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Preprint 

Jozef Wissink, Thomas van Aquino: De actuele betekenis van zijn theologie, Zoetermeer, 

Meinema, 1998; 254 pp., ƒ37,50, ISBN 902113731. 

Dit boek beoogt een inleiding te zijn tot Thomas van Aquino, en met name tot de wijze 

waarop deze gelezen wordt binnen het Thomas Instituut te Utrecht (KTU). Door deze 

leeswijze zou ook de actuele betekenis van Thomas naar voren moeten komen. De 

`Utrechtse' leeswijze kent drie hypothesen: (1) Thomas is theoloog, geen filosoof, (2) een 

sterke nadruk op het geheim van God, en in het verlengde daarvan de negatieve theologie, 

en (3) een grote aandacht voor taal, voor de logica van ons spreken. Wissink probeert de 

vruchtbaarheid van deze uitgangspunten te laten zien door een zevental teksten uit de STh te 

lezen. Vier teksten corresponderen met proefschriften die de afgelopen jaren uit het Thomas 

Instituut zijn voortgekomen: I 14,13 (alwetendheid – Harm Goris), III 16,7 (christologie – 

Henk Schoot), III 40,3 (armoede – Jan van den Eijnden), II/II 64,5 (leven en dood – Carlo 

Leget). Een vijfde proefschrift (over Thomas' schriftgebruik – Pim Valkenberg) gaf geen 

aanleiding tot de bespreking van een enkele tekst van Thomas, maar keert wel terug in 

Wissinks voortdurend beklemtonen dat Thomas Magister in Sacra Pagina was. De andere drie 

teksten zijn gekozen om het beeld enigszins te completeren: I, 43,6 (over de Triniteit), I/II 

55,4 (over Thomas' moraaltheologie) en I 2,3 (over de vijf wegen). Het spannendst wordt het 

bij de lezing van deze laatste tekst – Godsbewijzen lijken immers niet direct binnen de 

`Utrechtse' lezing te passen. Wissink persisteert echter en leest ook deze tekst als een 

theologische tekst; tegelijk relativeert hij echter het `Thomas is geen filosoof' door te stellen 

dat Thomas hier wel filosofische vraagstukken bespreekt, maar dat deze filosofische 

vraagstukken ook tot de competentie van de theoloog behoren (74-75). Wordt zo één van de 

uitgangspunten van de `Utrechtse' lezing (de scherpe scheiding tussen theologie en filosofie, 

waarbij Thomas aan de kant van de theologie geplaatst wordt) niet toch gerelativeerd? Hoe 

dit ook zij, Wissink is erin geslaagd een fraaie inleiding tot Thomas te schrijven, waarin hij wel 

degelijk laat zien hoe de betreffende hypothesen ons kunnen helpen bepaalde aspecten van 

Thomas' denkweg beter te verstaan. 

Marcel Sarot 
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