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Preprint 

Aristoteles, Ethica: Ethica Nicomachea (Aristoteles in Nederlandse vertaling 1), Groningen, 

Historische Uitgeverij, 1999; 358 pp., ƒ75, ISBN 9065540059; 

G.E.R. Lloyd, Aristotle: The Growth and Structure of his Thought, Cambridge, CUP, 1999; 

xiii + 324 pp., £14.95, ISBN 0521094569. 

De Historische Uitgeverij is een opvallende verschijning in uitgeversland. Zij heeft een 

fonds dat tegelijk literair en wetenschappelijk is, en besteedt veel aandacht aan het 

uiterlijk van boeken. Het prestigeproject ‘Aristoteles in Nederlandse vertaling’ past 

uitstekend in dit fonds. Dit project heeft literaire en wetenschappelijke relevantie en de 

boeken worden prachtig uitgegeven. Het eerst verschenen deel is de Ethica Nicomachea, 

Aristoteles’ ethische hoofdwerk. De vertaling is van de Antwerpse filosofen Christine 

Pannier en Jean Verhaghe. De laatstgenoemde voorzag het boek van een algemene 

inleiding, inleidingen op de afzonderlijke boeken en verklarende voetnoten; daarnaast 

bevat het boek een namenregister, een zakenregister, een glossarium van kernbegrippen, 

en een appendix waarin Aristoteles’ leer van het gulden midden aan de hand van een 

lijstje voorbeelden wordt uitgelegd. Deze nieuwe vertaling is pas de derde Nederlandse 

vertaling van de EN. De eerste was die R.W. Thuys (1954; goed, maar het Nederlands 

komt nu gedateerd over) en de tweede is die van Charles Hupperts en Bartel Poortman 

(1997). Het is met deze laatste vertaling dat de vertaling van Pannier en Verhagen 

concurreert. Een steekproefsgewijze vergelijking valt in het voordeel van de laatste uit, 

omdat het Nederlands van deze laatste veel helderder en fraaier is (vgl. voor een overzicht 

van Griekse termen en de verschillende wijzen waarop zij vertaald zijn in beide recente 

vertalingen: http://www.joopaklaassen.nl/aristoteles-6-2.html). De fraaie uitgave die de 

Historische Uitgeverij verzorgde is niet alleen esthetisch superieur, maar heeft ook 

praktische voordelen, zoals het afdrukken van de Bekker-paginering in de kantlijn i.p.v. 

onder aan de bladzijde. Hier staat het uitvoerige commentaar van Hupperts en Poortman 

tegenover; in dat opzicht is de eerdere vertaling superieur. 

          Tegelijk met de nieuwe vertaling van Aristoteles’ Ethica verscheen een herdruk van 

Lloyds inleiding op het denken van Aristoteles. Dit is een prima inleiding op het werk van 

Aristoteles, met – zoals de titel al zegt – aandacht voor zijn de ontwikkeling en structuur 

van zijn denken. Opvallend is de aandacht voor de verschillen met Plato. Hoewel de eerste 

druk van dit boekje uit 1968 dateert, is het nog altijd zeer bruikbaar. 

Marcel Sarot 
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