduci ad dispositionell! rei sicut ad causam Cum autem intellectus 
compositionem format, accipit duo, quorum unum se habet ut formale respectu altenus unde accipit id ut 
m alio existens, propter quod praedicata tenentur formaliter Et ideo, si talis operatio intellectus ad rem 
debeat reduci sicut ad causam, oportet quod in compositis substantia ipsa compositio formae ad materiam, 
aut eius quod se habet per modum formae et matenae, vel etiam compositio accidentis ad subiectum, 
respondeat quasi fundamentum et causa veritatis, compositioni, quam mtellectus intenus format et expnmit 
voce Sicut cum dico, Socrates est homo, ventas hums enunciationis causatur ex compositione formae 
humanae ad materiam ìndividualem, per quam Socrates est hic homo et cum dico, homo est albus, causa 
ventatis est compositio albedinis ad subiectum et similiter est in alus Et idem patet in divisione " [In IX 
Met, lect. 11, nrs 1897-1898] 

2 ".. similitudo rei recipirur in intellectu secundum modum mtellectus, et non secundum modum rei. 
Unde compositioni et divisioni mtellectus respondet quidem ahquid ex parte rei, tarnen non eodem modo 
se habet in re, sicut in intellectu. ( ) Invenitur autem duplex compositio in re materiali Prima quidem, 
formae ad materiam et huic respondet compositio mtellectus qua totum universale de sua parte praedicatur; 
nam genus sumitur a materia communi, differentia vero completiva speciei a forma, particulare vero a 
materia individuali. Secunda vero composito est accidentis ad subiectum et huic reali compositiom 
respondet compostilo mtellectus secundum quam praedicatur accidens de subiecto, ut cum dicitur, homo 
est albus. - Tarnen differì compositie mtellectus a compostone rei. nam ea quae componuntur in re, sunt 
diversa; composito autem mtellectus est signum identitatis eorum quae componuntur. Non enim mtellectus 
sic componit, ut dicat quod homo est albedo, sed dicit quod homo est albus, ìdest habens albedinem idem 
autem est subiecto quod est homo, et quod est habens albedinem. Et smule est de compostone formae et 
matenae nam animal significai id quod habet naturam sensitivam, rationale vero quod habet naturam 
intellectivam, homo vero quod habet utrumque, Socrates vero quod habet omnia haec cum materia 
individuali, et secundum hanc ìdentitatis rationem, mtellectus noster unum compomt alten praedicando " 
[S Th I, 85, 5 ad 3] 
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vorming van de samenstelling in het oordeel soms één begrip gebruikt alsof het twee 
begrippen waren, bijvoorbeeld in een oordeel als 'De mens is mens': een puur rationele 
samenstelling, waaraan kennelijk geen reële samenstelling (van mens en mens) beant
woordt. ' 

In het licht van deze eigenschappen van de tweede verstandsoperatie wordt duide
lijk, dat in het oordeel een betrekking of vergelijking (comparano) plaatsvindt, die aan 
de eerste verstandsoperatie te enen male ontbreekt. Er schijnt in het oordeel zelfs een 
tweevoudige betrekking of vergelijking plaats te vinden: niet alleen wordt het predicaat 
betrokken op of vergeleken met het subject, maar ook wordt de in het oordeel voltrok
ken samenstelling resp scheiding betrokken op of vergeleken met de reële toedracht2: 

Si consideremus ea quae sunt circa ìntellectum 
secundum se, semper est compositio ubi est 
ventas et falsitas, quae numquam mvenitur in 
intellectu nisi per hoc quod ìntellectus comparât 
unum simplicem conceptum alten Sed si refera-
tur ad rem, quandoque dicitur compositio, 
quandoque dicitur divisto Compositio quidem 
quando ìntellectus comparât unum conceptum 
alten, quasi apprehendens comunctionem aut 
identitatem rerum quarum sunt conceptiones, 
divisto autem quando sic comparât unum con
ceptum alteri ut appréhendât res esse diversas Et 
per hunc etiam modum in vocibus a f firmano 
dicitur composito inquantum comunctionem ex 
parte rei significai, negatio vero dicitur divisio 
ìnquantum sinifìcat rerum separationem [In I 
Penh , lect 3, nr 4] 

Als we de dingen beschouwen die het verstand 
in zichzelf betreffen, is er altijd samenstelling 
waar er waarheid en onwaarheid is, want waar
heid en onwaarheid zijn uitsluitend in het ver
stand op grond van het feit dat het verstand het 
ene enkelvoudige begrip betrekt op het andere 
Maar wanneer het betrokken wordt op het ding, 
is er soms sprake van samenstelling, soms van 
scheiding Er is sprake van samenstelling, wan
neer het verstand het ene begrip betrekt op het 
andere en zo als het ware de verbinding of de 
identiteit vat van de dingen, waarvan het de 
begrippen zijn, er is sprake van scheiding, wan
neer het verstand het ene begrip zo op het andere 
betrekt, dat het vat dat de dingen verscheiden 
zijn En op deze wijze wordt ook in de uitwen
dige uitdrukkingen de bevestiging 'samenstel
ling' genoemd, voorzover ze een verbinding aan 
de kant van de zaak betekent, maar wordt de 
ontkenning 'scheiding' genoemd, voorzover ze 
de scheiding van de dingen betekent 

Of dit onderscheid correct wordt weergegeven met de uitdrukkingen 'predicatieve 
synthese' en 'ventatieve synthese', die door Heidegger gebezigd worden m.b.t. de 
oordeelsopvatting van Kant, is echter maar de vraag.3 Zo zijn 'wijze mens', 'het wijs 

' Cf "Invenitur siquidem et in rebus aliqua compositio, sed talis compositio efïïcit unam rem, quam 
ìntellectus recipit ut unum simplici conceptione Sed illa compositio vel divisto, qua ìntellectus coniungit 
vel dividit sua concepta, est tantum in ìntellectu, non in rebus Consisttt cium in quadam duorum compara
tone conceptorum, sive illa duo stnt idem secundum rem, sive diversa Utitur entm ìntellectus quandoque 
uno ut duobus composittonem formans, sicut dicitur, homo est homo ex quo patet quod talis compositio 
est solum in ìntellectu, non m rebus " [In VI Met, lect 4, nr 1241] 

2 Cf A Kenny, Action, Emotion and Will, London 1963, blz 225-227, en RW Schmidt, The Domain 
of Logic According to Saint Thomas Aquinas, The Hague 1966, blz 209-214 

' Zie M Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik, Frankfurt am Main 1951, blz 34 Het 
onderscheid wordt о a door Lotz - in een ietwat gewijzigde betekenis - toegepast op het oordeel bij 
Thomas Zie daarover J В Lotz, Das Urteil und das Sem Eme Grundlegung der Metaphysik, Pullach bei 
München 1957, blz 57-68 
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zijn van een mens' en 'Is de mens wijs?' wel verbindingen van de begrippen 'wijs' en 
'mens', maar het zijn noch predicatieve, noch veritatieve synthesen. Daarentegen vallen 
in het oordeel 'Deze mens is wijs' de predicatieve synthese en de veritatieve synthese 
m.i. volkomen samen. Bij nauwkeurig toezien is er in het oordeel immers geen verschil 
tussen de eerste en de tweede betrekking; want het betrekken van het predicaat op het 
subject, uitgedrukt door de copula^ - positief (est) of negatief (non est)1 -, geschiedt 
nu juist met het oog op de reële toedracht en is dus niets anders dan het zich in affirma
tieve of negatieve zin betrekken op het zijn van het ding zelf.3 Prediceren is immers 
niet het ene begrip met het andere verbinden, maar zeggen dat het ene ding (res) op een 
of andere wijze wel of niet het andere is*: 

Overigens zegt Lotz wel "Hier erreichen wir den eigentlichen Kern des Urteils, von dem her sein 
ganzer Aufbau zu verstehen ist Die prädikative Synthese bliebe nämlich ein eitles Spiel, wenn sie nicht 
als Sagen von ihm, als gültig für ihn auf den Gegenstand hingeordnet ware Ebenso erschließt sich erst jetzt 
das Sein in seiner ungeschwachten Selbstheit, denn ohne den ventativen Bezug auf den Gegenstand wurde 
das Urteil in einer unverbindlichen und damit nicht gültigen oder nicht voll zum Sein vordringenden 
Schwebe verharren " Maar hij voegt er in een voetnoot aan toe "Solche Überlegungen sollen nur der 
Verdeutlichung dessen, was in der ventativen Synthese geschieht, dienen, nicht aber zu dem Irrtum 
verleiten, als ob das Urteil zunächst bloß prädikativ und dann erst in einem folgenden Schritt ventativ 
vollzogen wurde Vielmehr steht das Urteil immer schon in der ventativen Synthese, in der die prädikative, 
als Moment aufgehoben, bewahrt ist "[Oc, blz 64] 

1 "Tertio modo dicitur esse quod significai veritatem compositioms in propositionibus, secundum quod 
'est' dicitur copula " [In I Sent 33, 1, 1 ad 1] "Ex hoc enim quod ahquid in rerum natura est, sequitur 
ventas et falsitas in propositione, quam lntellectus significai per hoc verbum Est prout est verbahs copula" 
[¡η V Met, lect 9, nr 896] "Alio modo dicitur ens, quod significai ventatem propositions, quae in 
compositione consistit, cuius nota est hoc verbum est" [S Th I, 48, 2 ad 2] 

2 "Esse autem, in quo consisti! compositio intellectus, ut affirmatio, compositionem quamdam et 
unionem mdicat non esse vero, quod sigmficat negatio, tolht compositionem, et désignât pluralitatem et 
diversitatem " [In IX Met, lect 11, nr 1900] 

1 Cf " si consideremus ea quae sunt circa intellectum secundum se, semper est compositio, ubi est 
ventas et falsitas, quae numquam invenilur in intellectu, nisi per hoc quod intellectus comparât unum 
simplicem conceptum alten Sed si referatur ad rem, quandoque dicitur compositio, quandoque dicifur 
divisto Compositio quidem, quando intellectus comparât unum conceptum alteri, quasi apprehendcns 
comunctionem aut identitatem rerum, quaram sunt conceptiones, divisto autem, quando sic comparât unum 
conceptum alteri, ut appréhendât res esse diversas Et per hunc etiam modum in vocibus affirmatio dicitur 
compositio, in quantum comunctionem ex parte rei significai, negatio vero dicitur divisto, m quantum 
significai rerum separationem " [In I Penh , lect 3, nr 4] 

' "Praedicando enim ahquid de ahquo altero, dicimus hoc esse ìllud" [In III Phys , lect 5, nr. 322] 
Cf " determinai [Philosophus] de ente, quod significai ventatem propositions ( ) Dicit ergo'quod 
ens quoddam dicitur quasi verum,', ldest quod nihil aliud sigmficat nisi ventatem Cum enim interrogamus 
si homo est animal, respondetur quod est, per quod sigmficatur, propositionem praemissam esse veram 
Et eodem modo non ens sigmficat quasi falsum Cum enim respondetur, Non est, sigmficatur quod 
proposita oratio sit falsa Hoc autem ens, quod dicitur quasi verum, et non ens, quod dicitur quasi falsum, 
consistit circa compositionem et divisionem Voces enim incomplexae neque verum ñeque falsum signifi
cant; sed voces complexae, per affirmationcm aut negationem ventatem aut falsitatem habent Dicitur 
autem hie affirmatio compositio, quia sigmficat praedicamm inesse subiecto Negatio vero dicitur hie 
divisto, quia sigmficat praedicatum a subiecto removen Et cum voces sint signa íntellectuum, similiter 
dicendum est de conceptionibus intellectus Quae enim sunt simphces, non habent ventatem neque 
falsitatem, sed solum lllae quae sunt complexae per affirmationem vel negationem " [In VI Met, lect 4, 
nrs 1223-1224] 
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quando [ìntcllectus] ìudicat rem ita se habere 
sicut est forma quam de re apprehendit, tunc 
primo cognoscit et dicit verum Et hoc facit 
componendo et dividendo nam in omni proposi
tion aliquam formant significaran! per praedica-
tum, vel applicat alicui rei sigmficatae per sub-
ìectum, vel removet ab ea [S Th I, 16, 2] 

Wanneer het verstand oordeelt dat een ding zich 
verhoudt overeenkomstig de vorm die het van 
het ding vat, dan voor het eerst kent en zegt het 
het ware. En dit doet het door samen te stellen 
en te scheiden Want in elke propositie wordt de 
door het predicaat betekende vorm door het 
verstand óf toegepast op het door het subject 
betekende ding, óf ervan verwijderd 

Het is dan ook geen toeval dat de samenstelling, die het oordeel kenmerkt, betekend 
wordt door het koppelwoord 'is' (est), d.w.z. door een vorm van het werkwoord 'zijn' 
(esse), dat toch primair staat voor daadwerkelijk zijn (in actu esse)} 

Precies door deze compostilo (affirmatie) resp. divisto (negatio) in het oordeel, 
d.w.z. precies door deze betrekking en toepassing op het ding zelf (comparatio vel 
applicano ad rem), onderscheidt de tweede verstandsoperatie zich van de eerste; en het 
is deze eigenschap, waardoor het oordeel (of liever: de kenner voorzover hij oordeelt) 
waarheidsdrager bij uitstek is: 

Cum aliquod incomplexum vel dicitur vel ïntelli-
gitur, ipsum quidem incomplexum, quantum est 
de se, non est rei aequatum nee rei inaequale 
cum aequalitas et inaequalitas secundum compa
ra tionem dicantur, incomplexum autem, quantum 
est de se, non continet aliquam comparationem 
vel applicationem ad rem Unde de se nee verum 
nee falsum dici potest sed tantum complexum, 
in quo designator comparatio incomplexi ad rem 
per notam compositions aut divisionis [ScG I, 
59, Amplius] (Curs A V ) 

Wanneer iets onsamengestelds gezegd of begre
pen wordt, is dat onsamengestelde zelf, op zich
zelf, noch gelijk, noch ongelijk aan het ding, 
aangezien gelijkheid en ongelijkheid volgens een 
betrekking gezegd worden Maar het onsamen
gestelde houdt op zichzelf geen betrekking of 
toepassing op het ding in Daarom kan het op 
zichzelf noch waar, noch vals genoemd worden, 
maar slechts het samengestelde, waann een be
trekking op het ding betekend wordt door het 
kenteken van de samenstelling of scheiding [i с 
de copula] 

Op het eerste gezicht wekt deze tekst wellicht de indruk in strijd te zijn met wat in de 
vorige paragraaf beweerd is, nl dat reeds het begrip - de eindterm van de eerste 
verstandsoperatie - naar zijn intentionele inhoud een betrekking is op het ding zelf. Men 

1 Cf ". hoc verbum EST consignificat compositionem, quia non earn pnncipaliter significat, sed ex 
consequenti, significat emm primo ïllud quod cadit in intellectu per modum actuahtatis absolute nam EST, 
simpliciter dictum, significat tn actu esse, et ideo significai per modum verbi Quia vero actualitas, quam 
pnncipaliter significat hoc verbum EST, est communiter actualitasomms formae, vel actus substantial» vel 
accidentale, inde est quod cum volumus significare quamcumque formam vel actum actuahter inesse alicui 
subiecto, significarmi ïllud per hoc verbum KT . . Et ideo ex consequenti hoc verbum EST significai 
compositionem " [In I Penh , lect 5, nr 22] 

Overigens beantwoordt aan het zijn dat door de copula betekend wordt met noodzakelijk ook een 
reëel, extramentaal zijn "The copula to be signifies the act to be of the thing known This does not mean, 
however, that it necessarily signifies it as being in the real order, rather it signifies it m whatever order 
it is found ('eo modo quo est' [In I Sent 19, 5, 1 Sol ]), for what is apprehended may not exist in reality 
(as when we say, 'Man is a species'), and if the copula always represented the thing as in the real order, 
it would often be false But since anything of which a proposition is formed must exist at least in the soul, 
the copula must signify at least such an act of being 'Nee oportet quod semper respondeat sibi esse in re 
extra animam, cum ratio ventatis compleatur in ratione animae ' [Ibid, ad 5] " [R W Schmidt, The 
Domain of Logic According to Saint Thomas Aquinas, The Hague 1966, biz 234-235] 
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dient zich echter te herinneren dat de intentionele inhoud van een begrip op zichzelf 
(absolute considerata), los van deze of gene zijnswijze, niet gelijk is aan, maar identiek 
is met de vorm van het gekende ding. Op zichzelf staat de begrepen inhoud dan ook in 
geen enkele betrekking, dus ook niet in een betrekking van gelijkheid of gelijkenis; 
bijgevolg is ze noch waar, noch onwaar.1 Hetzelfde geldt uiteraard van de woorden 
waarin deze conceptuele inhouden worden uitgedrukt.2 'Mens' is noch waar, noch 
onwaar; maar 'Socrates is mens' is waar en 'Bucephalus is mens' is onwaar.3 

Dat neemt echter niet weg dat er toch ook op het niveau van de begripsvorming al 
sprake lijkt te zijn van kenniswaarheid. De vorm, die de intentionele inhoud van een 
begrip is, is immers een similitude rei en dus een ken-vorm, voorzover namelijk het 
verstand door de informatieve werking van die vorm betrokken wordt op het ding. En 
daaruit volgt dat weliswaar niet de vorm als zodanig, maar wel het door die vorm 
geïnformeerde en bijgevolg aan het ding geassimileerde verstand in een betrekking van 
gelijkvormigheid staat met het ding, - en wel niet pas in de tweede, maar al in de eerste 
verstandsoperatie: 

Intellectustamenincomplexus,intelligendoçuo</ Maar het met-samengestelde verstand - doordat 
quid est, apprehendit quidditatem rei in quadam dit het 'wat een wat is' kent - vat de watheid 
comparatone ad rem: quia apprehendit earn ut van het ding in een zekere betrekking tot dat 
hums rei quidditatem. [ScG I, 59, Amplius] ding, aangezien het die watheid vat als de wat

heid van dat ding. 

Maar als dat zo is, moet er dan niet al op het niveau van de begripsvorming, nog 
voorafgaand aan het oordeel, gesproken worden van een adaequatio intellectus et rei? 
En zo ja, moet dan niet geconcludeerd worden dat de waarheid primair aan het intellect 
toekomt voorzover het zich een begrip of een definitie van een ding vormt en niet 
voorzover het oordeelt? 

Thomas gaat betrekkelijk uitvoerig op deze kwestie in. Na in De ver. 1, 2 te hebben 
vastgesteld dat het ware primair in het intellect en secundair in de dingen is, aangezien 
pas in het intellect de ratio veritatis gecompleteerd wordt (cf. 1.3.2.3), stelt hij uitdruk
kelijk de vraag aan de orde, of de waarheid slechts in het verstand is voorzover het oor
deelt. Zou niet veeleer gezegd moeten worden, aldus de objecties, dat de waarheid 
primair in het verstand is voorzover het zich een begrip of een definitie van het ding 
vormt? Het ware bestaat immers in de betrekking of de vergelijking (comparatio) van 

' "Quae enim sunt stmphces, non habent ventatem neque falsitatem, sed solum lllae quae sunt 
complexae per affirmationem vel negationem " [In VI Met, lect. 4, nr. 1224] 

2 "Voces enim incomplexae neque verum neque falsum significant; sed voces complexae, per affirmati
onem aut negationem ventatem aut falsitatem habent." [In VI Met, lect. 4, nr. 1223] 

3 Let wel, het gaat hier uitdrukkelijk om 'waar' resp. 'onwaar' in de zin van menselijke kenniswaar
heid, niet ш de zm van zijnswaarheid; in de zin van zijnswaarheid is immers alles, wat op enigerlei wijze 
is, waar, dus óók een begripsinhoud: ".. ventas m aliquo invenitur dupliciter: uno modo sicut ш eo quod 
est verum: alio modo sicut in dicente vel cognoscente verum. Invenitur autem ventas sicut m eo quod est 
verum tam m simphcibus, quam in compositis; sed sicut in dicente vel cognoscente verum, non invenitur 
nisi secundum compositionem et divisionem." [In I Penh , lect. 3, nr. 6] 
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het zijnde met het intellect, of in de overeenstemming (adaequatio) tussen de dingen en 
het intellect; en die betrekking, vergelijking en overeenstemming komen toch niet pas 
tot stand in de tweede verstandsoperatie (bij het samenstellen en scheiden), maar al in 
de eerste verstandsoperatie (bij de begripsvorming of de definitie).1 Het antwoord van 
Thomas luidt als volgt· 

sicut verum per pnus mvemtur in intellectu 
quam in rebus, ita etiam per pnus invenitui in 
actu intellectus componentis et dividentis quam 
in actu intellectus quiditatem rerum formantis 
Ven enim ratio consistit in adaequatione rei et 
intellectus, idem autem non adaequatur sibi ipsi 
sed aequalilas diversorum est, unde ibi primo 
mvemtur ratio ventatis in intellectu, ubi primo 
intellectus incipit ahquid proprium habere quod 
res extra ammani non habet, sed aliquid ei 
correspondens inter quae adaequatio attendi 
potest Intellectus autem formans quiditatem 
rerum non habet nisi simihtudinem rei existentis 
extra animam, sicut et sensus in quantum accipit 
speciem sensibilis Sed quando incipit ìudicare 
de re apprehensa, tunc ìpsum ìudicium intellectus 
est quoddam proprium ei quod non mvemtur 
extra in re, sed quando adaequatur ei quod est 
extra in re, dicitur ïudicium verum, rune autem 
ludicat intellectus de re apprehensa quando dicit 
aliquid esse vel non esse, quod est intellectus 
componentis et dividentis unde dicit etiam 
Philosophus in VI Metaphysicae quod 'composi-
tio et divisio est in intellectu et non in rebus' Et 
inde est quod ventas per pnus invenitur in 
compositione et divisione intellectus [De ver 1, 
3] 

Zoals het ware zich eerder in het verstand dan in 
de dingen bevindt, zo bevindt het zich eerder in 
de act van het samenstellende en scheldende ver
stand dan in de act van het verstand dat de wat
heid vormt De ratio van het ware bestaat im
mers in de overeenstemming van ding en ver
stand Hetzelfde stemt echter niet met zichzelf 
overeen, maar gelijkheid bestaat tussen dingen 
die verschelden zijn, daarom wordt de ratio van 
de waarheid in het verstand pnmair daar gevon
den, waar het verstand voor het eerst begint iets 
eigens te hebben, dat het ding buiten de ziel niet 
heeft, maar iets dat daaraan beantwoordt, zodat 
daartussen een overeenstemming kan worden 
bereikt Nu heeft het verstand dat de watheid van 
de dingen vormt enkel de gelijkenis van het ding 
dat buiten de ziel bestaat, zoals ook het zintuig 
voorzover het een zintuiglijke kenvorm ontvangt 
Maar zodra het verstand begint te oordelen over 
het gevatte ding, is dat oordeel iets aan het ver
stand eigens, dat met buiten in het ding gevon
den wordt, maar wanneer het oordeel overeen
stemt met datgene wat daarbuiten in het ding is, 
wordt het 'waar' genoemd, het verstand oordeelt 
evenwel over het gevatte ding, wanneer het zegt 
dat iets is of met is, - en dat is eigen aan het 
samenstellende en scheidende verstand Vandaar 
dat Aristoteles in het zesde boek van de Meta-
physica zegt, dat samenstelling en scheiding in 
het verstand zijn en niet in de dingen Vandaar 
dat waarheid pnmair gevonden wordt ш de sa
menstelling en scheiding van het verstand 

Een ietwat verrassend en naar het schijnt ook niet helemaal bevredigend antwoord. 
Zeker, iedere relatie, dus ook die van gelijkheid of overeenstemming, veronderstelt een 
diversiteit van de termen waartussen die relatie bestaat. Gelijkheid bestaat immers niet 
tussen een ding en zichzelf (tenzij als rationele relatie), maar tussen het ene ding en het 

1 "Tertio quaentur utrum ventas sit tantum in intellectu componente et dividente Et videtur quod non 
verum enim dicitur secundum comparationem entis ad intellectum, sed prima comparano qua intellectus 
comparatur ad res est secundum quod format quiditates rerum concipiendo diffinitiones earum, ergo in ïsta 
operatione intellectus principahus et pnus invenitur verum " [De ver 1, 3 obi 1] "Praeterea, 'verum est 
adaequatio rerum et intellectus', sed sicut intellectus componens et dividens potest adaequan rebus, ita 
intellectus ïntelhgens quiditates rerum, ergo ventas non est tantum in intellectu componente et dividente " 
[De ver 1, 3 obi 2] 
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andere ding. Bijgevolg veronderstelt ook de betrekking van overeenstemming in de 
kenverhouding een diversiteit van het verstand en het gekende ding. Verder is boven 
inderdaad gebleken dat de samenstelling en scheiding van het verstand - waardoor het 
zich affirmatief of negatief op het ding betrekt - anders is dan de samenstelling en 
scheiding in de dingen; en het spreekt wel vanzelf dat de acten van affirmatie en negatie 
niet in de dingen zelf zijn, maar uitsluitend in het oordelende verstand, waardoor dit dan 
ook van de dingen onderscheiden is.1 Tot zover is er geen probleem. Maar wanneer 
Thomas beweert dat het verstand pas in de tweede verstandsoperatie (dus niet eerder) 
iets eigens met zich mee brengt, dat het extramentale ding niet heeft, rijzen bedenkin
gen. Heeft het verstand dan helemaal niets eigens op het moment dat het zich een begrip 
van het ding vormt? Berust de kenverhouding niet van meet af aan en op alle niveaus 
op een identiteit naar de vorm en een diversiteit naar de zijnswijze van kenner en 
gekende? En zo ja, vanwaar dan de depreciatie die doorklinkt in de vaststelling, dat het 
verstand op het moment van de begripsvorming slechts de gelijkenis heeft van het 
extramentale ding (non habet nisi similitudinem rei existentis extra animam)? 

Ongetwijfeld is er al op het niveau van de begripsvorming sprake van een conformi
teit van het verstand en het ding - d.w.z. een identiteit naar de vorm en een diversiteit 
naar de zijnswijze - en dus van een zekere adaequatio intellectus et rei. Puur formeel 
komt deze adaequatio zelfs al tot stand op het moment, dat het intellect door de intelli-
gibele kenvorm wordt geïnformeerd. Het punt is echter, dat deze verhouding vooraf
gaand aan het oordeel nog niet als zodanig wordt gekend. Zoals de intelligibele ken-
vorm, die op het moment van de informatie van het intellect nog impliciet is, pas 
expliciet wordt door de vorming van een begrip, zo wordt de daardoor geconstitueerde 
intellectieve Yen-verhouding, die op het moment van de begripsvorming nog impliciet 
is, pas expliciet door de vorming van het oordeel. 

Met andere woorden: hoewel er al op het niveau van de informatie door de intelligi
bele kenvorm en op het niveau van de begripsvorming sprake is van een verhouding van 
gelijkvormigheid tussen het verstand en het ding, wordt deze verhouding daar nog niet 
als zodanig gekend en dus ook niet als zodanig geaffirmeerd; want de in de kenner 
aanwezige en tot begrip gebrachte vorm wordt pas in het oordeel uitdrukkelijk op deze 
of gene zaak betrokken of toegepast.2 

1 Cf "Cum emm ventas intellectus sit adaequatio intellectus et rei, secundum quod intellectus dicit 
esse quod est vel non esse quod non est, ad ìllud in intellectu ventas pertinet quod intellectus dicit, non 
ad Operationen! qua ìllud dicit. Non e m m ad ventatem intellectus exigitur ut ipsum intelligere rei aequetur, 
cum res ìnterdum sit matenalis, intelligere vero immateriale, sed ìllud quod intellectus intelligendo dicit 
et cognoscit, oportet esse rei aequatum, ut scilicet ita sit in re sicut intellectus dicit." [ScG I, 59, Cum 
enim] 

2 Cf : "The 'equality' of truth, being a relation, requires two terms or extremes that are compared; and 
in truth these must be the intellect and the thing. In simple quidditative apprehension there is only one 
term, the quiddity or essence. Hence there is no relationship Of course, the knowledge is ш fact related 
to the thing; but this does not appear in the objective knowledge itself, the relationship is not expressed 
In judgment, however, there are two terms and these are actively related to each other ш the objective 
content of this knowledge, and consequently truth can be found formally in judgment". [R.W. Schmidt, 
The Domain of Logic According to Saint Thomas Aquinas, The Hague 1966, biz 217] 
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Ofschoon dus de dynamische gelijkwording van het verstand aan het ding begint roet 
de informatie van het intellect door de intelligibele kenvorm (waardoor de kenver-
houding wordt geconstitueerd), termineert ze via de begripsvorming in het oordeel 
(waardoor de kenverhouding wordt gecompleteerd). Want de kenverhouding is niet com
pleet zonder een dusdanig kritische distantie van het verstand t.a.v. het gekende ding, 
dat de aanvankelijke conformiteit van verstand en ding wordt opgenomen in en gecom
pleteerd door een uitdrukkelijke kennis van de conformiteit van verstand en ding. En het 
kennen van deze conformiteit is tenslotte niets anders dan een oordeel vellen: 

Cognoscere conformitatis habitudinem [ad 
rem] nihil est aliud quam ïudicare ita esse in re 
vel non esse quod est componere et dividere, et 
ideo intellectus non cognoscit ventatem, msi 
componendo vel dividendo per suum ludicmm 
[In I Penh , lect 3, nr 9] 

De verhouding van gelijkvormigheid tot het ding 
kennen is niets anders dan oordelen, dat het in 
werkelijkheid zo is of met is, d w ζ samenstellen 
en scheiden Derhalve kent het verstand de waar
heid slechts in het samenstellen of het scheiden 
door middel van zijn oordeel 

In en door het oordeel wordt de aanvankelijke, loutere kenniswaarheid (d.i. de confor
miteit van verstand en ding), dus opgenomen in en gecompleteerd door een uitdruk
kelijke kennis van de waarheid (d.i. de gekende conformiteit van verstand en ding): 

Intellectus . conformitatem sui ad rem ïntelligi-
bilem cognoscere potest sed tarnen non аррге-
hendit earn secundum quod cognoscit de aliquo 
quod quid est, sed quando ludicat rem ita se 
habere sicut est forma quam de re apprehendit, 
tunc primo cognoscit et dicit verum Et hoc facit 
componendo et dividendo [S Th I, 16, 2] 

Het verstand is in staat zijn gelijkvormigheid met 
het intelligibele ding te kennen Toch vat het 
deze gelijkvormigheid niet inzover het de wat
heid van iets kent Maar wanneer het oordeelt 
dat het ding zo is, zoals de vorm die het van het 
ding vat, dan eerst kent en zegt het de waarheid 
En dit doet het door samen te stellen en te schei
den 

Daaruit blijkt dat zich in de overgang van de eerste verstandsoperatie naar de tweede 
verstandsoperatie een soort reflexieve wending voltrekt, die termineert in het oordeel: 

Intellectus habet apud se similitudinem rei 
intellectae, secundum quod rationes ïncomplexo-
rum concipit, non tarnen propter hoc ipsam 
similitudinem dnudicat, sed solum cum compomt 
vel dividit Cum enim intellectus concipit hoc 
quod est animal rationale mortale, apud se 
similitudinem hominis habet, sed non propter 
hoc cognoscit se hanc similitudinem habere, quia 
non ìudicat hominem esse ammal rationale et 
mortale et ideo m hac sola secunda operatione 
intellectus est ventas et falsitas, secundum quam 
non solum intellectus habet similitudinem rei 
intellectae, sed etiam super ipsam similitudinem 
reflectitur, cognoscendo et duudicando ipsam [In 
VI Met, lect 4, nr. 1236] 

Dat het verstand, inzover het begrippen vormt 
van onsamengestelde dingen, de gelijkenis van 
het gekende ding m zich heeft, betekent nog niet, 
dat het deze gelijkenis beoordeelt Dit doet het 
slechts wanneer het samenstelt of scheidt Wan
neer het verstand immers het begnp 'redelijk 
sterfelijk dier' vormt, heeft het de gelijkenis van 
de mens in zich, maar het is met zo dat het daar
om weet dat het die gelijkenis heeft, daar het 
met oordeelt dat de mens een redelijk en sterfe
lijk dier is Daarom is er alleen in deze tweede 
operatie van het verstand waarheid en onwaar
heid, inzover het verstand niet alleen de gelijke
nis van het gekende ding heeft, maar ook op die 
gelijkenis reflecteert, door haar te kennen en te 
beoordelen 

Vandaar dat de kenverhouding, die al voorafgaand aan het oordeel bestaat, toch pas in 
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het oordeel de gestalte aanneemt van een uitdrukkelijk en bewust zich verhouden tot het 
andere. Het oordeel is dan ook in zekere zin de eindterm van de bewustwording, het tot 
zichzelf komen of de zelfwording van de menselijke geest.1 

Daaruit volgt dat de overeenstemming van de menselijke geest met het ding, 
voorzover die aan het oordeel voorafgaat, eigenlijk nog betrekkelijk 'geestloos' is en 
daarom nauwelijks - hoogstens in aanleg - onderscheiden van willekeurig welke andere 
conformiteit of gelijkenis tussen twee dingen.2 Vandaar de opmerking van Thomas, dat 
het verstand op het moment van de begripsvorming slechts de gelijkenis heeft van het 
extramentale ding. 

En daaruit volgt tevens dat het proces van het verstandelijk kennen - aanvangend 
met de onstoffelijke receptie van een vorm en terminerend in het oordeel - begrepen 
moet worden als een toenemende 'vergeestelijking', als een transcenderen van het puur 
passieve bepaald-worden (dat kenmerkend is voor de stoffelijke receptie) en als een 
stapsgewijze ontwikkeling naar een meer actieve en vrije zelf-bepaling. 

Ter verduidelijking hiervan zou men in de integrale verstandsactiviteit als het ware 
drie stadia kunnen onderscheiden: (1) de informatie van het intellect als het stadium van 
'het andere zijn ', (2) de vorming van het begrip als het stadium van 'bij het andere zijn ' 
en (3) de vorming van het oordeel als het stadium van 'bij zich zijn ', waarin de reflexie
ve wending in zekere zin tot voltooiing komt. 

(1) Zo is - in het stadium van de informatie - de receptie van een vorm door het 
verstand wel onstoffelijk en de daartoe benodigde abstractieve werking van het actieve 
intellect wel spontaan, maar dat neemt niet weg dat de bepaling van het verstand door 
de intelligibele kenvorm op dit niveau nog verscheidene trekken gemeenschappelijk heeft 
met de wijze waarop de stof (of een stoffelijk suppositum) door een substantiële of 
accidentele vorm tot dit-ene-ding (aliquod unum) gedetermineerd wordt (cf. 4.2.1). 

' De term 'zelfwording' klinkt in dit verband misschien wat geforceerd Men dient echter te bedenken 
dat het verstand uit zichzelf slechts een vermogen is, zij het een uitzonderlijk vermogen Het is weliswaar 
in zekere zin (i с potentieel) alles, maar de keerzijde daarvan is dat het, aan zichzelf overgelaten, in zekere 
zin (i с virtueel) niets is. Nu is een ding uitsluitend kenbaar voorzover het in act is Derhalve kan ook het 
verstand zichzelf slechts kennen, voorzover het in act is en dus daadwerkelijk iets kent Om echter tot 
daadwerkelijk kennen te komen, dient het eerst geïnformeerd te worden door de van de stoffelijke dingen 
geabstraheerde kenvormen Pas dan - dus pas op grond van de kennis van zijn eigen act - kan het verstand 
tot kennis van zichzelf komen 

Cf "Intellectus autem humanus se habet ш genere rerum mtelligibilium ut ens in potentia tantum, 
sicut et materia prima se habet in genere rerum sensibihum unde possibilis nommatur Sic ïgitur in sua 
essentia consideratus, se habet ut potentia intelligens Unde ex seipso habet virtutem ut ïntelhgat, non 
autem ut intelligatur, nisi secundum id quod fit acni. ( .) Sed quia connaturale est ìntellectui nostro, 
secundum statum praesentis vitae, quod ad matenalia et sensibiha respiciat ..., consequens est ut sic 
seipsum ïntelhgat intellectus noster, secundum quod fit acni per species a sensibilibus abstractas per lumen 
intellectus agentis, quod est actus ipsorum ìntelhgibilium, et eis mediantibus intellectus possibilis Non ergo 
per essenham suam, sed per actum suum se cognoscit intellectus noster " [S Th I, 87, 1] 

2 Cf. "Although ш simple apprehension there actually is likeness or conformity to the thing known, 
this relation is not known and expressed, it is not a part of the knowledge as such Consequently the 
conformity or 'equality' is just like the conformity of any thing to another thing, but it is not the conformi
ty proper to knowledge As in knowledge and proper to knowledge, the conformity must be known." [R W. 
Schmidt, The Domain of Logic According to Saint Thomas Aquinas, The Hague 1966, biz 218] 
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Want zoals een stoffelijk lichaam niet tegelijkertijd en onder hetzelfde opzicht door 
verscheidene gestalten of kleuren bepaald kan worden, zo kan ook het verstand niet 
tegelijkertijd door verscheidene kenvormen, maar slechts door één kenvorm geïnfor
meerd en geactueerd worden.1 Als het verstand niet in staat zou zijn dit niveau van 
quasi-stoffelijk-bepaald-worden te boven te komen, zou het ten prooi vallen aan de ver
strooiing van steeds wisselende bepalingen door telkens andere vormen. Het zou nu eens 
tot dit ding, dan weer tot dat ding bepaald worden en zich van moment tot moment 
verliezen in het andere, zonder ooit echt tot zichzelf te komen. Het zou 'domweg' nu 
eens het ene, dan weer het andere zijn, maar bij gebrek aan een uitdrukkelijk bewustzijn 
van het eigen zelfzou het niet in staat zijn het andere ook als andere te kennen (d.i. het 
andere te zijn op de wijze van de geest of van de intelligentie). 

(2) In het stadium van de eerste verstandsoperatie wordt de ken-vorm echter gecon
stitueerd tot een ken-beeld, nl. een begrip. Het begrip vervult een gewichtige functie, 
t.w. die van een soort intellectuele retentie van de gerecipieerde vorm. Door middel van 
het begrip kan het verstand het ding naar zijn intelligibele gehalte als het ware 'vastleg
gen' en 'opslaan', zodat het dat ding kan representeren, óók als het niet meer present 
is.2 Daardoor neemt het verstand wat meer afstand van het gekende ding, aangezien het 

1 ". ideo nos simul non possumus multa intelligere, quia multa per diversas species íntelhgimus, 
diversis autem speciebus non potest intellects unus simul actu informan ad intelligendum per eas, sicut 
nec unum corpus potest simul diversis figuns figuran " [S Th 1,12,10] "Quaecumque intellectus per 
diversas species intelligit, non simul mtelligit bt huius ratio est, quia impossibile est idem subiectum 
perfici simul plunbus formis umus generis et diversarum specierum sicut impossibile est quod idem corpus 
secundum idem simul coloretur diversis colonbus, vel figurefur diversis figuns " [S Th I, 85, 4]. "Sicut 

. impossibile est corpus secundum eamdem partem diversimode figuran diversis figuns, ita impossibile 
est unum intellectum diversis simul speciebus ad diversa intelhgenda actu informan" [/л // Sent 3, 3, 4] 

Uit het feit dat het menselijk intellect niet tegelijkertijd door verschillende vormen geïnformeerd en 
geactueerd kan worden, kan met geconcludeerd worden, dat het niet in staat is tegelijkertijd verschillende 
vormen of dingen te kennen Thomas maakt wat dit betreft onderscheid tussen wat het intellect pnmair en 
voornamelijk (primo et pnncipaliter) kent en wat het intellect slechts secundair of bijgevolg (ex conse
quent!) kent 

Op de eerste wijze is het voor het intellect onmogelijk tegelijkertijd meer dan één ding actueel te 
'zijn', precies zoals het voor een stoffelijk ding onmogelijk is tegelijkertijd méér dan één ding actueel te 
zijn: " . quod ïntellcctus simul intelligat plura intelligibilia est pnmo et pnncipaliter impossibile Cuius 
ratio est, quia intellectus secundum actum est omnino, id est perfecte, res intellecta, ut dicitur in III de 
Anima Quod quidem intelligendum est, non quod essentia intellectus fìat res intellecta, vel species ems, 
sed quia complete informarur per speciem rei intellectae, dum earn actu intelligit Unde intellectum simul 
plura actu intelligere primo, idem est ac si res una simul esset plura. In rebus enim matenahbus videmus 
quod una res numero non potest esse simul plura m actu sed plura in potentia, vel secundum dispositionem 
potest esse unum et idem." [Quodl 7, 2] 

Maar op de tweede wijze - ex consequenti - is het voor het intellect wel degelijk mogelijk verscheide
ne dingen tegelijkertijd te kennen, juist omdat en voorzover ze toegeordend zijn op 'unum intelligibile 
primum ': "Ex conseguenti quidem contmgit plura simul intelligere, in quantum habent ordinem ad unum 
intelligibile pnmum, et hoc contmgit dupliciter Uno modo ex umtate ems quo ïntelhgitur sicut quando 
plura intelligibilia per unam speciem intelliguntur .. Allo modo ex umtate eius quod ïntelhgitur, scilicet 
quando plura intelliguntur ut unum" [Quodl 7, 2] 

2 "... considerandum est quod intellectus, per speciem rei formatus, intelligendo format in seipso 
quandam mtentionem rei intellectae, quae est ratio ipsius, quam sigmficat definirlo Et hoc quidem 
necessanum est. eo quod intellectus intelligit indifferenter rem absentem et praesentem, in quo cum 
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onafhankelijker wordt van de momentane informaties en de daarmee gepaard gaande 
successieve bepalingen tot telkens één ding. Toch is het verstand zich ook hier nog niet 
uitdrukkelijk en voluit bewust van zichzelf en daarmee van de eigen verhouding tot het 
andere: het verwijlt nog bij het andere en is nog niet volledig tot zichzelf gekomen. 

(3) Maar in het stadium van de tweede verstandsoperatie manifesteert zich een 
volledig doorgezette reflexieve wending. Dit betekent niet, dat het verstand op het 
moment van het oordeel volmaakte kennis zou hebben van zijn eigen natuur, van de 
natuur van de ziel of van de aard van intelligibele kenvormen, begrippen e.d.; dergelijke 
zaken behoren immers niet tot het terrein van de individuele, maar van een daarop 
voortbouwende algemene, wetenschappelijke reflectie, zoals in de psychologie, de logica 
en de metafysica. Het betekent echter wel, dat het verstand zich in het oordeel bewust 
is van zichzelf en met name van de verhouding van zijn eigen act tot het ding (proportio 
ad rem). Deze reflexieve kennis is dus niet voorbehouden aan wetenschappelijke of 
filosofische oordelen (hoewel ze eraan ten grondslag ligt als singuliere kennis aan 
algemene kennis), maar is eigen aan volstrekt ieder menselijk oordeel, - óók aan het 
meest alledaagse.' 

Daarmee is niet gezegd dat aan de kennis op eerdere niveau's alle reflexiviteit zou 
ontbreken, want alle kennis bevat een reflexief moment, zelfs de zintuiglijke kennis. Er 
is echter een fundamenteel verschil tussen de reflexieve kennis van het zintuig en de 
reflexieve kennis van het verstand. Want terwijl het zintuig slechts reflexieve kennis 
heeft van het feitelijke bestaan van zijn eigen kenact, is het verstand - juist omdat en 
voorzover het van huis uit gericht is op de kennis van de watheid van de dingen -
daarenboven in staat op reflexieve wijze door te dringen tot kennis van de natuur van 

intellectu imaginatio convemt, sed intellectus hoc amphus habet, quod etiam ïntelligit rem ut separatam 
a conditionibus matenahbus, sine quibus in rerum natura non existit, et hoc non posset esse nisi intellectus 
sibi intentionem praedictam formaret [ScG I, 53, Ultenus] 

' Cf " per reflexionem quandam intellectus [mtelligit] seipsum, et suum intelligere, et speciem qua 
mtelligit Suum intelligere mtelligit dupliciter uno modo in particulan, mtelligit enim se nunc intellige
re, alio modo in universali, secundum quod ratiocinatur de ïpsius actus natura linde et intellectum et 
speciem intelligibilem mtelligit eodem modo dupliciter et percipiendo se esse et habere speciem ìntelhgibi-
lem, quod est cognoscere in particulan, et considerando suam et speciei intelligibilis naturam, quod est 
cognoscere in universali. Et secundum hoc de mtellectu et intelligibili tractatur m scientus." [ScG II, 75, 
Licet] 

Hoewel ieder mens in en door zijn kenact enige kennis heeft van de natuur van zijn geest, vereist 
wetenschappelijke kennis ervan volgens Thomas een 'diligens et subnlis inquisitici '. "Non .. per essentiam 
suam, sed per actum suum se cognoscit intellectus noster. Et hoc dupliciter Uno quidem modo, particula
rité^ secundum quod Socrates vel Plato percipit se habere animam intellectivam, ex hoc quod percipit se 
intelligere. Alio modo, in universali, secundum quod naturam humanae mentis ex actu intellectus considera-
mus. (. ) Est autem differentia inter has duas cogmtiones. Nam ad pnmam Cognitionen! de mente haben
dum, sufficit ipsa mentis praesentia, quae est pnncipium actus ex quo mens percipit seipsam Et ideo 
dicitur se cognoscere per suam praesenham. Sed ad secundam cognitionem de mente habendam, non 
sufficit ems praesentia, sed requintur dihgens et subtilis mquisitio Unde et multi naturam ammae ignorant, 
et multi etiam cuca naturam ammae erraverunt " [S Th I, 87, 1 ] 

Zie over de reflexieve kennis bij Thomas o.a. Ch. Boyer, 'Le sens d'un texte de St. Thomas. De Ver, 
I, a. 9', ш· GregortanumV (1924) biz. 424-443, en P. Η oenen, ¿a théorie du jugement d'après Si Thomas 
d'Aqum, Editto altera, aucta et emendata, Romae 1953, blz. 153-188. 
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zijn eigen kenact. ' Het verstand kent dus niet alleen (zoals elk kenvermogen) zijn eigen 
object en ook niet alleen (zoals elk kenvermogen) het bestaan van zijn eigen act, maar 
het kent óók de natuur van zijn eigen act. Op grond daarvan kent het dan weer de 
natuur van het verstandelijk vermogen en op grond daarvan tenslotte de natuur van zijn 
eigen substantie. De aard van het object is dus de kengrond van de aard van de act, de 
aard van de act is weer de kengrond van de aard van het verstand en de aard van het 
verstand is op zijn beurt de kengrond van de aard van de substantie, i.e. van de natuur 
van de ziel en haar andere vermogens. 

Intellectus cognoscit seipsum, quia scilicet per 
speciem non quidem sui, sed obiecti, quae est 
forma eius, ex qua cognoscit actus sui naturam, 
et ex natura actus naturam potentiae cognoscen-
tis, et ex natura potentiae naturam essentiae, et 
per consequens aharum potentiarum [In III Sent 
23, 1,2 ad3] 

Het verstand kent zichzelf, namelijk door de 
species, weliswaar niet die van zichzelf, maar die 
van het object, die de vorm ervan is, daaruit kent 
het de natuur van zijn act, en uit de natuur van 
de act kent het de natuur van het kenvermogen, 
en uit de natuur van het vermogen kent het de 
natuur van zijn wezen en bijgevolg de natuur 
van zijn andere vermogens 

Omdat en voorzover het verstand nu reflexief kennis heeft van zijn eigen natuur, weet 
het, dat zijn natuur erin bestaat zich aan de dingen te conformeren; bijgevolg is het 
tevens in staat de verhouding van zijn kenact tot het ding te kennen (cognoscit proportio-
nem ad rem)2: 

ventas est in ïntellectu et in sensu, sed non 
eodem modo In ïntellectu enim est sicut conse
quens actum intellectus et sicut cognita per 
intellectum consequitur namque intellectus 
operationemsecundum quod ìudicium intellectus 
est de re secundum quod est, cognoscitur autem 
ab ïntellectu secundum quod intellectus reflecti-

De waarheid is in het verstand en in het zintuig, 
maar niet op dezelfde wijze In het verstand is ze 
immers als volgend op de act van het verstand 
en als door het verstand gekend Want ze volgt 
op de werking van het verstand, inzover het 
oordeel van het verstand een ding betren inzover 
dit is Ze wordt echter door het verstand gekend, 

' Cf " animam reflecti per cognitionem supra seipsam, vel supra ea quae ipsius sunt, contingit 
dupliciter Uno modo secundum quod potentia cognoscitiva cognoscit naturam sui, vel eorum quae in ipsa 
sunt, et hoc est tantum intellectus cuius est quidditates rerum cognoscere ( ) Alio modo anima reflectitur 
super actus suos cognoscendo ìllos actus esse " [In III Sem 23, 1,2 ad 3] 

3 Cf " quamvis sensus propm obiecti sit veras, non tarnen cognoscit hoc esse verum Non enim 
potest cognoscere habitudinem conformitatis suae ad rem, sed solam rem apprehendit, intellectus autem 
potest huiusmodi habitudinem conformitatis cognoscere, et ideo solus intellectus potest cognoscere 
veritatem linde et Philosophus dicit m VI Metaphysicae quod ventas est solum in mente, sicut scilicet in 
cognoscente ventatem " [In I Penh , lect 3, nr 9] " verum secundum sui pnmam rationem est in 
ïntellectu Cum autem omms res sit vera secundum quod habet propnam formam naturae suae, necesse est 
quod intellectus, inquantum est cognoscens, sit veras inquantum habet similitudinem rei cognitae, quae est 
forma eius inquantum est cognoscens Et propter hoc per conformitatem intellectus et rei ventas definitur 
Unde conformitatem istam cognoscere, est cognoscere venta tern Hanc autem nullo modo sensus cognoscit 
licet enim visus habeat similitudinem visibihs, non tarnen cognoscit comparationem quae est inter rem 
visam et id quod ipse apprehendit de ea Intellectus autem conformitatem sui ad rem intelligibilem 
cognoscere potest" [S Th I, 16, 2] "Licet autem m cognitione sensitiva possit esse simihtudo rei cognitae, 
non tarnen rationem hums similitudinis cognoscere ad sensum pertvnet, sed solum ad intellectum Et ideo, 
licet sensus de sensibili possit esse verus, tarnen sensus ventatem non cognoscit, sed solum intellectus et 
propter hoc dicitur quod verum et falsum sunt in mente " [In VI Met, lect 4, nr 1235] 

349 



tur super actum suum, non solum secundum 
quod cognoscit actum suum sed secundum quod 
cognoscit proportionem eius ad rem, quae 
quidem cognosci non potest nisi cognita natura 
ìpsius actus, quae cognosci non potest nisi natura 
pnncipii activi cognoscatur, quod est ipse intel
lects, in cuius natura est ut rebus conformetur 
unde secundum hoc cognoscit ventatem intellec-
tus quod supra se ipsum reílectitur Sed ventas 
est in sensu sicut consequens actum eius, dum 
scilicet îudicium sensus est de re secundum quod 
est, sed tarnen non est in sensu sicut cognita a 
sensu etsi enim sensus vere ìudicat de rebus, 
non tarnen cognoscit ventatem qua vere ìudicat, 
quamvis enim sensus cognoscat se sentire, non 
tarnen cognoscit naturam suam et per consequens 
nee naturam sui actus nee proportionem eius ad 
res, et ita nee ventatem eius [De ver 1, 9] 

ìnzover het verstand op zíjn eigen act reflecteert, 
- met alleen ìnzover het zijn eigen act kent, maar 
inzover het de verhouding ervan tot het ding 
kent Weliswaar kan deze niet gekend worden, 
tenzij de natuur van de act zelf gekend wordt, en 
deze kan niet gekend worden, tenzij de natuur 
van het actieve beginsel gekend wordt, te weten 
het verstand zelf, tot welks natuur het behoort 
zich gelijkvormig te maken aan de dingen Daar
om kent het verstand de waarheid inzover het op 
zichzelf reflecteert Maar de waarheid is in het 
zintuig als volgend op zijn act, zolang namelijk 
het oordeel van het zintuig het ding betreft inzo
ver het is, maar ze is toch met in het zintuig als 
door het zintuig gekend Want ofschoon het 
zintuig waarlijk oordeelt over de dingen, kent het 
toch met de waarheid, waardoor het waarlijk 
oordeelt Immers, ook al weet het zintuig dat het 
waarneemt, het kent toch niet zijn eigen natuur 
en bijgevolg ook met de natuur van zijn eigen 
act, noch de verhouding ervan tot het ding, - en 
dus ook met de waarheid ervan 

In deze reflexieve wending, dit zich terugbuigen van het intellect op zijn eigen act en 
via deze op zichzelf, bestaat de befaamde 'volledige terugkeer (reditio completa) tot 
zichzelf 

ilia quae sunt perfectissima in entibus, ut sub-
stantiae intellectuales, redeunl ad essentiam suam 
reditione completa in hoc enim quod cognoscunt 
ahquid extra se positum, quodam modo extra se 
procedunt, secundum vero quod cognoscunt se 
cognoscere, ïam ad se redire incipiunt quia actus 
cognitionis est médius inter cognoscentem et 
cognitum, sed reditus iste completur secundum 
quod cognoscunt essentias proprias, unde dicitur 
in libro De causis quod 'omnis sciens essentiam 
suam est rediens ad essentiam suam reditione 
completa' Sensus autem, qui inter cetera est 
propinquior intellectuali substantiae, redire 
quidem incipit ad essentiam suam quia non 
solum cognoscit sensibile sed etiam cognoscit se 
sentire, non tarnen completur eius reditio quia 
sensus non cognoscit essentiam suam Sed 
potentiae insensibiles nullo modo redeunt super 
se ipsas quia non cognoscunt se agere, sicut ïgms 
non cognoscit se calefacere [De ver 1, 9] 

De dingen die onder de zijnden het volmaaktst 
zijn, zoals de geestelijke substanties, keren tot 
hun wezen terug door een volledige terugkeer 
Inzover ze immers iets kennen dat buiten hen 
bestaat, treden ze in zekere zin buiten zichzelf, 
maar inzover ze er kennis van hebben dat ze 
kennen, beginnen ze reeds tot zichzelf terug te 
keren, daar de act van de kennis een midden is 
tussen de kenner en het gekende Deze terugkeer 
wordt echter vervolledigd, inzover ze hun eigen 
essenties kennen Daarom wordt in het Liber de 
causis gezegd 'ieder wezen dat zijn eigen essen
tie kent, keert naar zijn essentie terug door een 
volledige terugkeer ' Het zintuig echter, dat 
onder de andere de intellectuele substantie het 
naast is, begint weliswaar terug te keren naar 
zijn essentie, daar het niet alleen weet heeft van 
het zintuiglijk waarneembare, maar ook van zijn 
eigen waarnemmgsact, maar het vervolledigt zijn 
terugkeer met, aangezien het zintuig niet zijn 
eigen essentie kent Maar vermogens die met 
[eens] zintuiglijk [kunnen] waarnemen keren ш 
het geheel niet tot zichzelf terug, daar ze geen 
weet hebben van hun activiteit, zoals het vuur er 
geen weet van heeft dat het verwarmt 

Hoewel dus aan alle kenvermogens een aanzet tot terugkeer {reditio) toekomt, is de vol-
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ledige terugkeer (reditio completa) voorbehouden aan zuiver geestelijke of verstandelijke 
wezens, daar alleen deze in staat zijn de natuur van hun eigen substantie te kennen.1 

De menselijke geest beschrijft in de activiteit van het kennen als het ware een soort 
'cirkelbeweging': de geest 'gaat van zichzelf uit' of 'treedt buiten zichzelf (exitus), 
maar keert in de reflectie weer volledig tot zichzelf terug (reditus). Natuurlijk betreft 
het hier geen beweging in de fysische zin van het woord; de activiteiten van de geest 
zijn immers volkomen onstoffelijk en immanent. 'Beweging' moet in deze context dus 
in overdrachtelijke zin verstaan worden. De 'uittreding' of de 'beweging naar buiten' 
(exitus) correspondeert dan met de eerste verstandsoperatie, die immers termineert in 
het object (i.e. in het begrip van een ding); en de 'terugkeer naar zichzelf (reditus) 
correspondeert met de achtereenvolgende reflecties op de natuur van de act, op de 
natuur van het vermogen en tenslotte op de natuur van de eigen substantie, waarmee de 
terugkeer volledig is; alles in overeenstemming met het beginsel, dat de act gekend 
wordt uit het object en het vermogen uit de act.2 

Het spreekt wel vanzelf dat dit niet zonder betekenis is voor de aard van de waar
heid op elk van de genoemde niveaus van het verstandelijk kennen. En daar het verstand 
in het stadium van de begripsvorming een soort midden is tussen de aanvankelijke 
receptie van de kenvorm en de uiteindelijke vorming van het oordeel, valt te verwachten 
dat de waarheid van het verstand op dit niveau gemeenschappelijke trekken zal vertonen 
met beide; dat m.a.w. de waarheid van het verstand, voorzover het een begrip of een 
definitie vormt, in zekere zin het midden houdt tussen de waarheid die toekomt aan elk 
ding op grond van zijn eigen vorm (dus loutere zijnswaarheid) en de waarheid die 
slechts kan toekomen aan het oordelende verstand (dus voltooide kenniswaarheid). Dit 
blijkt wanneer men de waarheid op het niveau van het begrip achtereenvolgens be
schouwt als voortvloeiend uit de informatieve fase en als vooruitgrijpend op de oor
deelsfase. 

Voorzover het verstand in aansluiting op de informatie door een intelligibele ken-
vorm een begrip vormt, is het per se en altijd waar? De reden daarvan is, dat geen 

1 De ga hier niet in op de vraag, waarom noch stoffelijke vermogens, noch met-subsistente wezens tot 
een dergelijke 'volledige terugkeer' in staat zijn Men zie daartoe Thomas commentaar op de 15e stelling 
van het Líber de Causis, voorts De ver 1, 9, 2, 2 ad 2; In I Sent 17, 1, 5 ad 3, 19, 1, 1; 35, 1, 1; 5 Th 
I, 14, 2 ad 1. Zie ook de bespreking van deze teksten in. С G F. Braun, Zelfkennis Een studie over de 
zelfkennis en haar wijsgerige vooronderstellingen in de leer van Sint Thomas van Aquino, Hilversum 1959, 
blz. 145-166. 

2 "... locutio haec qua dici tur quod sciens se ad essentiam suam redit, est locutio metaphonca: non enim 
in inteliigendo est motus, ut probatur in VII Physicorum, unde nec proprie loquendo est ibi recessus aut 
reditus, sed pro tanto dicitur ibi esse processus vel motus in quantum ex uno cognoscibili pervenitur ad 
aliud. Et quidem in nobis fît per quendam discursum secundum quem est exitus et reditus in animam 
nostrani dum cognoscit se ìpsanr primo enim actus ab ipsa exiens terrmnatur ad obiectum, et deinde 
reflectitur super actum et demum supra potentiam et essentiam secundum quod actus cognoscuntur ex 
obiectis et potentiae per actus " [De ver 2, 2 ad 2] 

3 " .. licet rpsum ineomplexum, vel etiam definido, non sit secundum se verum vel falsum, tarnen 
intellecrus apprehendens quod quid est dicitur quidem per se semper esse verus, ut patet in III de Anima 
...". [ScG I, 59, Amplius]. "... licet ipsum intelligibile ineomplexum non sit neque verum ñeque falsum, 
tarnen intellecrus intelligendo ipsum verus est, inquantum adaequatur rei intellectae. Et ideo subdit, quod 
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enkel vermogen kan dwalen met betrekking tot zijn eigen object (obiectum proprium). 
Zoals het gezichtsvermogen niet kan dwalen ten aanzien van zijn eigen object (kleur), 
zo kan het verstand niet dwalen bij het vatten van de watheid van stoffelijke dingen. 
Wordt bijvoorbeeld het gezichtsvermogen niet door deze of gene kleur geactueerd, dan 
wordt het in het geheel niet geactueerd. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor het 
verstandelijk vermogen in de eerste verstandsoperatie: het begrijpt deze of gene watheid, 
of het begrijpt überhaupt niet.1 

Met andere woorden: het verstand, voorzover het deze of gene watheid vat, is 
feilloos waar. Deze 'feilloosheid' is overigens geen verdienste, want het verstand op het 
niveau van de begripsvorming kan niet anders dan waar zijn; het is 'domweg' waar. 
Wat dit betren leunt de begripsvorming door het verstand nog zwaar op de informatie 
door een intelligibele kenvorm. Want ófwel het verstand wordt door een vorm geïnfor
meerd, in welk geval het actueel kennend is en zich een begrip vormt; ófwel het intel
lect wordt niet door een vorm geïnformeerd, in welk geval het niet actueel kennend is 
en zich bijgevolg ook geen begrip vormt. Vanuit dit gezichtspunt beschouwd heeft de 
waarheid van het verstand in de begripsvorming dan ook méér gemeen met de zijns-
waarheid, die aan elk willekeurig ding toekomt op grond van zijn eigen vorm, dan met 
de tot volle wasdom gekomen, bewuste kennis-waarheid van het oordeel: 

Ventas quidem potest esse in sensu, vel in 
ïntellectu cognoscente quod quid est, ut in 
quadam re vera non autem ut cognitum in 
cognoscente, quod importât nomen ve ri, perfectio 
enim intellectus est verum ut cognitum Et ideo, 
proprie loquendo, ventas est in ïntellectu compo
nente et dividente non autem in sensu, ñeque in 
ïntellectu cognoscente quod quid est [S Th I, 
16,2] 

Er kan in het zintuig, of in het verstand dat 'wat 
een wat is' kent, wel waarheid zijn, zoals in een 
of ander waar ding, maar met zoals het gekende 
in de kenner, - wat de naam 'waarheid' betekent, 
de vervolmaking van het verstand is immers het 
ware als gekend Derhalve is de waarheid ш de 
eigenlijke zin van het woord in het samenstellen
de en scheldende verstand, maar met in het zin
tuig, noch in het verstand dat 'wat een wat is' 
kent 

Precies zoals elk ding door een substantiële of accidentele vorm feilloos bepaald is tot 
dit ding of tot een zodanig ding, zo is het verstand niet alleen op het moment van de 
informatie door een kenvorm, maar ook in de daarop volgende fase van begripsvorming 
feilloos bepaald tot één zaak2: 

intellectus, qui est tpsius quid est secundum hoc quod ahquid erat esse, scilicet secundum quod ìntelligit 
quid est res, verus est semper" [In III De an , lect 11, nr 761] 

1 " circa quod quid est non decipitur intellectus nisi per accidens aut enim per intellectum attingit 
aliquis quod quid est rei, et tunc vere cognoscit quid est res, aut non attingit, et tunc non apprehendit rem 
lllam Unde circa earn non venficatur neque decipitur Propter quod dicit Aristoteles in tertio de Anima, 
quod sicut sensus circa propria obiecta semper est verus, ita intellectus circa quod quid est, quasi circa 
propnum obiectum " [In IX Met, lect 11, nr 1907] " quod quid est pnmum obiectum intellectus unde 
sicut visus nunquam decipitur in proprio obiecto, ita neque intellectus in cognoscendo quod quid est Nam 
intellectus nunquam decipitur m cognoscendo quod quid est homo " [In III De an , lect 11, nr. 762] 

2 Cf "Sciendum est autem, quod cum quaehbet cogmtio perficiatur per hoc quod sumhtudo rei 
cogmtae est in cognoscente, sicut perfectio rei cognitae consistit in hoc quod habet talem formam per quam 
est res talis, ita perfectio cogmtioms consistit in hoc, quod habet similitudinem formae praedictae " [In VI 
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.. sicut res habet esse per propriam formam, ita 
virtus cognoscitiva habet cognoscere per simili-
tudinem rei cogmtae. Unde, sicut res naturalis 
non deficit ab esse quod sibi competit secundum 
suam formam .. : ita virtus cognoscitiva non 
deficit in cognoscendo respectu illius rei cuius 
similitudine informatur .. [S Th I, 17, 3] 

Zoals een ding het zijn bezit door zijn eigen 
vorm, zo bezit het kenvermogen het kennen door 
zijn eigen gelijkenis van het gekende ding. Nu 
schiet een natuurding met tekort in het zijn, dat 
eraan toekomt overeenkomstig zijn vorm; zo 
schiet ook het kenvermogen niet tekort m de 
kennis met betrekking tot het ding, door welks 
gelijkenis het geïnformeerd wordt. 

Maar omdat en voorzover het verstand al in de eerste verstandsoperatie, dus al bij de 
begripsvorming, anticipeert op het oordeel en derhalve als het ware al neigt naar kennis-
waarheid in de volle zin van het woord, kan het toch ook al op dit niveau 'waar' 
genoemd worden in de zin van kenniswaarheid en dus ook Onwaar' in de zin van 
dwaling. In dit geval wordt het uiteraard niet uit zichzelf of per se 'waar' genoemd 
(want per se is het altijd waar en is dwaling uitgesloten), maar per accidens: voorzover 
namelijk in een begrip of in een definitie een of andere samenstelling of scheiding 
(compositio vel divisio) in het geding is en een of andere toepassing op het ding (appli-
catio ad rem) beoogd wordt. 

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de constitutieve bestanddelen van een voorge
stelde definitie met elkaar in strijd zijn (zoals in 'niet zintuiglijk dier'). Ook kan het 
gebeuren dat een op zichzelf correcte definitie wordt toegepast op een ding, waarvan het 
niet de definitie is (bijv. wanneer de definitie van de cirkel wordt toegepast op de drie
hoek)1: 

... ventas per pnus invenitur in compositione et 
divisione intellectus Secundario autem dicitur 
verum et per posterius m intellectu formante 
quiditates rerum vel diffinitiones Unde diffinitio 
dicitur vera vel falsa ratione compositioms verae 
vel falsae, ut quando scilicet dicitur esse diffini
tio eius cuius non est, sicut si diffinitio circuii 
assignetur triangulo, vel etiam quando partes 
diffinitionis non possunt componi ad invicem, ut 
si dicatur diffinitio alicuius rei 'animai insensi
bile', haec enim compositio quae ìmplicatur, 
scilicet aliquod animal est insensibile, est falsa 

De waarheid wordt primair aangetroffen in de 
samenstelling en scheiding van het verstand 
Maar secundair en in tweede instantie wordt 
gezegd dat het ware in het verstand is dat de 
watheden of de definities van de dingen vormt 
Daarom wordt een definitie 'waar' of Onwaar' 
genoemd op grond van een ware of valse samen
stelling, zoals wanneerde definitie toegeschreven 
wordt aan iets, waarvan het met de definitie is, 
bijv. als men de definitie van een cirkel toe
schrijft aan een driehoek; of ook wanneer de 
delen van de definitie niet met elkaar samenge-

Met, lect 4, nr 1234]. "Cum ... omnis res sit vera secundum quod habet propnam formam naturae suae, 
necesse est quod intellectus, inquantum est cognoscens, sit verus inquantum habet similitudinem rei cogm
tae, quae est forma ems inquantum est cognoscens Et propter hoc per conformitatem intellectus et rei 
ventas definitur." [S Th I, 16, 2] 

' Cf. ".. licet ipsum încomplexum, vel etiam defimtio, non sit secundum se verum vel falsum, tarnen 
intellectus apprehendens quod quid est dicitur quidem per se semper esse verus, ut patet in III de Anima; 
etsi per accidens possit esse falsus, inquantum vel defimtio includit aliquam complexionem, vel partium 
definmonis ad invicem, vel tonus definitioius ad defmitum. Unde defimtio dicetur, secundum quod 
intelligirur ut huius vel illius rei defimtio, secundum quod ab intellectu accipitur, vel simphciter falsa, si 
partes definitioms non cohaereant invicem, ut si dicatur animal insensibile, vel falsa secundum hanc rem, 
prout defimtio circuii accipitur ut tnanguli " [ScG I, 59, Amplius] Zie ook In I Sent 19, 5, 1 ad 7, 5 Th 
I, 17, 3 en 58, 5. 
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Et sic diffinitio non dicitur vera vel falsa nisi per steld kunnen worden, zoals wanneer men iets 
ordinem ad compositionem sicut et res dicitur definieert als 'met-zintuiglijk dier' de samen-
vera per ordinem ad intellectum [De ver 1,3] stelling die geïmpliceerd is, nl dat een of ander 

dier met-zintuiglijk is, is immers vals Daarom 
wordt een definitie slechts waar of vals genoemd 
met betrekking tot de samenstelling van het ver
stand, zoals ook de dingen waar genoemd wor
den met betrekking tot het verstand 

De verklaring hiervan is, dat er bij het verstand voorzover het oordeelt - d w.z. voorzo
ver het samenstelt of scheidt, affirmeert of negeert - geen sprake is van simpelweg iets 
vatten (apprehendere aliquid), waarbij geen enkele dwaling mogelijk is, maar veeleer 
van iets als iets opvatten en iets van iets zeggen (dicere aliquid de aliquo)} Dit levert 
een fundamenteel verschil op tussen de waarheid van de eerste verstandsoperatie en de 
waarheid van de tweede verstandsoperatie: 

Es gibt Erkenntnis bei der es eigentlich eine Tautologie ist, von wahrer Erkenntnis zu sprechen, 
weil sie als schlicht erfassende Erkenntnis immer nur wahr und nie falsch ist, eben die schlichte 
Kenntnisnahme oder Erfassung Es gibt aber auch Erkenntnis, bei der es, weil hier auch der 
Gegensatz der Fehlererkenntnis (im positiven Sinne) auftritt, keine Tautologie ist, sie eigens 
als wahr auszuzeichnen, nämlich das Erkennen im Sinne des auf etwas Erkennens oder der 
Auffassung, die wahr und falsch sein kann Em falsches Urteil ist ein wirkliches Urteil über 
den Gegenstand so gut wie ein wahres Urteil Ein falsches Urteil ist kein negatives Fehlen oder 
Nichtsein der urteilenden Verbindung oder Trennung, sondern ein positiv fehlerhaftes Urteil, 
eine positiv fehlerhafte Verbindung oder Trennung, wahrend eine einfache Erfassung dagegen 
nur im negativen Sinne fehlen kan, indem der Gegenstand nicht erfaßt wird, Erfassung also 
nicht ist, überhaupt nicht zustande kommt So lost sich eine beliebte Streitfrage, ob es nämlich 
falsches Erkennen gebe Es gibt nur wahre 'Erfassung', weil unser Verstand oder der íntentio-
nale Akt den Gegenstand entweder berührt oder nicht, aber es gibt wahre und falsche 'Auffas
sung' ..2 

Het oordelende verstand kan dus wel degelijk dwalen Daarom is het verstand, voorzo
ver het oordeelt, niet altijd waar. In feite is het altijd óf waar óf onwaar, en wel krach
tens het contradictiebeginsel3 

' "Determinai [Philosophus] de secunda operatwne ¡ntellectus, quae est compostilo et divisto Et dicit, 
quod dictio, qua dicit intellectus aliquid de aliquo, sicut contingit in affirmatione, semper est aut vera, vel 
falsa Sed intellectus non semper est verus aut falsus, quia intellectus est incomplexorum, qui ñeque venís 
aut falsus est quantum ad ld quod ïntelligitur Ventas enim et falsitas consistit in quadam adaequatione vel 
comparatone umus ad alterum, quae quidem est in compositione vel divisione intellectus Non autem in 
intelligibili incomplexo " [In III De an , lect 11, nr 760] 

2 G Sohngen, Sem und Gegenstand Das scholastische Axiom ens et verum convertuntur als Fundament 
metaphysischer und theologischer Spekulation, Munster in Westfalen 1930, blz 202 

3 " quia praedictum ens et non ens, scilicet verum et falsum, consistit in compositione et divisione, 
ideo similiter consistit circa partitionem contradictionis Unaquaeque enim contradichonum partiuntur sibi 
rnvicem verum et falsum, ita quod altera pars est vera, et altera pars est falsa Cum emm contradictio ex 
affirmatione et negatione constituatur, utraque autem harum ex praedicato sit et subiecto, praedicatum et 
subiectum dupliciter se possunt habere Aut emm sunt coniuncta in rerum natura, sicut homo et animal, 
aut sunt disiuncta, ut homo et asmus Si ergo formantur duae contradictiones una ex terminis coniunctis, 
ut, homo est animal, homo non est animal, alia ex terminis disiunctis, ut, homo est asmus, homo non est 
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Keren we tot besluit terug naar de maatproblematiek, met name naar de kwestie van 
de hanteerbaarheid van de maat. De uiteenzettingen over de reflexiviteit van het oordeel 
bevestigen en verdiepen de eerdere bevindingen in dit hoofdstuk: dat de kenverhouding 
een niet-wederkerige relatie is, dat de activiteit van het kennen immanent is en noch 
verklaard kan, noch verklaard behoeft te worden als een louter passief bepaald-worden 
door het ding. Integendeel, in de eigenlijke zin van het woord is menselijk kennen een 
actief en vrij zich richten naar en zich betrekken op het gegeven ding. Het gegeven ding 
is weliswaar de oorzaak en daarmee de maat van de menselijke kenniswaarheid, echter 
niet als een dwingende 'causa efficiens', maar als een uitnodigende 'causa exemplaris'. 
Het vermogen van een verstandelijk wezen aan deze uitnodiging gehoor te geven -
d.w.z. het vermogen deze uitnodiging te zien als een aanleiding en aan te grijpen als 
een gelegenheid om zich actief en vrij naar de gegeven werkelijkheid te richten -
veronderstelt het zelfbewustzijn (het 'tot zichzelf gekomen zijn' of het 'zichzelf geworden 
zijn') als zijn mogelijkheidsvoorwaarde.1 

asinus, utramque contradictionem inter se condividimi verum et falsum". [In VI Met, lect 4, nrs 1225-
1226] 

1 Cf "Die Kausalität auf rem geistigem Gebiet ist also nur möglich, insoweit diese angenommen und 
mitvollzogen wird Sie ist nie ein Mitgerissen- und Umgeworfenwerden ( ) Nur auf der Ebene personli
chen Seins kann man darum von Anlaß und Gelegenheit sprechen Auf die Person wirkt nichts als Ursache 
schlechthin, sondern ein Seiendes oder ein Geschehen können ihr 7um Anlaß werden, so oder so sich zu 
verhalten Das bedeutet, daß in Anbetracht der Lage die Person von sich aus die Initiative zu ihrem 
Verhalten ergreift, daß dieses nicht von der Ursache hervorgebracht wird Im Stofflichen gibt es hingegen 
keine Anlasse, sondern nur Ursachen, die Wirkungen hervorbringen, und zwar in jeder Lage " [A Brunner, 
Der Stufenbau der Welt Ontologische Untersuchungen über Person, Leben, Stoff, München und Kempten 
1950, blz. 352] 

Daar de zintuiglijke gegevens hel uitgangspunt vormen van de menselijke kennis, moet daarin ook 
de norm of toetssteen bestaan voor de oordelen over de fysische werkelijkheid " .. St Thomas [wijst] de 
zintuiglijke gegevenheden aan als datgene waarmee ons oordeel over de natuurdingen in overeenstemming 
moet zijn. Nu zijn deze zintuiglijke inhouden gegevens welke zich primair aan ons opdringen, en wel met 
een objectieve geldingskracht, aangezien het kennend subject ten aanzien van hun inhoudelijke bepaaldheid 
nog geenszins actiefis opgetreden Zij hebben die objectiviteit welke het geconstrueerde begrip van de 
tweede verstandsdaad in oorsprong mist Dit laatste immers is tot stand gekomen door een activiteit van 
het kennend subject, zodat het krachtens oorsprong slechts subjectieve waarde heeft De beoordeling nu 
is er op gericht de eventuele objectieve waarde er van vast te stellen, en zij zal dit moeten doen door deze, 
door het subject geconstrueerde, gedachteninhoud te vergelijken met oorspronkelijk objectieve gegevenhe
den, welke bij uitstek gevonden worden in het gebied van het zintuiglijke Bovendien verschijnen de dingen 
in de zintuiglijke kennis in hun oorspronkelijke complexiteit, en ook dit wordt vereist voor een beoorde-
hngsnorm. Want wat beoordeeld moet worden, is een gedacht verband tussen meerdere gegevens, hetzij 
een positief verband van bij elkaar horen, hetzij een negatief verband van los van elkaar staan Bij de 
beoordeling van een dergelijk verband zal men dan ook daar moeten zien, waar de gecombineerde 
elementen zich in hun concrete gesitueerdheid voordoen. Onder het dubbel opzicht van hun oorspronkelijke 
objectiviteit en hun oorspronkelijke complexiteit kunnen de zintuiglijke keninhouden dus werkelijk gelden 
als norm ter beoordeling van de objectiviteit van de verstandelijke synthese, welke het verstand zich 
gevormd heeft met elementen welke het voorafin een analyserend-abstraherendeact in zich opgenomen 
heeft " [S W van Haaren, 'Het oordeel als waarheidsbezit Het kennen van de waarheid volgens St 
Thomas' commentaren op de Metaphysica, De anima en Penhermeneias van Aristoteles', in Tijdschrift 
voor Filosofie 19 (1957) blz 444-476, zie blz 469] 

De wijze waarop de zintuiglijke gegevens norm of toetssteen zijn bij de beoordeling van met-fysische 
objecten (zoals in de wiskunde en de metafysica), moet uiteraard anders zijn, afhankelijk van de aard van 

355 



Was het menselijk kennen niets méér dan 'opgaan in het andere' of 'zich verliezen 
in het andere', dan zou het weliswaar niet dwalen, maar dan zou het zich ook nauwe
lijks boven het niveau van de stoffelijke bepaling verheffen. Maar omdat menselijke 
kennis naar zijn vervolmaking of naar zijn voltooiing bestaat in het oordeel, dat zelfken
nis of bij-zich-zijn veronderstelt, is het verstand in staat zijn eigen verhouding tot het 
ding (proportio ad rem) te kennen, derhalve in vrijheid te bepalen en daardoor recht te 
doen aan het andere als andere. ' 

Besluit 

Nadat in het vorige hoofdstuk was vastgesteld dat de transcendentale notie 'waar(heid)' 
niet iets reëels, maar iets louter rationeels aan 'zijnde' toevoegt, namelijk een rationele 
relatie, rees de vraag, of de toekenning van het predicaat 'waar' aan het zijnde daarmee 
niet tot een puur extrinsieke denominatie was gereduceerd. Een zijnde zou dan immers 
niet 'waar' genoemd worden omdat en voorzover het is, maar omdat en voorzover het 
gekend wordt, dus niet op grond van een intrinsieke vorm, maar enkel en alleen op 
grond van een wellicht toevallige, niet-reele en dus volkomen uitwendige betrekking. Om 
op deze vraag een evenwichtig antwoord te kunnen geven is om te beginnen aandacht 
besteed aan de aard van de menselijke kenverhouding als een met-wederkerige verhou
ding, waardoor tevens een perspectief geopend werd op waarheid als maatverhouding 
(4.1). Vervolgens is de verhouding tussen zijnswaarheid en kenniswaarheid aan de orde 
gesteld, niet alleen in verband met het menselijke, maar ook in verband met het godde
lijke verstand (4.2). Tegen die achtergrond was het mogelijk een meer adaequaat begrip 

de wetenschap, waartoe het oordeel behoort (zie daarover De tnn 5 en 6) Niettemin stelt Thomas heel 
in het algemeen " phantasma est pnncipium nostrae cognitionis, ut ex quo incipit ïntellectus operatio 
non sicut transiens, sed sicut permanens ut quoddam fundamentum intellectualis operations, sicut principia 
demonstration» oportet manere in omni processu scientiae, cum phantasmata comparentur ad intellectum 
ut obiecta, ш quibus inspicit omne quod mspicit vel secundum perfectam repraesentationem vel per 
negationem Et ideo quando phantasmatum cogmtio impeditur, oportet totahter impedivi cognitionem 
ïntellectus m divinis " \De trin 6, 2 ad 5] (Curs A V) Cf " ïudicium non dependet tantum a receptione 
speciei, sed ex hoc quod ea de quibus ìudicatur examinantur ad ahquod pnncipium cognitionis, sicut de 
conclusionibus ludicamus eas in principia resolvendo ( ) Sed quia primum pnncipium nostrae cognitionis 
est sensus, oportet ad sensum quodam modo resolvere omnia de quibus tudwamus" [De ver 12, 3 ad 2] 
(curs A V ) 

1 Cf "Menschliches Handeln ist frei Freiheit ist aber von vornherein nur dort denkbar, wo der 
Handelnde emen Stand hat, der von dem Stand dessen, mit dem er handelt, unabhängig ist Dadurch nun, 
daß der Mensch in seiner urteilenden Erkenntnis seine vollkommene Rückkehr zu sich selbst vollzieht und 
so einen Stand gegen und unabhängig vom erkannten Gegenstand gewinnt, kann er als von diesem freier 
frei mit ihm handeln Und umgekehrt. Die Tatsache daß der Mensch frei mit den Dmgen seiner Welt 
handeln kann, ist eme Anzeige dieser wissenden In-sich-selber-Standigkeit des Menschen in seinem 
erkennenden Handeln " [K. Rahner, Hörer des Wortes Zur Grundlegung einer Rehgionsphilosophie, Neu 
bearbeitet von J В Metz, München 1963, blz 73-74] 

Men zie overigens ook de kntiek op deze interpretatie door J Rivera in ¡Connaturales Erkennen und 
vorstellendes Denken Eine phänomenologische Deutung der Erkenntnislehre des Thomas von Aquin, 
Freiburg/München 1967, blz 125-127. 
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te ontwikkelen van waarheid als maatverhouding (4.3) en het daaruit resulterende 
kritische probleem in overeenstemming met Thomas' realisme op te lossen (4.4). 

In 4.1 is licht geworpen op de specifieke aard van de rationele relaties, op grond 
waarvan de zijnden 'waar' genoemd worden. Het bleek te gaan om die relaties, die geen 
reëel fundament hebben in het subiectum of relatum en die steevast deel uitmaken van 
de z.g. niet-wederkerige relaties, waarbij wel in de ene term een fundament aanwezig 
is voor een reële relatie tot de andere term, maar niet in de andere term een daarmee 
corresponderend fundament voor een reële relatie tot de ene, - hoewel het verstand zo'n 
relatie onvermijdelijk denkt en spontaan op die term projecteert. Zulke niet-wederkerige 
relaties doen zich niet voor bij de statische relaties (die gefundeerd zijn in kwantiteit), 
maar bij de dynamische relaties (die gefundeerd zijn in activiteit en passiviteit), en dan 
nog uitsluitend voorzover deze gefundeerd zijn in immanente activiteiten. 

Zo is er bij een activiteit als het menselijke kennen in het gekende ding geen met 
deze activiteit corresponderende passio aanwezig, die de betrekking wederkerig zou 
maken; want de kenactiviteit oefent geen enkele reële invloed uit op het gekende ding. 
De voor de hand liggende suggestie dat de kennis wellicht niet begrepen moet worden 
als een actio van de kenner, maar veeleer als een door een efficiënte inwerking van het 
ding teweeg gebrachte passio in de kenner, op grond waarvan de kenverhouding alsnog 
als een wederkerige relatie begrepen zou kunnen worden, bleek onhoudbaar te zijn. In 
dat geval zou immers de zin van het onderscheid tussen waarheid en dwaling volledig 
teniet worden gedaan en zou in zekere zin iedere opvatting even 'waar' zijn, dus óók 
de aan deze opvatting tegengestelde opvatting. 

Daarmee was niet gezegd dat het gekende ding op geen enkele wijze oorzaak is van 
de menselijke kenniswaarheid. Het onderscheid tussen waarheid en dwaling veronderstelt 
evenwel een maatstaf of beoordelingsnorm, die slechts verschaft wordt door de doel-
oorzaak (causa finalis) en de voorbeeldelijke oorzaak (causa exemplaris). Want alleen 
deze oorzaken kunnen oorzaak zijn zonder te dwingen en ook zonder in zichzelf enige 
activiteit te ontplooien of verandering te ondergaan: elk van beide verhoudt zich als een 
soort Onbewogen beweger' tot datgene, wat hij veroorzaakt. Daarom is aan deze twee 
oorzaken het veroorzaakte reëel gerelateerd, terwijl ze zelf niet reëel, maar louter 
rationeel gerelateerd zijn aan het veroorzaakte; en daarom zijn deze twee oorzaken bij 
uitstek constitutief voor maatverhoudingen: de doeloorzaak in de sfeer van het goede en 
de voorbeeldelijke oorzaak (als 'oer-zaak') in de sfeer van het ware. 

In 4.2 is dan de aandacht verlegd naar de verhouding tussen zijnswaarheid en 
kenniswaarheid. Om te beginnen heeft de vraag wat kennen is een uitdieping en voorlo
pige beantwoording gekregen vanuit het contrast tussen de stoffelijke en de onstoffelijke 
receptie van vormen. Daardoor kon niet alleen de diepe zin van het adagium 'anima est 
quodam modo omnia ' zichtbaar gemaakt worden, maar kon bovendien met terugwerken
de kracht een verhelderend licht geworpen worden op het tegelijkertijd immanente (niet-
transitieve) en actieve (niet-louter-passieve) karakter van het verstandelijk kennen. De 
voor het verstandelijke kennen vereiste receptie van een vorm bleek slechts mogelijk op 
grond van een spontane werking van het actieve intellect, die het intelligibele gehalte 
van het zintuiglijke kenbeeld (dat t.o.v. het verstand een louter instrumentele rol vervult) 
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doet oplichten, waardoor de tot het dit-hier-en-nu beperkte vorm als het ware van zijn 
'exclusiviteit uit bekrompenheid' wordt bevrijd en tot het niveau van het intelligibele 
wordt verheven. 

Na vervolgens de verhouding tussen kenner en gekende als adaequatio intellectus 
et rei te hebben getypeerd en deze als een identiteit naar de vorm bij een diversiteit naar 
de zijnswijze begrepen te hebben, kon in het licht van de tegenstelling tussen het godde
lijke kennen (adaequatio rei ad intellectum divinum) en het menselijke theoretische 
kennen (adaequatio intellectus humanus ad rem) tenslotte het tweezijdige karakter van 
de zijnswaarheid als kenniswaarheid vastgesteld worden: de zijnden zijn per se gerela
teerd aan het goddelijk verstand, maar slechts per accidens aan het menselijk verstand. 
De suggestie, dat de waarheid van de zijnden op een puur extrinsieke denominatie zou 
berusten, was daarmee afdoende weerlegd. 

Pas tegen deze achtergrond was het mogelijk in 4.3 een min of meer volledige 
uiteenzetting te geven van waarheid als maatverhouding. Allereerst is een summiere 
karakterisering gegeven van de verschillende maatverhoudingen en is het verschil 
daartussen herleid tot het verschil tussen wederkerige en niet-wederkerige overeenkomst. 
Bij de diverse ken verhoudingen bleek er steeds sprake te zijn van een niet-wederkerige 
overeenkomst tussen de maat en het gemetene. In zulke gevallen is de maat niet alleen 
zijnsbeginsel, maar ook - en juist op grond daarvan - kenbeginsel. Daar nu de maat als 
kenbeginsel eerder en beter bekend moet zijn dan het gemetene, rees onvermijdelijk de 
vraag naar de hanteerbaarheid van de maat van de menselijke kenniswaarheid: hoe kan 
het te kennen ding maat zijn van de kennis van dat ding, wanneer het niet al van meet 
af aan gekend wordt? Deze vraag is in verband gebracht met de vraag naar het waar
heidscriterium en toegespitst op het probleem van het representationisme, zoals dat in 
het rationalisme en het empirisme van de 17e en de 18e eeuw wordt aangetroffen. 

In 4.4 kon in twee stappen aan dit probleem het hoofd worden geboden. De eerste 
stap bestond in een uiteenzetting van de zorgvuldige onderscheidingen die Thomas maakt 
tussen niet-reflexieve en reflexieve kennis en - op het niveau van de niet-reflexieve 
kennis - tussen het gekende ding als id quod cognoscitur, de intelligibele kenvorm als 
id quo cognoscitur en het begrip als een eigenaardige eenheid van id quod cognoscitur 
én id quo cognoscitur, - samengebald in de formule id in quo cognoscitur. Deze formule 
is aangegrepen om het standpunt van Thomas zo precies mogelijk te onderscheiden van 
het representationisme, o.a. door helderheid te verschaffen met betrekking tot de samen
hang van en het verschil tussen middellijke en discursieve kennis. Op grond daarvan was 
het mogelijk het volkomen eigen en unieke teken-karakter van het begrip in beeld te 
krijgen en het representationisme te weerleggen. De tweede stap bestond in de behande
ling van de rol van de reflectie in de kennis (gedacht naar het model van exit us en 
reditus) en van de rol van het oordeel, waarin de menselijke geest 'tot zichzelf komt' 
of 'zichzelf wordt'. Daardoor bleek de menselijke geest, anders dan niet-intellectuele 
vermogens, in staat de eigen proportio ad rem te bepalen. Vandaaruit was het mogelijk 
volledig recht te doen aan de these, dat de waarheid primair in het verstand - en met 
name in het oordeel - gevonden wordt, omdat eerst in het oordeel de waarheid als 
zodanig gekend wordt. 
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Door de signalering van het reflexieve karakter van de menselijke geest, op grond 
waarvan de mens in staat is te oordelen en zich bewust te zijn van waarheid en onwaar
heid, doet zich opnieuw een doorbraak voor in de ontwikkeling van de draagwijdte van 
de vraag 'Wat is waarheid?'. Zoals het denken eerder gedwongen werd de stap te zetten 
van de logische, abstractieve, eenzinnige benaderingswijze naar de metafysische, subli-
matieve, veelzinnige benaderingswijze, zo wordt het nu genoopt de centrale rol van de 
menselijke vrijheid en verantwoordelijkheid bij de kennis van de waarheid onder ogen 
te zien, - niet alleen als een academisch, maar ook en vooral als een persoonlijk pro
bleem, dat in zekere zin de ziel van de waarheidsproblematiek uitmaakt. 

Zo loopt de verkenning van de virtus quaestionis tenslotte uit op een quaestio de 
virtute. Want dezelfde vrijheid, die de mens in staat stelt ontvankelijk te zijn voor de 
waarheid, stelt hem ook in staat zich van de waarheid af te sluiten of haar zelfs met 
voeten te treden. 

En is het tenslotte - zoals Thomas in S.Th. I, 17, 1 voorzichtig suggereert - niet 
alléén door het misbruik van de menselijke vrijheid, dat onwaarheid en duisternis in de 
wereld komen? 

. in rebus dependentibus a Deo, falsitas invemri 
non potest per comparationem ad ïnlellectum 
divinum, cum quidquid in rebus accidit, ex 
ordinatione divini ïntellectus procedat nisi forte 
in voluntanis agentibus tantum, in quorum 
potestate est subducere se ab ordinatione divini 
ïntellectus, in quo malum culpae consistit, se
cundum quod ipsa peccata/α/ilia to et mendacia 
dicuntur in Scriptum, secundum ìllud Psalmi IV· 
ut quid dihgitis vamtatem, et quaentis menda-
cium7 Sicut per oppositum operano virtuosa 
ventas vitae nominatur, inquantum subditur 
ordini divini ïntellectus, sicut dicitur loan. Ili 

In de dingen, die afhankelijk zijn van God, kan 
geen onwaarheid bestaan in relatie tot het godde
lijke verstand, aangezien alles wat m de werke
lijkheid voorvalt, voortkomt uit de verordening 
van het goddelijke verstand, behalve misschien 
alleen m de wezens die handelen uit vnje wil en 
die in staat zijn zich te onttrekken aan de veror
dening van het goddelijke verstand Daann be
staat het kwaad van de schuld. Daarom worden 
deze zonden valsheden en leugens genoemd in de 
Schriften, zoals in Psalm 4 Hoelang nog zult ge 
de ijdele ichyn beminnen en de leugen zoeken 7, 
- zoals daarentegen een deugdzaam werk levens
waarheid genoemd wordt, inzover het onderwor
pen wordt aan de orde van het goddelijke ver
stand, zoals gezegd wordt in Joh 3. 

Qui facit ventatemi, venit ad lucem. 
Wie de waarheid doet, komt tot het licht. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Was ist Wahrheit? 
Die Tragweite der Frage (virtus quaestioms) im Lichte Thomas von Aquins 

Diese Studie strebt nach einer breitangelegten Erkundung, einer sorgfaltigen Entwicklung 
und einer ausgewogenen Beantwortung der Frage 'Was ist Wahrheit7' im Lichte des 
Denkens Thomas von Aquins 

Die Wahl des Denkens Thomas' als Richtschnur bei dieser Erkundung fußt nicht auf 
einem überwiegend historischen Interesse oder Anspruch und hat auch keine restaurative 
oder apologetische Tendenz Sie basiert auf dem Bedürfnis nach einer so reich wie 
möglichen 'Fundgrube' für den Versuch einer systematischen Beantwortung der Wahr
heitsfrage Die Untersuchung richtet sich daher auch weder auf den historischen oder 
gesellschaftlichen Kontext, in dem Thomas gelebt und gearbeitet hat, noch auf die 
externen Quellen, derer er sich bedient hat, oder auf interne Entwicklungen und Akzent
verschiebungen, die sich in seinem Denken vorgetan haben Ebensowenig wird eine 
Konfrontation der Wahrheitsauffassungen modemer und gegenwartiger Philosophen mit 
der Wahrheitsauffassung des Aquinaten angestrebt, wo sich diese Konfrontation dennoch 
ergibt, ist das Ziel in erster Linie systematisch Noch viel weniger wird Thomas' Gedan
kengut hier als ein Museumsstuck ausgestellt, das zwar vor Beschädigungen geschützt, 
dabei aber gleichzeitig seiner Seele und jeder praktischen Verwendung beraubt wurde 
Im Gegenteil, es wird wie ein stimulierender und herausfordernder Beitrag m einer 
perennierenden Philosophie behandelt und wie die Stimme eines aktuellen Gesprächspart
ners in einem lebendigen Dialog und einer sich immerfort erneuernden philosophischen 
Tradition gehort 

Die Wahl der Orientierung an der Wahrheitsauffassung des Thomas begründet sich 
durch drei Argumente Erstens enthalten Thomas' Wahrheitstraktate nicht nur eine gut 
durchdachte Synthese des antiken und mittelalterlichen Erbes, sondern die durch ihn 
klassisch gewordene Formel ventas est adaequatio intellectus et rei ist auch der 
Ausgangs- und Bezugspunkt beinahe aller modemer Wahrheitsauffassungen Zweitens 
ist diese Wahrheitsauffassung - auch wenn das Gegenteil der Fall zu sem scheint -
sicherlich vielseitig Das Werk des Aquinaten ist, gerade was den Punkt der Wahrheits
frage betrifft, als Fundgrube außergewöhnlich reichhaltig Alle Gestalten und Struktur
momente von Wahrheit sind dann enthalten Drittens macht die Wahrheitsauffassung des 
Thomas Teil einer außergewöhnlich umfassenden und bis ins Detail ausgearbeiteten Sicht 
auf die ganze Wirklichkeit und den Platz des Menschen darin aus, dadurch wird die 
Frage nach dem Wesen der Wahrheit in gewissem Sinne vor jeder abstraktiven Einseitig
keit und jeder akademischen Isolation geschützt 

Auch wenn die Entscheidung für Thomas einen gewissen Orientierungspunkt mit 
sich bringt, namhch die Formel ventas est adaequatio intellectus et rei, ist diese Wahr
heitsbestimmung doch so vage, daß sie einerseits kaum zu widerlegen, aber andererseits 
auch kaum befriedigend ist Eine möglichst klare und ausgewogene Interpretation der 
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adaequatio-Formcl ist daher auch das weiter entfernte Ziel dieser Studie Um dabei 
voreilige und einseitige Interpretationen zu verhindern, wurde eine umsichtige, schritt
weise Vorgehensweise gewählt, die nicht von der Antwort des Thomas auf die Frage 
'Was ist Wahrheit9' ausgeht, sondern in allmählicher Entwicklung und Entfaltung von 
der Frage selbst Das beinhaltet eine sorgfaltige Erkundung der Tendenz und der Trag
weite dieser Frage (virtus quaestionis) Damit ist nicht nur eine Forschung nach dem 
Umfang des Gebiets gemeint, innerhalb dessen die Termini 'wahr' und 'Wahrheit' 
sinnvoll angewendet werden können, sondern auch und vor allem eine Explizitierung 
zahlreicher anderer Fragen, die die Wahrheitsfrage impliziert Ihre Beantwortung ist 
unentbehrlich für ein angemessenes Verstandnis der adaequatio-Formel Hierin besteht 
das naherliegende Ziel dieser Studie 

Die vielleicht etwas verwirrende Folge dieser Arbeitsweise ist, daß der größte Teil 
der Untersuchung sich auf andere Fragen als die Frage 'Was ist Wahrheit"7' richtet Auch 
wenn jedes der vier Kapitel, in denen der Fortgang der Forschung dokumentiert wird, das 
Wort 'Wahrheit' im Titel fuhrt, ist es doch jeweils erst im letzten Teil eines jeden 
Kapitels, daß die Wahrheitsfrage am ausdrucklichsten zur Sprache kommt und der im 
Titel erwähnte Aspekt (Wahrheit als analoger Terminus, als transzendentaler Begriff, als 
rationale Relation und als Maßverhaltms) schließlich zu seinem Recht kommt - immer 
im Lichte der zuvor behandelten Untersuchungsresultate 

Der Ausgangspunkt der Entwicklung der virtus quaestionis wird von der Ordnung 
der menschlichen Erkenntnis diktiert, die mit dem beginnt, was 'für den Menschen früher 
aber von Natur aus spater' ist Diese Ordnung dringt von dort aus zu dem durch, 'was 
fur den Menschen spater aber von Natur aus früher' ist Angesichts der Tatsache, daß bei 
der Frage 'Was ist Wahrheit9' die äußerlichen Termini des für den Menschen Früheren 
jedoch das von Natur aus Spatere sind, weil sie die sinnlich wahrnehmbaren Zeichen 
inwendiger Termini sind, die ihrerseits auf Dinge verweisen, muß die Untersuchung von 
den (gesprochenen oder geschriebenen) Worten 'wahr' und 'Wahrheit' ausgehen Von 
dort aus kann sie zu den damit korrespondierenden Bedeutungen oder Begriffen und 
schließlich zu den angedeuteten oder begriffenen Dingen durchdringen 

Im ersten Kapitel wird Rechenschaft vom Sinn der abgesteckten Route abgelegt, und 
7war mit Hilfe einer näheren Untersuchung der Art, wie die äußerlichen Termini (nomi
na), die inwendigen Termini (rationes) und die Dinge (res) miteinander zusam
menhangen Äußerliche Termini verweisen unmittelbar auf inwendige und mittelbar 
(nämlich mittels der inwendigen Termini) auf Dinge 

Bei der Anwendung dieser Erkenntnis auf die Termini 'wahr' und 'Wahrheit' tritt 
eine bemerkenswerte Komplikation auf Der Terminus 'wahr' (von dem der Terminus 
'Wahrheit' grammatisch abzuleiten ist) erweist sich als doppeldeutig Um dieser Schwie
rigkeit die Stirn zu bieten und außerdem das Problem der Eindeutigkeit (univoatas), 
Doppeldeutigkeit (aequivocitas) und Vieldeutigkeit (analogia) von Termini grundlich 
behandeln zu können, wird der Bedeutungszusammenhang der Termini 'wahr' und 
'Wahrheit' ausführlich untersucht 'Wahr' und 'Wahrheit' scheinen sich auf den ersten 
Blick wie formal konkrete zu formal abstrakten Namen zu verhalten (vgl 'weiß' und 
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'Weiße', 'Vater' und 'Vaterschan', 'mutig' und 'Mut'), die sich eigentlich nicht m ihrer 
Bedeutung (significano), sondern vielmehr in der Art des Bedeutens (modus significandi) 
voneinander unterscheiden Ein und dieselbe Form, die durch den Terminus 'wahr' 
unprazise, d h wie in einem Subjekt und daher auf die Art eines Ganzen (per modum 
totius) angedeutet wird, wird durch den Terminus 'Wahrheit' präzisiert, d h unabhängig 
von jedem Subjekt und daher auf die Art eines Teils (per modum partis) angedeutet 

Bei näherem Hinsehen zeigt sich jedoch, daß die Termini 'wahr' und 'Wahrheit' eine 
signifikante Ausnahme auf jene Regel darstellen, daß ein konkreter Name (wie ζ В 
'tapfer') nicht von der abstrakten Form ('Tapferkeit') pradiziert wird und daß keine 
einzige Form nach sich selbst denominiert wird ('Tapferkeit ist nicht tapfer', etc ) Diese 
Ausnahmeposition wird von Thomas durch den fundamentalen Unterschied zwischen 
allgemeinen und speziellen Formen oder Bestimmungen erklart Anders als der Bereich 
der speziellen Formen oder Bestimmungen ist der Bereich allgemeiner Formen oder 
Bestimmungen nicht auf eine bestimmte Gruppe von Seienden beschrankt Allgemeine 
Formen überschreiten die Grenzen jeglicher ontologischen Kategone, da sie unlösbar mit 
dem Seienden als solchem verbunden sind Als Folge dessen haben die diesen Formen 
oder Bestimmungen entlehnten Namen denselben unlimitierten und transkategonalen 
Anwendungsbereich wie der Name 'Seiendes' (daher die Bezeichnung 'nomina transcen
dería ") So ergibt sich ein erster, vereinzelter und vorlaufiger Blick auf die Idee 'Seins-
wahrheit' und damit auf die unbegrenzte Tragweite der Frage 'Was ist Wahrheit7' 

Mit Hilfe des Unterschieds zwischen konkreten und abstrakten Formen und vor dem 
Hintergrund des unbegrenzten Anwendungsbereichs der nomina transcendentia wird die 
Analogie von Termen im allgemeinen und die der Termini 'wahr' und 'Wahrheit' im 
besonderen zur Sprache gebracht Die Verschiedenartigkeit der Subjekte, von denen diese 
Termini pradiziert werden können (Dinge, Urteile, Aussagen, Handlungen etc ), schließt 
einen eindeutigen Bedeutungszusammenhang aus, laßt aber durchaus die Möglichkeit 
eines analogen, d h eines real fundierten Bedeutungszusammenhangs bestehen 

Es ist selbstverständlich, daß das Phänomen der Analogie im Zusammenhang mit der 
Tendenz und Tragweite der Frage 'Was ist Wahrheit7' von Bedeutung ist Da die 
Termini 'wahr' und 'Wahrheit' in den verschiedensten Bedeutungen gehandhabt werden, 
ware es voreilig, sich von Beginn an auf eine Bedeutung oder ein Verwendungsgebiet 
festzulegen Zunächst muß ein Überblick über die wichtigsten und gebräuchlichsten 
Verwendungen oder Bedeutungen gewonnen werden Danach kann dann untersucht 
werden, auf welche Art und Weise die unterschiedlichen Bedeutungen miteinander 
zusammenhangen und ob so etwas wie eine primare Bedeutung anzuweisen ist Fur die 
Beantwortung der Frage 'Was ist Wahrheit7' muß daher nach einer Einheit gesucht 
werden - nicht aber nach einer umvoken Einheit, sondern nach einer analogen Einheit 

Das Kapitel wird mit einer Orientierung im analogen Bedeutungskomplex von 'wahr' 
und 'Wahrheit' abgeschlossen Insbesondere werden dabei die Wahrheit und Falschheit 
von Dingen, von Erkenntnis (Urteilen) und von Aussagen (Behauptungen) beachtet, 
wobei der analoge Zusammenhang aus dem Pnmat der Erkenntniswahrheit heraus 
verstanden werden muß (ventas est adaequatio intellectus et rei) Im Lichte der mensch-
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lichen Freiheit erhalt die Wahrheit noch eine zusätzliche Dimension, nämlich die der 
moralischen Wahrheit (Wahrhaftigkeit) 

Im zweiten Kapitel wird der erste Schritt in das 'Labyrinth' der Seinswahrheit gesetzt 
Wahrend der Ausgangspunkt der Untersuchung im ersten Kapitel bei den äußerlichen 
Termini lag, richtet die Aufmerksamkeit sich in diesem Kapitel vor allem auf die inwen
digen, d h auf die Begriffe, die das inwendige Korrelat des äußerlichen Wortes sind 
Dieser Schritt ist aus verschiedenen Gründen erforderlich Zunächst weil er in den für 
die Forschung vorgezeichneten Weg paßt Von dem, 'was für den Menschen früher aber 
von Natur aus spàter' ist, zu dem fortzuschreiten, 'was für den Menschen spater aber von 
Natur aus früher' ist Der zweite Grund ist, daß eine Betrachtung der Begriffsdefinition 
oder der Definition des (logischen) Wesens naheliegend ist, weil die Frage 'Was ist 
Wahrheit9' in erster Linie die Verdeutlichung und Perfektionierung des Begriffs der 
Wahrheit anstrebt Drittens weil dieser Weg die instruktivste Weise zu sein scheint, auf 
den außergewöhnlichen Charakter der transzendenten Begriffe - von denen 'Seiendes' der 
erste ist - aufmerksam zu machen Der vierte Grund ist schließlich, daß auch Thomas die 
Frage 'Was ist Wahrheit7' nicht direkt beantwortet, sondern über einen Umweg, namheh 
durch eine Reflexion auf die Begriffsdefinition Alles in allem ist dieses Kapitel eine 
recht ausführliche Erörterung dessen, was der Aquinat in De ventate 1,1 in äußerst 
knappen Formulierungen sagt 

Bei dieser Erörterung wurde von Anfang an eine deutliche Richtschnur gewählt, 
namheh der Unterschied zwischen der logischen und der metaphysischen Vorgehensweise 
im Hinblick auf die Frage, 'was etwas ist' Auch wenn dieser Unterschied nicht nur an 
einer Stelle ans Licht kommt, richtet sich die Aufmerksamkeit vor allem auf den Über
gang von Eindeutigkeits- Vielheit hin zu Vieldeutigkeits-Einheit und damit von einer 
logisch-eindeutigen hin zu einer metaphysisch-vieldeutigen Betrachtungsweise Die nach 
Eindeutigkeit strebende, logisch-abstraktive Begnffsdefimtion mundet, vorausgesetzt daß 
sie konsequent durchdacht ist, schließlich in eine Vielheit von Grundbegriffen oder 
Kategonen, die nicht mehr (zumindest nicht durch Abstraktion) auf eine Einheit, d h auf 
ein genus, zurückzuführen sind Vor diesem Hintergrund kann die Aufmerksamkeit auf 
die ursprungliche, analoge Einheit dieser Kategorien im Seienden gerichtet werden, in 
dem selbst die unterschiedlichsten Sachen miteinander verbunden sind So entsteht ein 
Verstandnis für die metaphysische Seite der Kategorien als spezielle Seinsweisen Danach 
werden die tranzendentalen Seinseigenschaften als allgemeinste Seinsweisen verstanden 
Schließlich können der Sinn und die Bedeutung des Konzepts 'Seinswahrheit' ans Licht 
gebracht werden 

Im dritten Kapitel wird die sogenannte Additionsproblematik ausführlich behandelt, d h 
die Fragen und Probleme, die sich auf das genaue Verhältnis zwischen der ratio des 
Seienden und der ratio der transzendentalen Eigenschanen des Seienden, zu denen auch 
'Wahrheit' gehört, beziehen Denn obwohl Thomas keinen Zweifel daran laßt, daß das 
Konzept des 'Seienden' kein genus ist, das durch die Hinzufügung extnnsischer Diffe
renzen naher bestimmt werden kann, sagt er das eine Mal - und offensichtlich in Uber-
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einstimmung damit -, daß die Begriffe der transzendentalen Seinseigenschanen vereint 
und nicht unterschieden im Begriff des 'Seienden' enthalten sind, dann wieder sagt er -
und offensichtlich im Widerspruch damit -, daß die ratio der transzendentalen Seins-
eigenschaften nicht in der ratio des 'Seienden' hegt und daß diese Begriffe dem 'Seien
den' etwas hinzufügen Diese zwei Thesen werden der Übersichtlichkeit halber als 
Inklusionsthese und als Additionsthese bezeichnet 

Die Vorteile der Inklusionsthese sind evident Im Lichte dieser These kann man die 
Begriffe der transzendentalen Seinseigenschanen als Explikationen des Begriffs 'Seien
des' auffassen und vermeidet die Additionsproblematik Außerdem scheint die These der 
gegenseitigen Austauschbarkeit dieser Namen und Begriffe (die Konvertibilitatsthese) am 
einfachsten aufgrund der Inklusionsthese zu beweisen zu sein Mit dieser These ist jedoch 
auch ein großer Nachteil verbunden Sie droht das Adagium 'Quodlibet ens est unum, 
verum, bonum ' - gegen Thomas' ausdruckliche Absicht - auf eine nichtssagende Tautolo
gie zu reduzieren Die Namen der transzendentalen Seinseigenschanen waren dann 
vielleicht sogar einfach Synonyme des Namens 'Seiendes'. 

Wenn man von der Additionsthese ausgeht, tritt diese Schwierigkeit zwar nicht auf, 
aber es stellt sich die Frage, wie diese These mit dem vorausgesetzten, nicht genenschen, 
transzendentalen Charakter der Idee 'Seiendes' zu vereinbaren ist Wenn nämlich alles 
in irgendeiner Weise innerhalb des Bereichs des 'Seienden' liegt, scheint es unmöglich 
zu sein, dem noch etwas hinzuzufügen Außerdem scheint die Interpretation der transzen
dentalen Begriffe als Additionen zum Begriff 'Seiendes' nicht mit der Interpretation 
derselben Begriffe als Explikationen jenes Begriffs 'Seiendes' zu vereinbaren zu sein 

Hinsichtlich des Begriffs 'wahr' stellt sich noch ein zusätzliches Problem Im vorigen 
Kapitel hat sich gezeigt, daß Wahrheit zu den relationalen Seinseigenschanen gehort Ein 
Seiendes wird nämlich 'wahr' genannt, weil und insofern es in einer Relation der Über
einstimmung (relatio adaequationis) mit dem Verstand steht Wie sollte aber empradika-
mentaler Begriff wie 'Relation' mit einer Bestimmung transzendentaler Begriffe verbun
den sein, ohne daß er diese ihres transzendentalen Charakters berauben wurde, d h ohne 
sie zu diesem oder jenem genus zu kontrahieren, wodurch ihre Konvertibilität mit 
'Seiendes' untergraben wurde7 Um das Verhältnis zwischen dem Begriff 'Seiendes' 
(ratio entis) und dem Begriff 'wahr' (ratio veri) schließlich besser in den Griff zu 
bekommen, ist es unvermeidlich, die Additionsproblematik gründlich zu untersuchen 

Zu Beginn wird eme Doppeldeutigkeit bezüglich des Ausdrucks 'esse sine addinone ' 
aus dem Weg geräumt Nicht das 'volle', subhmative ensperfectissimum oder ipsum esse 
subsistens, sondern das 'leere', quasi-abstrakte ens commune oder ens universale -
Grundbegriff der menschlichen Erkenntnis - erweist sich als geeigneter Ausgangspunkt 
für das Entdecken der transzendentalen Seinseigenschanen Daher ist es sinnvoll, das 
Verhältnis zwischen dem Begriff 'Seiendes' und den Begriffen der transzendentalen 
Seinseigenschaften zu verdeutlichen, indem diese nacheinander mit dem Verhältnis 
zwischen genus und differentiae specificae und dem zwischen species und defimtio 
kontrastiert wurden Durch den ersten Kontrast wird die Aufmerksamkeit auf den außer
gewöhnlichen Charakter der Abstraktheit, der Allgemeinheit und Rezeptibilitat des 
Begriffs 'Seiendes' gelenkt, m dem die Differenzen zwar (genau wie in einem genus) 
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konfus, jedoch nicht (wie m einem genus) nur potentiell, sondern aktuell enthalten sein 
müssen Durch den zweiten Kontrast wird die Streckung der Termini 'konfus' und 
'aktuell' im Zusammenhang mit dem Begriff 'Seiendes' verdeutlicht So wie in einer 
species die defimentia aktuell enthalten sind, so sind alle möglichen Differenzen im 
Begriff 'Seiendes' aktuell enthalten Aber ebenso wie der Name einer species, noch bevor 
er definiert wurde, für uns konfus ist, so ist auch der Name 'Seiendes', noch bevor er 
naher bestimmt wurde, für uns konfus So zeigt sich, in welchem Sinn die menschliche 
Erkenntnis als eine allmähliche Entfaltung, Entwicklung und Explikation dieses Grund
begriffs und damit als menschliche Selbstvervollkommnung aufgefaßt werden kann 

Damit ist das Spannungsverhaltnis zwischen Inklusionsthese und Additionsthese 
jedoch noch nicht aufgelost Einerseits (und darin besteht der Unterschied zum Verhältnis 
zwischen genus und differentiae specificae) muß an der Erkenntnis festgehalten werden, 
daß die Begriffe der transzendentalen Seinseigenschaften keine Hinzufügungen von außen 
zum Begriff 'Seiendes' sein können Andererseits (und dann besteht der Unterschied zum 
Verhältnis zwischen species und defimentia) muß man berücksichtigen, daß Thomas 
ausdrücklich erklart, daß die ratio der transzendentalen Seinseigenschanen nicht in der 
ratio entis enthalten ist 

Dieser letzte Punkt wird aufgegriffen, um zu einer neuen Annäherung an das Pro
blem zu kommen Wenn В auf A zutrifft, obwohl die ratio von В nicht in der ratio von 
A enthalten ist, trifft В auf A auf die Art und Weise eines accidens zu Und wenn В auf 
die Art und Weise eines accidens, aber dennoch per se auf A zutrifft, trifft В auf A auf 
die Art und Weise eines accidens proprium zu Denn auch wenn die accidentia propria 
keine Implikationen der Definition einer species sind, so sind sie doch notwendige 
Konsequenzen dieser Anhand dieses Beispiels kann zumindest erklart werden, wie ein 
unverbrüchlicher nexus zwischen dem Seienden und den transzendentalen Seinseigen
schaften bestehen kann, auch wenn die ratio letzterer nicht in der ratio des ersteren 
enthalten ist Von diesem Gesichtspunkt aus wird es auch möglich, die Konvertibi-
litatsthese mit der Additionsthese zu verbinden Denn obwohl die propria der species nur 
accidentahter zukommen, kommen sie ihr doch auch notwendigerweise und daher 
convertibihter zu 

Schließlich kann man die Additionsthese mit der Inklusionsthese versöhnen und das 
Problem der Relationalltat der Wahrheit losen, indem man sich der Unterscheidung 
zwischen additio secundum rem und additio secundum rationem (oder zwischen ens reale 
und ens ratioms) bedient Die Begriffe der transzendentalen Seinseigenschaften fügen 
dem Begriff 'Seiendes' zwar etwas hinzu, jedoch nicht etwas Reales (nicht die ratio einer 
res), wodurch der Begriff 'Seiendes' kontrahiert und die Transzendentalitat der Seins-
eigenschaften unter Druck geraten wurde Sie fügen nur etwas Rationales hinzu (eine 
ratio ohne res) Entweder eine Negation (wie es bei unum der Fall ist), oder eine ratio
nale Relation (wie es bei verum und bonum der Fall ist) 

Im vierten Kapitel wird die spezifische Art der rationalen Relationen, aufgrund derer die 
Seienden 'wahr' genannt werden können, betrachtet Es geht um jene Relationen, die 
kein reales Fundament im subjectum oder relatum haben und die standig ein Teil der 
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sogenannten nicht-wechselseitigen Relationen sind. In einer nicht-wechselseitigen Rela
tion ist zwar im einen Terminus ein Fundament für eine reale Relation zu einem anderen 
Terminus enthalten, aber in jenem anderen Terminus ist kein korrespondierendes Funda
ment fur eine reale Relation zu ersterem enthalten, auch wenn der Verstand eine solche 
Relation unvermeidlich denkt und spontan auf diesen Term projeziert. Solche nicht
wechselseitigen Relationen treten nicht bei statischen Relationen (die auf Quantität 
basieren) auf, sondern bei dynamischen Relationen (die auf Aktivität und Passivität 
basieren) - und dann ausschließlich insofern sie auf immanenten Aktivitäten beruhen. 

So ist bei einer Aktivität wie dem menschlichen Erkennen im erkannten Ding keine 
mit dieser Aktivität korrespondierende passio vorhanden, die die Beziehung wechselseitig 
machen würde. Denn die Aktivität der Erkenntnis übt keinen realen Einfluß auf das 
erkannte Ding aus. Der naheliegende Einwand, daß die Erkenntnis nicht als eine actio 
des Erkennenden, sondern vielmehr als eine durch eine effiziente Auswirkung des Dings 
zustande gebrachte passio im Erkennenden aufgefaßt werden sollte, aufgrund derer das 
Erkenntnisverhältnis doch als wechselseitige Relation aufgefaßt werden könnte, erweist 
sich als unhaltbar. In diesem Fall wäre nämlich der Sinn des Unterschicds zwischen 
Wahrheit und Irrtum vollkommen nichtig und jede Auffassung wäre in gewissem Sinne 
gleich 'wahr' - auch die dieser Auffassung entgegengesetzte Auffassung. 

Damit ist nicht gesagt, daß das erkannte Ding auf keine einzige Art und Weise die 
Ursache der menschlichen Erkenntniswahrheit ist. Der Unterschied zwischen Wahrheit 
und Irrtum setzt jedoch einen Maßstab oder eine Beurteilungsnorm voraus, die nur durch 
die Zielursache (causa finalis) und die vorbildliche Ursache (causa exemplaris) zu 
gewinnen ist. Denn nur diese Ursachen können Ursache sein ohne zu zwingen und auch 
ohne eine Aktivität in sich selbst zu entwickeln oder sich zu verändern: Beide verhalten 
sich wie eine Art 'unbewegter Beweger' zu dasjenige, was sie verursachen. Darum ist 
das Verursachte an diesen beiden Ursachen real relatiert, wohingegen sie selbst nicht 
real, sondern nur rational am Verursachten relatiert sind. Daher sind diese beiden 
Ursachen konstitutiv für Maßverhältnisse: Die Zielursache im Bereich des Guten und die 
vorbildliche Ursache im Bereich des Wahren. 

Die Aufmerksamkeit wird dann auf den Unterschied zwischen Seinswahrheit und 
Erkenntniswahrheit gelenkt. Zunächst wird die Frage, was Erkenntnis ist, vertieft und 
vorläufig aus dem Kontrast zwischen stofflicher und unstofflicher Aufnahme von Formen 
heraus beantwortet. Dadurch kann nicht nur der tiefe Sinn des Adagiums 'anima est 
quodam modo omnia ' sichtbar gemacht, sondern auch der gleichzeitig immanente (nicht 
transitive) und aktive (nicht nur passive) Charakter der verstandesmäßigen Erkenntnis 
rückwirkend verdeutlicht werden. Die für die verstandesmäßige Erkenntnis erforderliche 
Aufnahme einer Form ist nur aufgrund einer spontanen Wirkung des aktiven Intellekts 
möglich, der den intelligiblen Gehalt des sinnlichen Erkenntnisbildes - das hinsichtlich 
des Verstandes eine lediglich instrumentale Rolle spielt - zum Vorschein bringt. Dadurch 
wird die auf das Hier und Jetzt beschränkte Form von ihrer 'Exklusivität durch 
Beschränktheit' befreit und auf das Niveau des Intelligiblen gehoben. 

Nachdem dann das Verhältnis zwischen Erkennendem und Erkanntem als adaequatio 
intellectus et rei typiert und dies als eine Identität bei der Form und eine Diversität bei 
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den Seinsweisen verstanden wurde, kann im Lichte des Gegensatzes zwischen der 
göttlichen Erkenntnis (adaequatio rei ad intellectum divinum) und der menschlichen 
theoretischen Erkenntnis (adaequatio intellectus humanns ad rem) schließlich der zwei
seitige Charakter der Seinswahrheit als Erkenntniswahrheit festgestellt werden: Die 
Seienden sind per se am göttlichen Verstand relatiert, aber nur per accidens am mensch
lichen Verstand. Der Einwand, daß die Wahrheit der Seienden auf einer rein cxtrinsi-
schen Denomination beruhe, ist damit widerlegt. 

Erst vor diesem Hintergrund ist es möglich, eine mehr oder weniger vollständige 
Erörterung der Wahrheit als Maßverhältnis zu erstellen. Zunächst wird eine kurze 
Charakterisierung der unterschiedlichen Maßverhältnisse erarbeitet. Der Unterschied 
zwischen ihnen wird auf den zwischen wechselseitiger und nicht-wechselseitiger Überein
stimmung zurückgeführt. Es zeigt sich, daß bei den diversen Erkenntnisverhältnissen 
immer von einer nicht-wechselseitigen Übereinstimmung zwischen Maß und Gemessenem 
die Rede ist. In solchen Fällen ist das Maß nicht nur Seinsprinzip, sondern auch - und 
gerade aufgrund dessen - Erkenntnisprinzip. Da nun das Maß als Erkenntnisprinzip eher 
und besser bekannt sein muß als das Gemessene, stellt sich unvermeidlich die Frage nach 
der Hantierbarkeit des Maßes der menschlichen Erkenntniswahrheit: Wie kann das 
erkannte Ding das Maß für das Erkennen dieses Dinges sein, wenn es nicht schon von 
Anfang an erkannt wurde? Diese Frage wird mit jener nach dem Wahrheitskriterium in 
Verbindung gebracht und auf das Problem des Repräsentationismus, wie er im Rationa
lismus und Empirismus des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts anzutreffen ist, 
zugespitzt. 

Schließlich kann diesem Problem durch zwei Schritte die Stirn geboten werden. Der 
erste Schritt besteht in einer Erörterung der sorgfaltigen Unterscheidungen, die Thomas 
zwischen nicht-reflexiver und reflexiver Erkenntnis und - auf dem Niveau der nicht-
reflexiven Erkenntnis - zwischen dem erkannten Ding als id quod cognoscitur, der 
intelligiblen Erkenntnisform als id quo cognoscitur und dem Begriff als einer eigenarti
gen Einheit des id quod cognoscitur und des id quo cognoscitur anbringt. Letzteres wird 
in der Formel id in quo cognoscitur zum Ausdruck gebracht. Diese Formel wird aufge
griffen, um den Standpunkt des Aquinaten so präzise wie möglich vom Repräsenta
tionismus zu unterscheiden, u.a. indem Deutlichkeit hinsichtlich des Zusammenhangs und 
des Unterschieds zwischen mittelbarer und diskursiver Erkenntnis gewonnen wird. 
Aufgrund dessen ist es möglich, den vollkommen eigenen und einzigartigen Zeichen
charakter des Begriffs ins Visier zu bekommen und den Repräsentationismus zu wider
legen. Der zweite Schritt besteht in der Behandlung der Rolle der Reflexion in der 
Erkenntnis (gedacht nach dem Modell von exitus und reditus) und der des Urteils, in dem 
der menschliche Geist 'zu sich selbst kommt' und 'er selbst wird'. Dadurch erweist 
dieser sich als fähig, die eigene proportio ad rem zu bestimmen. Hiervon ausgehend ist 
es möglich, der These, daß die Wahrheit primär im Verstand - und insbesondere im 
Urteil - zu finden ist, vollkommen gerecht zu werden, weil im Urteil die Wahrheit als 
solche erkannt wird. 

Die Erörterungen über die Reflexivität des Urteils bestätigen, daß das Erkenntnis
verhältnis eine nicht-wechselseitige Relation ist und daß die Aktivität des Erkennens 
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immanent ist, sie kann und muß nicht als ein Bestimmtwerden rein passiver Art durch 
das Ding erklart werden Im Gegenteil, im eigentlichen Sinn des Wortes bedeutet 
menschliches Erkennen, sich aktiv und frei auf ein gegebenes Ding zu richten und sich 
darauf zu beziehen Das gegebene Ding ist zwar die Ursache und damit das Maß der 
menschlichen Erkenntniswahrheit, dies jedoch nicht als eine zwingende 'causa efficiens ', 
sondern als eine einladende 'causa exemplaris ' Das Vermogen eines Verstandeswesens, 
diese Einladung zu vernehmen, d h sie als einen Anlaß zu sehen und als eine Gelegen
heit, sich aktiv und frei auf die gegebene Wirklichkeit zu richten, aufzugreifen, setzt das 
Selbstbewußtsein (daß man 'zu sich selbst gekommen' oder 'man selbst geworden' ist) 
notwendigerweise voraus 

Ware die menschliche Erkenntnis nicht mehr als 'im anderen aufzugehen' oder 'sich 
im anderen zu verlieren', dann würde sie zwar nicht irren, aber sie wurde auch kaum das 
Niveau der stofflichen Bestimmtheit übersteigen Da jedoch menschliche Erkenntnis in 
ihrer vollkommenen Form oder nach ihrer Vollendung im Urteil besteht, das Selbst
erkenntnis oder ein Bei-sich-sein voraussetzt, ist der Verstand in der Lage, sein eigenes 
Verhältnis zum Ding (proportio ad rem) zu erkennen und damit in Freiheit zu bestimmen 
und dadurch dem anderen als anderem gerecht zu werden 

So führt die Untersuchung der virtus quaestioms schließlich zu einer quaestio de 
virtute Denn dieselbe Freiheit, die es dem Menschen ermöglicht, für die Wahrheit 
empfanglich zu sein, ermöglicht es ihm auch, sich vor der Wahrheit zu verschließen oder 
sie sogar mit Fußen zu treten Und ist es schließlich nicht nur aufgrund des Mißbrauchs 
der menschlichen Freiheit so, daß Unwahrheit und Dunkelheit in die Welt kommen7 

(Aus dem Niederlandischen von Thomas Quartier) 
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Op liet eerste gezicht schijnt de vraag ‘Wat is waarheid?’ een simpele 
vraag. Niet alleen lijkt de strekking of bedoeling ervan voor weinig 
misverstanden vatbaar, maar bovendien bli jkt uit het doorgaans 
onproblematische gebruik van de termen ‘waar’ en 'waarheid' in het 
dagelijks leven, dat men over het algemeen wel weet wat waarheid is. 
Vragen naar waarheid lijkt vragen naar de bekende weg.

Probeert men echter de vraag nauwkeurig en afdoende te beant
woorden. dan stuit men op een aantal onverwachte en verwarrende 
moeilijkheden. Wie zich in het alledaagse leven afvraagt of iets al dan 
niet waar is. mag toch verondersteld worden te weten wat hij vraagt, 
en dus te weten wat waarheid is; maar wie uitdrukkelijk wil weten wat 
waarheid is, blijkt een moeilijk begaanbare weg ingeslagen te zijn. De 
vraag wat waarheid is. is een typisch filosofische vraag, die een typisch 
filosofische verlegenheid teweeg brengt.

In dit boek wordt deze vraag benaderd vanuit de klassieke 
waarheidsopvatting van Thomas van Aquino, maar op een wat ongewone 
manier. Er is gekozen vooreen omzichtige benadering, die niet vertrekt 
vanuit de befaamde bepaling van waarheid als ‘de overeenstemming 
van verstand en ding’ (adaequatio intellectus et rei), maar vanuit een 
geleidelijke ontplooiing van de strekking en de draagwijdte van de 
vraag 'Wat is waarheid?' zelf: niet alleen een verkenning van de omvang 
van het gebied, waarop de termen ‘waar’ en ‘waarheid" zinvol kunnen 
worden toegepast, maai’ ook en vooral een explicitering van talrijke 
andere vragen, waarvan de beantwoording onontbeerlijk is voor een 
goed begrip van de adaequatio-formu\e. Dit boek is dan ook het verslag 
van een intellectuele speurtocht naar de bouwstenen van Thomas’ 
waarheidsopvatting.

Ad Vennix (1952) is als universitair docent voor metafysica en kenleer 
verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Katholieke 
Universiteit Nijmegen.
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