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Ten geleide
In de twee voorafgaande nummers van Filosofie (jrg
22, nr. 1 en 2) hebben we het themagedeelte respectievelijk aan Omtrent de dood en Filosofie en spiritualiteit besteed. Geheel in de traditie van het tijdschrift
staat dit nummer 3 weer in het teken van een denker
van naam: de hedendaagse Franse filosoof Gilles Deleuze (1925 – 1995). De redacteur voor dit themagedeelte betreft werd gecoördineerd door dr. H.W.
(Rico) Sneller.
De redactie van Filosofie is haar auteurs zeer dankbaar
voor hun bijdragen. Een speciaal woord van dank gaat
hier uit naar dr. Rico Sneller, die werkzaam is aan het
Institute for Religious Studies van de Leidse Universiteit. Vanzelfsprekend dankt de redactie ook de auteurs
van het themagedeelte. Zie de inhoudsopgave hiernaast en vervolgens de eerste bijdrage van Rico Sneller,
De waarheid als vrouw. Gillles Deleuzes verleidingskunsten, die min of meer ook geldt als een Ter Inleiding.
Hartelijk dank ook aan de auteurs die bijdragen leverden in het kader van de diverse subrubrieken.
In de rubriek Comparatieve filosofie treft de lezer een
bijdrage aan van dr. Han F. de Wit met als titel Maatschappelijk Boeddhisme.
De rubriek Filosofie van techniek en ICT bevat wederom een artikel van dr. Richard Starmans, Russells
Misvatting; Causaliteit tussen Metafysica en Eliminatief
Materialisme.
De rubriek Filosofische Praktijken biedt opnieuw
een bijdrage van Anders Lindseth, Fenomenologie in
de filosofische praktijk: dialogische counseling (IV). Eidetische en transcendentale reductie.
De ruimte in Filosofie en Onderwijs wordt tenslotte
ingevuld door een bijdrage van dr. Ike Kamphof, Publiek en de bijdrage van Ed de Jonge, Tijd van Leven.
Attenderingen, Boekbesprekingen en Kalender besluiten dit nummer.
De redactie spreekt de hoop uit dat u veel genoegen
beleeft aan dit nummer waarin Gilles Deleuze centraal
staat.
Harry Willemsen, hoofdredacteur

