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In 1927 publiceert Martin Heidegger (1889-
1976) Sein und Zeit. In zijn colleges aan de 
universiteit van Marburg, vanaf 1923, heeft hij 
dit werk grondig voorbereid. Die colleges 
maken hem al beroemd in Duitsland, Sein und 
Zeit bezorgt hem wereldfaam. Heidegger 
verandert de taak, thematiek en taal van de 
filosofie radicaal. Veel sporen in de 20ste 
eeuwse filosofie zijn te herleiden tot dit boek, 
de studie ervan en misverstanden erover. De 
colleges die hij in Marburg verzorgt zijn 
inmiddels gepubliceerd en geven een goed 
inzicht in de genese van Sein und Zeit. Maar 
het boek blijft puzzling. Later werk van 
Heidegger maakt de studie van Sein und Zeit 
ook niet altijd eenvoudiger, vooral omdat hij 
een zekere voorliefde ontwikkelt voor 
‘duisternis’. Overigens, volgens sommigen is 
het beter de Heidegger-studie aan de wilgen te 
hangen: hun staat Heidegger nogal eens als 
persoon tegen, met name zijn enthousiasme 
voor het nazisme. Dan blijft echter een sleutel 
tot de 20ste eeuwse filosofie onbenut, een 
belangrijk boek ongelezen. 

 

 

 
Er zijn tien bijeenkomsten van drie uur. Het is bedoeling aan de hand van m.n. de eerste ± 150 
pagina’s van Sein und Zeit de uitgangspunten en kernbegrippen van zijn filosofie uit te leggen. De 
eerste twee bijeenkomsten dienen als inleiding op Heidegger, de persoon en zijn werk. In de volgende 
bijeenkomsten staan paragrafen uit Sein und Zeit centraal (soms ook secundaire literatuur). Van 
tevoren ontvangt u telkens een toelichting om lezing en studie te vergemakkelijken. Per bijeenkomst 
moet u rekenen op ± 35 pagina’s leeswerk (tekst uit Sein und Zeit + secundaire literatuur + toelichting 
JG, ook aan de hand van de Marburger colleges en mijn proefschrift over Heidegger). 
   We gebruiken de Nederlandse vertaling van M. Wildschut (Zijn en tijd, SUN/Boom: Amsterdam 
1998). Dit boek dient u zelf aan te schaffen. U krijgt een syllabus uitgereikt met Nederlandstalige 
teksten ter inleiding op Heidegger en met name Sein und Zeit. We werken met een kleine groep (± 8 
deelnemers). De bijeenkomsten vinden plaats in Deventer (van Twickelostraat 7) en beginnen in 
september en eindigen in maart (maandagen, 9.30 u. - 12.30 u., m.u.v. vrijdag 28-10 en 18-11). Data: 
19-9, 26-9, 17-10, 28-10 (vrijdag), 18-11 (vrijdag), 8-1, 22-1, 5-2, 19-2 en 5-3 (reservedatum 5-12 & 
12-3). Data en tijdstip kunnen in overleg worden aangepast. Kosten: € 300 (all in). 
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