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Ten geleide
Het themagedeelte van Filosofie jrg. 26, nr. 6 
(november/december 2016) is evenals het 
voorgaande nummer gewijd aan ‘Omgaan 
met diversiteit’. De inleiding is wederom van 
de hand van Patricia Konings MA. Samen 
met André van der Braak is zij coördinator 
van het thematisch gedeelte van het voor-
gaande en dit nummer. In dit openingsar-
tikel krijgt de lezer een aanduiding van de 
inhoud van de verschillende bijdragen.

In de rubriek Comparatieve filosofie treft u 
een artikel aan van Bruno Segers Hoe het 
boeddhisme het Westen insloop, en omgekeerd  
–  Deel 1. 

De rubriek Filosofie van Techniek en ICT biedt 
voor dit nummer Claude Shannon: informatie, 
entropie en de probabilisering van het wereld-
beeld van de hand van dr. Richard Starmans. 

De rubriek Filosofische Praktijken biedt een 
bijdrage van de hand van drs. Leon de Haas 
Een ingeslapen beweging? Impressies van de 
14e Internationale Conferentie over Filosofische 
Praktijk in Bern en Toepassingsfilosofie. Een 
zegen, van de hand van ir. Koen Verschoore.

Filosofie en Onderwijs bevat een bijdrage van 
drs. Pim Lemmens Het belang van zelfbehoud 
en Vriendschap en nataliteit door drs. Peter 
de Wind.

Uitvoerige attenderingen, boekbesprekingen 
en de kalender besluiten dit wederom rijke 
en aantrekkelijke nummer.

De redactie dankt alle auteurs – in het bij-
zonder Patricia Konings en André van der 
Braak – en alle medewerkers zeer en spreekt 
de hoop uit dat u als lezer en abonnee ge-
noegen beleeft aan dit nummer. Laat er 
vooral nagedacht worden over de betekenis 
van diversiteit van culturen meer dan nu 
het geval is. Tot slot wenst de redactie u een 
gezond en gelukkig 2017 en veel filosofisch 
leesgenoegen toe! 

Met vriendelijke groet,
Harry Willemsen, hoofdredacteur 

(Advertentie)

Filosofen winnen Garant-Studieboekprijs 2016

Uit de shortlist van vijf genomineerden koos de jury

Wetenschap: wat, hoe en waarom?
Systematische inleiding tot de wetenschapsfilosofie

tot winnaar van de Garant-Studieboekprijs 2016.

Het boek is een samenwerking van drie auteurs:
Erik Weber is gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent, 

Bert Leuridan doceert aan de Universiteit Antwerpen.
Merel Lefevere is praktijkassistent in Gent.

De jury bestond uit dr. Gerard Baars (Erasmusuniversiteit, Rotterdam), prof. dr. Walter Hellinckx 
(KU Leuven), prof. dr. Jean Paul Van Bendegem (Vrije Universiteit Brussel), prof. dr. Peter Van 
Petegem (Universiteit Antwerpen), prof. dr. Jan Verplaetse (Universiteit Gent).

Erik Weber, Bert Leuridan & Merel Lefevere (2016), Wetenschap: wat, hoe en waarom? System-
atische inleiding tot de wetenschapsfilosofie. Antwerpen-Apeldoorn, Garant.

De Garant-Studieboekprijs is ingesteld ter bevordering van het realiseren van studieboeken voor het 
hoger onderwijs. Studenten vragen immers om studieboeken.

Inzenden voor de Garant-Studieboekprijs 2017 is mogelijk. De prijs bestaat uit een geldsom van 
€ 2017 en publicatie van het boek.

Meer op www.studieboekprijs.com


