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Thomas van Aquino:
Over het zijnde en het wezen
Zolang de theologie van Thomas van Aquino in de belangstelling van theologen staat,
is het belangrijk serieuze aandacht te blijven schenken aan zijn filosofie, met name aan
de methode van filosofische analyse die aan zijn theologie ten grondslag ligt. Zonder
filosofie vaart de theologie niet wel.
Op deze boekpresentatie wordt een nieuwe vertaling plus commentaar van Thomas’
werk ‘Over het zijnde en het wezen’ (De ente et essentia) gepresenteerd. Dit werk
heeft in de traditie altijd een grote populariteit genoten als een geschikte introductie
tot Thomas’ filosofie. Het geeft een goede indruk van de manier waarop hij de
grondbegrippen van ons denken van de werkelijkheid analyseert en verheldert, en
natuurlijk ook hoe God, uitgaande van deze grondbegrippen, gedacht moet worden.
Theologen, filosofen en andere belangstellenden zijn van harte welkom!

Programma
14.00

Welkom door Henk Schoot, directeur van het Thomas Instituut te Utrecht en
UHD systematische theologie, Tilburg University
Inleiding Rudi te Velde, bijzonder hoogleraar in de wijsbegeerte van Thomas
van Aquino, Tilburg University
Reactie Harm Goris, UD systematische theologie, Tilburg University
Reactie Jacco Verburgt, onderzoeker Thomas Instituut te Utrecht
Vragen en discussie

16.00

Borrel en gelegenheid tot aanschaffen van het boek

Meer informatie over het boek
Thomas van Aquino: Over het zijnde en het wezen Proeve van een ontologie. Vertaling,
inleiding en commentaar door Rudi te Velde, Damon, Eindhoven 2017, 152 pagina’s.
ISBN (hard cover) 9789463401098, www.damon.nl. Prijs € 19,90

Aanmelding
Aanmeldingen graag voor 24 november 2017 via deze link.
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de boekpresentatie.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij het secretariaat van de Tilburg School of
Catholic Theology, telefoon 013 466 3800 of e-mail: bureauTST@uvt.nl.
Locatie en route
De boekpresentatie vindt plaats in de Aeneaskamer en Barbarakamer van het
Bonifatiushuis, Nieuwegracht 61, Utrecht.

Te voet
Op 15 minuten lopen vanaf Utrecht Centraal Station.
Openbaar vervoer
Buslijn 2 (Ringlijn Museumkwartier)
Uitstappen bij halte Catherijneconvent in de Lange Nieuwstraat.
Per auto
Volg parkeerroute (P) naar Parkeergarage Springweg op de Strosteeg. Vanaf deze
parkeergarage is het nog 10 minuten lopen naar de Nieuwegracht. U kunt ook
tegen betaling op de Nieuwegracht of de Lange Nieuwstraat parkeren. Kijk voor een
actuele route op www.utrecht.nl/bereikbaar. Of maak gebruik van een P+R.

