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Preprint 

Albert Zimmermann, Thomas Lesen (Legenda 2), Stuttgart, Frommann-Holzboog, 2000; 296 

pp., DM 58, ISBN 3772820050; 

Thomas van Aquino, Over het Onze Vader en het Weesgegroet De Latijnse tekst, ingeleid, 

vertaald en geannoteerd door Carlo Leget (Vertalingen van het Thomas Instituut te Utrecht 

2), Zoetermeer, Meinema, 2000; 112 pp., geen prijsopgave, ISBN 9021138263. 

Thomas van Aquino kan men op vele manieren lezen. Sommigen bevragen hem op de eerste 

plaats als filosoof, anderen op de eerste plaats als theoloog. Een voorbeeld van het eerste 

treffen wij in de inleiding van Zimmermann, die verscheen als tweede deel in een reeks die 

wil uitnodigen tot het zelf lezen van de grote filosofen; het eerste deel, Platon lesen van 

Thomas A. Szlesák, dateert alweer uit 1993. Zimmerman begint met een overzicht van leven 

en werk; daarna volgen hoofdstukken over geloven en denken, de wetenschappen en hun 

indeling, zijnsleer, kenleer, mensleer, en menselijk handelen. Deze onderwerpen worden 

steeds besproken aan de hand van een aantal kernteksten, waar Z. uitvoerig op ingaat. 

Tenslotte een hfst. over `Wirkungsgeschichte'. Z. geeft aan de hand van Thomas' eigen 

teksten een heldere inleiding in Thomas' wijsgerig denken; dat is de kracht van dit boek. De 

zwakte vind ik, dat hij zich beperkt tot de door hem gekozen teksten en thema's, en geen 

algemene inleiding geeft op het lezen van Thomas. Welke tekstedities zijn er en wat zijn de 

sterke en zwakke kanten van die edities? Welke commentaren zijn er en waarvoor moet ik 

welk commentaar raadplegen? Waar wordt ik het best geïnformeerd over de scholastieke 

terminologie die Thomas hanteert? Als ik wil weten wat Thomas over een bepaald onderwerp 

schrijft, hoe vind ik dan de plaatsen waar hij over dit onderwerp schrijft? Dat lijken mij vragen 

die in een boek over het lezen van Thomas aan de orde moeten komen, en hier niet worden 

behandeld. Kortom, dit is meer een inleiding tot Thomas' wijsgerig denken dan tot het zelf 

lezen van Thomas. 

Wie Thomas primair als theoloog wil benaderen, kan bijvoorbeeld terecht bij zijn preken. Een 

aantal daarvan, waaronder die over de Tien Geboden, het Onze Vader en het Wees Gegroet, 

zijn in het Duits vertaald door A. Portman en X. Kuntz, onder de misleidende titel Katechismus 

des heiligen Kirchenlehrers Thomas von Aquin (1882; herdrukt in 1972). Z. noemt deze 

vertaling niet in zijn overzicht van Duitse vertalingen van Thomas; hij noemt alleen meer 

recente vertalingen. De preken over het Onze Vader en het Wees Gegroet zijn nu in het 

Nederlands vertaald door Carlo Leget (die de Duitse vertaling evenmin noemt). Ook dit boekje 

is het tweede in een reeks; het eerste bevatte Legets vertaling van Thomas' preken over de 

Tien Geboden (zie NTT 54 [2000], 95). Enkele delen uit de inleiding van het nieuwe boekje 

zijn bewerkingen van tekst uit de inleiding van het vorige boekje. De nu vertaalde teksten 

bieden een zeer lezenswaardige toegang tot Thomas' theologie. Interessant is de (naar 

hedendaagse maatstaven geforceerde) wijze waarop Thomas elk de zeven gaven van de 

Geest (Jes. 11:2) ziet corresponderen met één van de zeven beden van de Onze Vader. Ook 

op andere punten komt Thomas' uitleg soms gezocht over: bijv. wanneer hij als een 

mogelijke interpretatie van `die in de hemelen zijt' `die in de heiligen zijt' geeft. Staat in Ps. 

19:2 niet, dat de hemelen Gods lof verkondigen, en in Jer.14:9, dat God in ons is? Dat 

Thomas' uitleg mij soms gezocht voorkomt, betekent niet dat ik deze vertaling niet de moeite 

waard vindt; het lezen ervan dwingt je, zelf ook met andere ogen naar het Onze Vader te 

kijken. En dat leidt niet alleen tot een beter verstaan van Thomas, maar ook tot een beter 

verstaan van het Onze Vader. De Latijnse tekst is parallel aan de vertaling afgedrukt, en 

achterin het boekje staan een aantal verklarende noten. Het elementaire karakter van die 

verklaringen onderstreept nog eens dat dit boekje voor een breed publiek is bedoeld. 

                                                                                                                                   

Marcel Sarot 
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