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ALBERTUS MAGNUS EN HET BEGRIP ‘EEN’
J.	
  H.	
  M.	
  Remmé	
  

Stellingen
4 stellingen over het onderwerp van het proefschrift
• Albertus bouwt met zijn eigen definitie van ‘een’ als “ongedeeld in zichzelf en
gedeeld (apart gezet) van andere dingen” voort op het denken van Aristoteles, maar
legt het accent op “afbakenen” in plaats van op de ondeelbaarheid van het zijnde en
voegt verder het Neo-Platoonse element van “relatie tot het eerste beginsel” aan de
Aristotelische definitie toe.
•

Albertus’ theorie van een dubbele akt van de forma, waarmee de totstandkoming van
het zijnde vanuit de akten van ‘zijnde’ en ‘een’ wordt aangegeven, vormt een
voorbeeld van een hem kenmerkende lijn van denken.

•

Uit de thematisering van het begrip ‘een’ bij Albertus blijkt dat Albertus de
denkbeelden van Avicenna en Averroës introduceerde bij zijn tijdgenoten, terwijl hij
tegenover beiden, en dan vooral tegenover Averroës, een kritische uiteenzetting
ontwikkelde.

•

Het oude beeld als zou Albertus slechts een “récitateur” van de denkbeelden van
anderen zijn geweest moet sterk worden bijgesteld.

3 over vakgebied, niet proefschrift.
• De studie van de antieke en middeleeuwse wijsbegeerte verdient herwaardering in het
licht van nieuwe inzichten.
• De aandacht voor historische wijsbegeerte maakt het mogelijk om te reflecteren op
het moderne denken.
• De Libera heeft in zijn geschriften laten blijken hoezeer het middeleeuwse denken
onderdeel uitmaakt van een ononderbroken “philosophia perennis”.
1 over valorisatie
•

Het onderzoek zal significant bijdragen aan kennis over de invloed van de
middeleeuwse (incl. Islamitische) filosofie, vooral de Metaphysica, op de
ontwikkeling van de wetenschap in Europa.

Overig
•

De Johnny Cash’ ballade “One” gaat meer over de eenzaamheid van de onderzoeker
dan over het door hem onderzochte thema.

•

Johann Sebastian Bach zocht in getallen toegang tot het hogere, wat als een
Neoplatoons element in zijn levenshouding kan worden aangemerkt.

