School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen vzw
Programma cursussen 2021-2022 — on campus en via livestream
eerste jaar — Hoe het begon

tweede jaar — Ontwikkelingen

Een gratis kennismakingsdag in februari biedt aan belangstellenden de gelegenheid om kennis te maken met de inhoud en
de werking van SCFA.
Naast een inleiding in oosterse en westerse filosofie wordt
tevens een eerste stap gezet in het vergelijken van wereldbeelden via het comparatieve model van Ulrich Libbrecht.
Vervolgens bestuderen we de grote periodes in de geschiedenis van de filosofie, die de grondslag hebben gelegd voor het
hedendaagse denken in Oost en West.

Het tweede cursusjaar bouwt voort op het eerste. Er wordt
nader ingegaan op de verdere ontwikkelingen in zowel het
Indiase, het Chinese als het westerse denken. We zien hoe in
de verschillende denktradities, vaak in samenhang met historische gebeurtenissen en veranderingen op sociaal-politiek
vlak, oude ideeën evolueren en nieuwe ideeën ingang vinden.
Het tweede jaar wordt afgesloten met een eerste dag over
comparatieve filosofie, die de brug vormt naar het derde jaar.

11 september 2021
Moderne westerse filosofie 3
Comparatieve filosofie
Kant, Hegel en Marx
Gratis kennismakingsles
Docent: Herbert De Vriese
Docenten: Els janssens, Guy Vanheeswijck, P. Konings
Chinese filosofie 1
Confucianisme en mohisme
Docent: Paul van Els

9 oktober 2021
Moderne westerse filosofie 4
Schopenhauer en Nietzsche
Docent: Peter De Graeve

Indiase filosofie 1
Upanishaden van de Veda
Docent: Bruno Nagel

6 november 2021
Chinese filosofie 3
Latere ontwikkelingen in confucianisme en taoisme
Docent: Patricia Konings

Antieke westerse filosofie 1
De orde van de kosmos
Docent: Koen Verrycken

11 december 2021
Indiase filosofie 3
Het boeddhisme van het kleine en het grote voertuig
Docent: Bruno Nagel

Antieke westerse filosofie 2
Ziel, kennis en geluk
Docent: Koen Verrycken

22 januari 2022
Chinese filosofie 4
De bloei van het mahayana boeddhisme
Docent: Edel Maex

Chinese filosofie 2
Yangisme en taoïsme
Docent: Patricia Konings

26 februari 2022
Hedendaagse westerse filosofie 1
Heidegger en de existentiefilosofie
Docent: Dirk De Schutter

Indiase filosofie 2
Het oudste boeddhisme
Docent: Bruno Nagel

26 maart 2022
Hedendaagse westerse filosofie 2
Postmoderne denken: Lyotard, Derrida en Baudrillard
Docent: Dirk De Schutter

Moderne westerse filosofie 1
Humanisme en rationalisme
Docent: Guy Vanheeswijck

23 april 2022
Indiase filosofie 4
Filosofische stromingen in het hindoeïsme
Docent: Bruno Nagel

Moderne westerse filosofie 2
Verlichting en secularisering
Docent: Guy Vanheeswijck

21 mei 2022
Inleiding comparatieve filosofie
Too far east is west
Docent: Daan F. Oostveen

School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen vzw
Programma cursussen 2021-2022 — on campus en via livestream
derde jaar B - Interculturele dialoog en vergelijking

themajaar - Muren

In het derde jaar gaan we de dialoog aan met culturen en
denktradities die tot nog toe weinig of niet aan bod kwamen.
We besteden aandacht aan interacties tussen westerse filosofie en oosters denken.
In de comparatieve filosofie denken we na over de mogelijkheden om denktradities uit verschillende culturen te vergelijken en te integreren. Kan de vergelijkende methode leiden
tot wederzijds begrip?
Het derde jaar krijgt een alternerende invulling en wordt
tweejaarlijks geprogrammeerd (A en B).

Na de val van de Berlijnse muur in 1989 heerste er een gevoel
van euforie in de wereld. Amper enkele decennia later weerklinkt opnieuw de roep om muren.
Als we naar de geschiedenis van de mensheid kijken, zien we
dat er altijd muren gebouwd zijn. Het zijn niet altijd muren
van steen en mortel. Grenzen worden gesloten en geopend.
Niet ieder land, niet iedere plaats is voor iedereen toegankelijk.
De dynamiek van afgrenzen en toelaten blijkt een algemeen
menselijk spanningsveld. In het themajaar onderzoeken we
dit spanningsveld vanuit verschillende invalshoeken.

Islamitische tradities
Moslimdenkers in het Westen
Docent: Dirk Debeaussaert
Joods-christelijke traditie
Christendom. Een uitdaging voor morgen ?
Docent: Luc Anckaert

11 september 2021
Muren 1
Inleidende dag
Docenten: B. Dessein, H. Simissen, W. Van Herck
9 oktober 2021
Muren 2
Muren bouwen, werelden openen
Docent: Jasper Van de Vijver

6 november 2021
Muren 3
Orale tradities
Muren in India en het Jodendom
Praten bomen echt? Een verkenning van de indiaanse
Docenten: Tine Vekemans, Ludo Abicht
wereldvisie
Docent: Alexander Verstaen
11 december 2021
Muren 4
Ontmoetingen 6
Macht als uitsluiting en disciplinering
Kompas, buskruit en boekdrukkunst. Hoe China de weDocent: Rob Devos
reld veranderde Docent: Patricia Konings
22 januari 2022
Muren 5
Ontmoetingen 7
Historische muren
Vedanta als bevrijdingsideologie in koloniaal India
Docenten: Geert van Istendael, Patricia Konings
Docent: Victor van Bijlert
Ontmoetingen 8
Boeddhisme en moderniteit
Docent: André van der Braak

26 februari 2022
Muren 6
Over religieuze muren in het westerse christendom
Docent: Walter Van Herck

26 maart 2022
Muren 7
Comparatieve filosofie 4
Achter de muren van de Chinese boeddhistische kloosWoorden van vuur: Bruidsmystiek bij Rumi en Mahadeters
Docent: Ann Heirman
viyakka
Docent: Michel Dijkstra
23 april 2022
Muren 8
Comparatieve filosofie 5
Muren in lichaam en geest
Libbrechts analyse van de levensbeschouwelijke diversiDocenten: Kristien Hens, Leni van Goidsenhoven
teit
Docent: Guy Vanheeswijck
21 mei 2022
Comparatieve filosofie 6
Muren 9
Libbrechts model voor comparatieve filosofie toegepast
Sociale muren
op religie en mystiek
Docent: Els Janssens
Docenten: Bea Cantillon, Walter Weyns

