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Verwijzingen

A Antieke auteurs

Rapportages van de opvattingen van Zeno van Elea heb ik opgenomen in de 
Engelse vertaling van Hasper (2003). De verwijzingen bij de rapportages bestaan 
uit een bronvermelding, gevolgd door een combinatie van letters en cijfers die 
de plaats aanduidt van de betreffende rapportage in de standaarduitgave van de 
fragmenten van de presocraten door Diels en Kranz (1989). Zo verwijst DK 29 B1 
naar fragment nummer 1 in categorie B (ipsissima verba) van presocraat nummer 29 
(Zeno) in deze uitgave (DK). De tekstgedeelten waarin geciteerd wordt uit het – 
inmiddels verloren gegane – werk van Zeno zijn tussen dubbele aanhalingstekens 
geplaatst.

Passages uit de dialogen van Plato heb ik opgenomen in de Nederlandse 
vertaling van De Win (1999). Het betreft een herziening van de vertaling van De 
Win (1962-1965) door een team van vertalers onder leiding van Steel. De verwij-
zingen bij de passages bestaan uit de titel van de betreffende dialoog, gevolgd door 
een combinatie van cijfers en letters. De titel is weergegeven in het Nederlands van 
De Win (1999) en is niet afgekort (bijvoorbeeld De staat en niet Rep. of Politeia). 
De cijfers en letters verwijzen naar de pagina respectievelijk het paginagedeelte 
in de zogenoemde ‘Stephanuseditie’ – de uitgave van de werken van Plato in drie 
delen door Henri Estienne, Parijs, 1578. Zo verwijst Meno 75c-d naar de paginage-
deeltes c en d van pagina 75 van het tweede deel van deze editie (waarin de Meno is 
opgenomen). Van de door De Win gebruikte tekens geeft Steel in het voorwoord 
van de herziene vertaling de volgende legenda: ‘Woorden tussen ronde haakjes (...) 
komen in het origineel voor en zijn te beschouwen als terloopse opmerkingen van 
Plato. Die ronde haken dienen soms ook om Nederlandse of  Latijnse equivalenten 
van minder bekende mythologische termen aan te duiden. Woorden tussen rechte 
haken [...] worden door de meeste uitgevers als niet-authentiek beschouwd. De 
woorden tussen spitse haken <...> ten slotte werden door de vertaler ter verduide-
lijking ingelast’ (De Win 1999: 7-8). Al deze tekens zijn gehandhaafd. De verwij-
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zingen naar de paginagedeeltes zijn door De Win in de tekst weergegeven, en wel 
tussen haakjes en gecursiveerd (bijvoorbeeld ‘men geeft het niet op voordat men 
(b) het wezen van het Goede heeft gevat met het zuivere verstand’). Deze verwij-
zingen zijn gehandhaafd, ook waar het passages betreft die in de lopende tekst zijn 
opgenomen. Tevens is de cursivering van staande uitdrukkingen en citaten van 
Homerus en andere dichters gehandhaafd.

Passages uit de werken van Aristoteles heb ik – waar beschikbaar – opgenomen 
in een Nederlandse vertaling. Zo zijn de passages uit de Rhetorica afkomstig uit 
Huys (2004) en die uit de Sophistici elenchi uit Hasper en Krabbe (te verschijnen).1 
Passages uit de overige werken van Aristoteles heb ik opgenomen in een Engelse 
vertaling, te weten de ‘Revised Oxford Translation’ onder redactie van Barnes 
(1995). Het betreft een herziening van de vertaling onder redactie van Barnes 
(1984). De verwijzingen bij de passages bestaan uit de titel van het betreffende 
werk, gevolgd door een combinatie van cijfers en letters. De titel is weergegeven in 
het Latijn en is niet afgekort (bijvoorbeeld Topica en niet Top. of  Topics). De cijfers 
en letters verwijzen achtereenvolgens naar de pagina, de kolom en de regel in de 
zogenoemde ‘Bekkereditie’ – de standaardeditie van de werken van Aristoteles door 
Immanuel Bekker, Berlijn, 1831. Zo verwijst 100a25-30 naar regel 25 tot en met 
30 van kolom a (de linker kolom) van pagina 100 van deze editie (de eerste pagina 
van de Topica). De regelaanduiding is soms approximatief  en mede afhankelijk van 
de gebruikte vertaling (in de meeste vertalingen worden alleen de regelnummers 1, 
5, 10, enz. in de marge vermeld). De door de diverse vertalers gebruikte tekens en 
cursiveringen zijn gehandhaafd.

Passages uit de werken van andere dan de hierboven genoemde antieke 
auteurs heb ik – waar beschikbaar – opgenomen in een Nederlandse vertaling, 
en anders in een Engelse vertaling. De verwijzingen bij de passages bestaan uit 
de naam van de auteur, de titel van het werk en (waar toepasselijk) het deel, het 
hoofdstuk, de paragraaf  en de regelnummers. Aan de verwijzingen is tussen haakjes 
de naam van de vertaler en het verschijningsjaar van de vertaling toegevoegd. Waar 
het een rapportage van de opvattingen van één van de presocraten betreft, wordt 
de verwijzing nog gevolgd door een combinatie van letters en cijfers die de plaats 
aanduidt van de betreffende rapportage in de standaarduitgave van de fragmenten 
van de presocraten door Diels en Kranz (1989) – zie ook hierboven.

Voor alle passages uit de werken van antieke auteurs geldt dat de in de 
vertaling voorkomende voetnootmarkeringen zijn weggelaten. Eventuele eigen 
opmerkingen bij de vertaling zijn tussen rechte haken geplaatst onder toevoeging 
van de initialen ‘JW’. De volledige beschrijvingen van de gebruikte vertalingen zijn 
te vinden in de Bibliografie (onder de achternaam van de vertaler).

 1 Ik dank Hasper en Krabbe voor het ter beschikking stellen van hun nog ongepubli-
ceerde Nederlandse vertaling van Aristoteles’ Sophistici elenchi.
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B Hedendaagse auteurs

Passages uit de werken van hedendaagse auteurs heb ik opgenomen in de oorspron-
kelijke taal. De verwijzingen bij deze passages bestaan uit de naam van de auteur(s), 
het jaar waarin het werk is verschenen en de relevante paginanummers of  – in 
enkele gevallen – hoofdstuknummers. Een uitzondering daarop vormen de verwij-
zingen bij passages uit naslagwerken, waar in plaats van paginanummers het lemma 
of  het paragraafnummer is vermeld. Zo is Ritter, Gründer en Gabriel (1971-2007: 
‘Beweis’, 4) een verwijzing naar het vierde gedeelte van het lemma ‘Beweis’ in het 
Historisches Wörterbuch der Philosophie en Lausberg (1998: § 33) een verwijzing naar 
§ 33 van het Handbook of literary rhetoric. De volledige beschrijvingen van de gebruikte 
literatuur zijn te vinden in de Bibliografie.




