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VERANDERING IS HET ENIGE WAT BLIJFT. 
Een oude wijsheid met een hoog actualiteitsgehalte. 

De vorige eeuw kende ontwikkelingen op wetenschappelijk, technologisch, eco-
nomisch en politiek vlak, die geleid hebben tot ingrijpende veranderingen in de 
samenleving. Het lijkt erop dat ook in de 21ste eeuw deze stroomversnelling zal 
aanhouden of zelfs zal toenemen. Deze veranderingen roepen vragen op waar 
oude zekerheden geen afdoend antwoord meer op hebben. Het verlies van de van-
zelfsprekendheid speelt wellicht mee in de zoektocht van mensen naar nieuwe 
waarden en zekerheden en verklaart de toegenomen belangstelling voor filosofie.

Als we vandaag spreken over filosofie, kunnen we ons niet langer beperken tot 
de westerse filosofie. Een algehele schaalvergroting als gevolg van toenemende 
transport- en communicatiemogelijkheden heeft ervoor gezorgd dat de wereld 
kleiner geworden is. Contacten met andere culturen zijn niet langer een vorm van 
exotisme, maar maken deel uit van ons dagelijks leven. Niet enkel op materieel 
vlak, maar ook op levensbeschouwelijk vlak worden we voortdurend geconfron-
teerd met waarden en ideeën die anders zijn dan de waarden en ideeën waarmee 
we vertrouwd zijn.

In onze geglobaliseerde wereld is een kennismaking met het denken van verschil-
lende culturen, westerse en niet-westerse, dan ook een meerwaarde.

Het ideaal van de comparatieve filosofie van Ulrich Libbrecht, stichter van SCFA, 
is wereldburgerschap op filosofisch vlak. Dit vraagt een openheid van geest en 
de bereidheid om los te laten. Een kennismaking met het denken van culturen die 
niet de onze zijn kan immers nieuwe perspectieven openen. Vertrouwde denkpa-
tronen worden in vraag gesteld of in een nieuw daglicht geplaatst. 

De School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen wil hierop inspelen. Filosofie 
mag niet opgesloten blijven in het academisch milieu. Anderzijds heeft niemand 
een boodschap aan een al te oppervlakkige popularisatie. Met deze school willen 
we een kwalitatief hoogstaand programma filosofie aanbieden aan al wie geïnte-
resseerd is. Voorkennis of een vooropleiding zijn geen vereiste. 

Het programma van SCFA omvat een curriculum van drie jaar dat een inleiding 
biedt in westerse en niet-westerse filosofieën en in het comparatieve denken. 
Daarnaast is er een themajaar dat ieder jaar een nieuw thema vanuit verschil-
lende invalshoeken belicht. 

Als autonome vzw is SCFA in staat om voor elk onderwerp uitstekende docenten 
uit zowat alle universiteiten in België en Nederland aan te werven. Indien nodig 
worden bekwame docenten buiten de universiteit gezocht. SCFA kiest bewust voor 
een brede, genuanceerde en pluralistische kijk op filosofie. 

Sinds 2012 is er een samenwerkingsverband met het Centrum Pieter Gillis, het 
reflectiecentrum voor actief pluralisme van de Universiteit Antwerpen.

In 2020 stapt SCFA voor haar programmatie over van kalenderjaar naar acade-
miejaar. Het gewone programma zal dan starten in september.

Voor het voorjaar 2020 voorzien we eenmalig een uitzonderlijk programma met 
drie korte themareeksen. Deze drie reeksen staan open voor zowel nieuwe als 
bestaande cursisten. Men kan, volgens persoonlijke interesse, een reeks volgen 
of afzonderlijke cursusdagen.

www.comparatievefilosofie.be

SCFA
SCHOOL VOOR
COMPARATIEVE
F I L O S O F I E
ANTWERPEN

vzw

VOORJAAR 2020

SPECIALE  
EDITIE

VOORJAAR 2020



In de reeks ‘Regio’s’ maken we kennis met culturen en 

tradities die tot nog toe niet of weinig aan bod kwamen 

in het gewone programma.

In de reeks ‘Ontmoetingen’ richten we de aandacht op 

sleutelmomenten of –figuren, meestal in historische 

context, die bepalend zijn geweest voor ontmoetingen 

tussen verschillende culturen en/of denktradities.

In de reeks ‘Middeleeuws denken’ verdiepen we 

ons in een vaak ondergewaardeerde periode die 

zowel voor het Westen als het Oosten een belangrijk 

scharniermoment geweest is.

REEKS 1: REGIO’S REEKS 3: MIDDELEEUWS DENKENREEKS 2: ONTMOETINGEN

15 
FEB

Dichter in de wereld
Denken en dichten vanuit Libbrechts  
comparatief model
Els Janssens

15 
FEB

De axiale tijd en de dynamiek van het transcendente
Stijn Latré

Over Max Müller en hoe het confucianisme een 
wereldgodsdienst werd
Bart Dessein

15 
FEB

”Quasi liber et pictura”
Algemene inleiding in het middeleeuws denken
Paul Wackers

21 
MAA

Iran, een vroedvrouw voor het Westen?
Marc Colpaert

21 
MAA

Schopenhauer en het Indiase denken
Bruno Nagel
Koen Verrycken

21 
MAA

Eeuwige zoektocht naar waarheid: leven, denken en werken 
van Augustinus van Hippo 
Anthony Dupont

18 
APR

Filosoferen in het wild 
Thoreau en de geest van Amerika
Walter Van Herck

Jorge Luis Borges als zelfverklaarde “in de metafysica 
verdwaalde Argentijn”
Patrice Collard

18 
APR

Een christen tussen moslims
Nicolaes Cleynaerts, actieve pluralist of naïeve idealist?
Joris Tulkens

18 
APR

Waar vragen wij naar als we naar God vragen? 
Over Thomas’ benadering van de Godsvraag
Rudi te Velde

16 
MEI

De lach en de waarheid: Kundera, Havel, Kolakowski 
Guy Vanheeswijck

16 
MEI

De ontdekkers van het hindoeïsme
Ontmoeting met een vreemde religie
Jan Peter Schouten

16 
MEI

In alle dingen heb ik rust gezocht
De weg naar eenheid van Meister Eckhart en zenmeester 
Dogen
Michel Dijkstra

13 
JUNI

Waar geen wil is, is een weg
Japans denken over verzet in ecopanische tijden
Henk Oosterling

13 
JUNI

De profeet en de wijze: islamitisch-confucianistische 
filosofie in China
Ady Van den Stock

Vruchtbare akker of rotsige bodem? 
Het existentiële dilemma van de vroege christelijke missie  
in Japan
Willy Vande Walle

13 
JUNI

“Het leven funderen op een afgrond” 
Over Jan van Ruusbroec en de minne
John Arblaster

PRAKTISCH

• het programma voorjaar 2020 is een eenmalig en uitzonderlijk programma

• de gewone cursussen starten opnieuw in september 2020

• de cursussen gaan door op een zaterdag van 10.00u tot 16.30u

• alle activiteiten vinden plaats in gebouw R, Campus Drie Eiken, 
Universiteitsbaan, Universiteit Antwerpen, Wilrijk

• parking P3 (via Universiteitsbaan) staat ter beschikking voor wie met de 
wagen komt, meer info: www.ua.ac.be

• met het openbaar vervoer: buslijn 17 (vanaf Centraal Station - halte  
UA Campus), meer info: www.delijn.be 

• tijdens de middagpauze kan een warme maaltijd verkregen worden in de 
cafetaria van het nabijgelegen UZA, richtprijs € 11,50 

BIJDRAGE

• registreer je vooraf via ‘mijn account’  
op de website www.comparatievefilosofie.be

• prijs per cursusdag: € 35

• voorjaarsabonnement: € 150 (i.p.v. € 175)

 - vooraf betalen is mogelijk door het bedrag over te schrijven op  
KBC-rekening IBAN BE70 4012 5289 9125 / BIC KREDBEBB van SCFA vzw

• kortingen:

 ∙ studenten UA en personeel UA: gratis

 ∙ alumni UA: korting op vertoon van lidkaart

 ∙ studenten van andere universiteiten of hogescholen: 50% korting op 
vertoon van studentenkaart

• voor wie dit financieel moeilijk haalbaar is, is vermindering mogelijk

Verdere inlichtingen kan u verkrijgen via email school@comparatievefilosofie.be
of bij de secretaris Georges Bogaerts via tel. 03 776 14 88

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL 

School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen vzw
Keizershoevestraat 18, 2610 Wilrijk
Verantwoordelijke uitgever: Patricia Konings, Keizershoevestraat 18, 2610 Wilrijk


