
Ten geleide
Het themagedeelte van Filosofie jrg. 25, nr. 2 
(maart/april 2015) is gewijd aan de weer zeer in 
de actualiteit staande Joodse filosofie. Een over-
zicht krijgt de lezer in Bij wijze van inleiding bij dit 
nummer van de hand van dr. Rico Sneller, coördi-
nator van het thematisch gedeelte van dit num-
mer. Dit openingsartikel geeft een aanduiding 
van de verschillende bijdragen.

In de rubriek Comparatieve filosofie bespreekt 
Daan Oostveen de parallellen tussen de daoïsti-
sche filosofie en de filosofie van de Duitse filosoof 
Friedrich Nietzsche. Hij vergelijkt het daoïstische 
idee de met de nietzscheaanse wil-tot-macht, en 
de literaire stijl en thematiek van Zhuangzi met 
die van Nietzsche.

De rubriek Filosofie van Techniek en ICT pakt uit 
met een bijdrage van dr. Hans Weigand, Geprik-
keld  door Bruno Latour, en met een bijdrage van 
dr. Richard Starmans, Wetenschap en Geloof; de 
brief aan de Groothertogin. 

Het gedeelte Filosofische Praktijken biedt een bij-
drage van de hand van drs. Leon de Haas, Hoe 
kinderen filosoferen. Een gesprek met Dietlinde Sch-
malfusz-Plicht.

Filosofie en Onderwijs bevat een bijdrage van prof. 
dr. Flip Droste, Vragen bij de oerknal. Daaropvol-
gend publiceert Ed de Jonghe zijn column Denk-
beeldige denkbeelden (17).

Uitvoerige Attenderingen, Boekbesprekingen 
en Kalender besluiten dit rijke en aantrekkelijke 
nummer.

De redactie dankt alle auteurs en medewerkers 
zeer en hoopt dat u als lezer en abonnee genoe-
gen beleeft aan dit nummer, zowel aan de inhoud 
van het thematisch gedeelte als aan de  diverse 
subrubrieken. De redactie werkt verder aan de 
komende nummers van jaargang 25 en wenst u 
een zonnige lente met veel filosofisch genoegen!

Met vriendelijke groet,

Harry Willemsen, hoofdredacteur 
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