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Samenvatting 

 

In dit proefschrift behandel ik de achtergrond en de systematische ontwikkeling van het 

begrip multitudo transcendens in het denken van Thomas van Aquino. Ik betoog dat volgens 

Thomas multitudo een transcendentaal kenmerk van het zijn is, wat wil zeggen dat alle dingen 

relationeel geconstitueerd zijn door hun toegeordend zijn aan andere dingen. Met andere 

woorden, niets staat, inzoverre het zijn heeft, op zich. 

Het betoog volgt de ontwikkeling van het tijdloos wijsgerig probleem van het ene en het 

vele zoals eerst behandeld in de metafysica van Aristoteles en Avicenna en daarna in 

verscheidene Latijns Scholastische commentaren over de Sententiae van Lombardus. Ik laat zien 

dat in de leer van de multitudo transcendens van Thomas deze twee in andere opzichten 

uiteenlopende tradities duidelijk bijeenkomen. Daarmee toon ik ook aan dat er een intieme en 

wederzijds vormgevende relatie is tussen de metafysica van Thomas en zijn Trinitaire theologie. 

Zo wordt duidelijk dat bestudering van de multitudo transcendens-leer van Thomas een 

sterkargument levert voor de creatieve mogelijkheden die de integratie van wijsbegeerte en 

theologie biedt in het denken van Thomas, waardoor een opmerkelijke verscheidenheid naar 

voren komt in het geheel van de middeleeuwse wijsbegeerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


