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Preprint 

Jacob van Sluis, Leeswijzer bij Zijn en tijd van Martin Heidegger, Best, Damon, 1998; 124 

pp., ƒ24,90, ISBN 9055731722. 

Bij de Nederlandse vertaling van Heideggers Sein und Zeit verscheen nu een welkome 

Leeswijzer van de hand van dr. Jacob van Sluis, in 1997 op Heidegger gepromoveerd. De 

leeswijzer is zo opgezet, dat hij ook bij de Duitse tekst bruikbaar is. Na een korte inleiding (7-

21) ligt vS Sein und Zeit paragraaf na paragraaf toe (23-94). Vervolgens komt hij met een 

verklarende woordenlijst (95-114) en een concordantie van Duitse termen en Nederlandse 

vertalingen (115-118). Tenslotte treffen wij nog een literatuurlijst en een personenregister. 

De auteur slaagt erin om Heidegger toe te lichten zonder in het heideggeriaanse jargon te 

vervallen, en levert daarmee een prestatie van formaat. Slechts in de verklarende 

woordenlijst werkt hij vooral met citaten uit Sein und Zeit. Aanbevolen! 

                                                                                                                                   

Marcel Sarot 
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