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Preprint 

Augustinus, Over het gelukkige leven Bezorgd, vertaald en van een inleiding en 

verklarende noten voorzien door Dr. Rein Ferwerda (Agora editie), Baarn, Agora, 1999; 

114 pp, ƒ 24,50, ISBN 9039107769. 

De bekende Agora-reeks is met een uitstekende vertaling van Augustinus' jeugdwerk De 

beata vita verrijkt. Deze dialoog werd gehouden t.g.v. Augustinus' verjaardag, en er 

namen ook niet-filosofen, zoals zijn moeder Monnica en zijn zoon Adeodatus, aan deel. 

Naast de vertaling treft men hier onder meer een algemene inleiding, een kort overzicht 

van het leven van Augustinus, een samenvatting van de inhoud van De beata vita, een 

stuk over kleur, compositie en strekking van de dialoog, verklarende aantekeningen, een 

namenregister, en, in kleine letter achterin het boekje afgedrukt, de Latijnse tekst. Zeer 

aanbevolen. 

Marcel Sarot 
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