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Een nieuwe vertaling van Spinoza’s Ethica, door de meesterkenner en –vertaler 
Maarten van Buuren. 

 

Maarten van Buuren 
Spinoza – Ethica 
Vertaald, toegelicht en samengevat door Maarten van Buuren  
 
 
Baruch de Spinoza (1632-1677) wordt algemeen beschouwd als 
de invloedrijkste filosoof die ons land ooit heeft gekend. Hij is 
bepalend geweest voor de geschiedenis van de westerse 
filosofie. In de Ethica onderzoekt hij op welke manier de mens 
zijn vrijheid kan verwerven – een voor die tijd revolutionaire 
boodschap. 
Maarten van Buuren is uitgegaan van een nauwkeurige 
analyse van Spinoza’s terminologie. Dat heeft een 
vertaling opgeleverd die het Latijnse origineel dichter dan ooit 
benadert en tevens een nieuw en verhelderend licht werpt op 
de sleutelbegrippen van Spinoza’s denken. Deze nieuwe editie 
is een must voor alle liefhebbers van Spinoza en filosofie. 
 
Maarten van Buuren is emeritus hoogleraar 
Franse literatuur aan de Universiteit Utrecht. In 
2008 verscheen zijn bestseller Kikker gaat fietsen!, 
een verslag van zijn worsteling met depressies. In 2016 
publiceerde hij Spinoza. Vijf wegen naar de 
vrijheid, waarin hij een nieuwe visie biedt op het 
werk van Nederlands bekendste filosoof. 
 

 In 2003 werd de Ethica verkozen tot een van de tien belangrijkste filosofiewerken aller 
tijden. 

 De vertaling wordt begeleid door verklarende aantekeningen en een samenvatting. 
 
Over Spinoza. Vijf wegen naar de vrijheid: 
**** ‘Maarten van Buuren slaagt erin zijn passie voor Spinoza over te dragen op de lezer.’ – De 
Volkskrant 
 
**** ‘Een heel nuttig, verfrissend en inspirerend verslag van een nauwgezette zoektocht naar 
wat Spinoza eigenlijk probeerde te zeggen.’ – Trouw 
 

 
Spinoza – Ethica is een uitgave van Ambo|Anthos uitgevers, ISBN 978 90 263 4076 5, luxe 
paperback, ca. 320 blz., € 34,99 – ISBN 978 90 263 4077 2, e-book, € 12,99 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne Broekman,  
e: abroekman@amboanthos.nl of t: (020) 524 54 35 
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