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Redactioneel
ANTW １０８ (４): ４８３–４８４
DOI: １０.５１１７/ANTW２０１６.４.TINN

Het Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte kent een lange en
rijke geschiedenis. Opgericht in 1908 om als podium te fungeren voor oorspronkelijk filosofisch onderzoek uit het Nederlands-Vlaamse taalgebied,
heeft het tijdschrift door de loop der jaren verschillende veranderingen
ondergaan. Deze veranderingen – zowel qua inhoud als vorm – hebben
het tijdschrift verbeterd, versterkt en aangepast aan de eisen van een nieuwe tijd. De overgang van uitgeverij Van Gorcum naar Amsterdam University Press is daar een prachtig voorbeeld van.
Veel van deze veranderingen hebben we te danken aan de inspanningen
en het harde werk van onze hoofdredacteur Jelle de Boer. Zonder hem zou
het tijdschrift in zijn huidige vorm niet bestaan hebben. We vinden het
dan ook zeer jammer dat hij besloten heeft zijn functie na al die jaren neer
te leggen. We willen hem langs deze weg daarom hartelijk bedanken voor
zijn enthousiaste inzet, goede leiding en betrokkenheid. De komende jaren
zal hij het tijdschrift echter nog wel blijven steunen in een andere hoedanigheid, namelijk als lid van de redactieraad.
Tevens nemen we na acht jaar met spijt afscheid van een ander zeer gewaardeerd redactielid, Maarten van Dyck. Maarten was niet alleen gebiedsredacteur op het domein van de kennisleer en wetenschapsfilosofie,
maar ook boekrecensieredacteur. In die hoedanigheid heeft hij een langere
reeks van uitdagende wijsgerige werken voorbij zien komen dan hij tijd
had om te lezen. Ook hem danken we hartelijk voor zijn inzet, steun en
scherpe intellect en we wensen hem veel succes toe met zijn verdere academische carrière. We wensen hem ook voldoende tijd om te genieten van
alles wat er in het filosofische landschap te lezen valt.
Lid van de redactie of geen lid, beide heren zullen ongetwijfeld het voorliggende nummer met groot plezier en interesse lezen. Professor René
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Boomkens van de Universiteit van Amsterdam buigt zich in zijn focusartikel over niets minder dan de vraag naar de aard en de status van klassieke
wijsgerige teksten en de academische filosofie. Als redactie zijn we verheugd en vooral vereerd dat hij bereid was dit artikel te schrijven.
Ronald Tinnevelt en Wim de Muijnck
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