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Save	the	date!
7	mei 10	juli 2	oktober

Het	Libbrechtgenootschap	bestaat	5	jaar

Op	28	januari	2017	lanceerden	wij	het	Libbrechtgenootschap	in	de	Volkszaal	van	Oudenaarde
met	onze	grote	bezieler	Ulrich	Libbrecht	nog	in	ons	midden.	Ondertussen	zijn	wij	vijf	jaar	verder
en	dragen	wij	het	gedachtegoed	dat	hij	ons	nagelaten	heeft	verder	uit.	Om	dit	eerste	lustrum	te
vieren	organiseren	we	dit	jaar	drie	bijzondere	activiteiten	waarop	we	twee	belangrijke	domeinen
van	Ulrich	Libbrecht	samenbrengen:	natuur	en	filosofie.

7	MEI
Op	 7	 mei	 vieren	 we	 in	 het	 pitoreske	 kerkje	 van
Kwaremont	 ons	 vijf-jarig	 bestaan	 met	 de
boekpresentatie	van	Mijmeringen	in	de	schaduw.	De
laatste	geschriften	van	Ulrich	Libbrecht.	
In	 een	 prachtige	 geïllustreerde	 uitgave	 verzamelden
we	 de	 teksten	 die	 Ulrich	 Libbrecht	 tussen	 2014	 en
2017	schreef.
	
We	 blikken	 ook	 terug	 op	de	 realisaties	van	vijf	 jaar
Libbrechtgenootschap	 en	 kijken	 vooruit	 naar	 de
plannen	 voor	 de	 toekomst.	 Hierin	 zal	 de	 ontsluiting
van	de	bibliotheek	en	het	archief	van	Ulrich	Libbrecht
centraal	staan.

10	JULI
Op	 10	 juli,	 de	 geboortedag	 van	 Ulrich	 Libbrecht,
nodigen	 wij	 filosoof,	 ecoloog	 en	 bioloog	 Matthijs
Schouten	 uit	 om	 ons	 te	 inspireren	 met	 zijn	 ideeën
over	de	verbinding	tussen	mens	en	natuur.	De	filosofie
van	 Ulrich	 Libbrecht	 speelt	 hierin	 een	 belangrijke	 rol.
Hiermee	hopen	wij	zowel	de	natuurliefhebbers	als	de
filosofen	onder	ons	te	verrassen	en	samen	te	brengen
rond	 een	 thema	 dat	 Ulrich	 Libbrech	 na	 aan	 het	 hart
lag.	 We	 werken	 hiervoor	 samen	 met	 het
Ecopsychologiefestival	in	Waarbeke	waarop	u	ook	van
harte	 uitgenodigd	 bent.
('https://ecopsychologiefestival.be')
	
Voor	een	voorsmaakje,	zie	youtube

2	OKTOBER
Op	 2	 oktober	 nodigen	 we	 op	 onze	 jaarlijkse
Libbrechtwandeldag	 in	 Zulzeke	 vriend	Guido	 Tack
uit	 om	 over	 zijn	 prachtige	 boek	 12.OOO	 jaar	 Bos	 ’t
Ename	 te	 vertellen.	 Hierdoor	 maken	 we	 er	 een
dagactiviteit	van	met	in	de	voormiddag	Guido	Tack	en
na	 een	 gezellige	 gezamelijke	 lunch	 onze	 drie
themawandelingen.

Inschrijven	voor	deze	evenementen:	vanaf	15	april	op	onze	website.

Seminarie	Geen	muren	rond	culturen
Vijfentwintig	 jaar	geleden	schreef	Ulrich	Libbrecht	het
boekje	 Geen	 muren	 rond	 culturen	 dat	 vandaag,
helaas,	 nog	 even	 actueel	 is.	 Hij	 hield	 hiermee	 een
pleidooi	 voor	 een	 wereldburgerschap	 dat	 verder	 reikt
dan	handel	en	toerisme,	maar	dat	ontstaat	vanuit	een
welgemeende	 interesse	 in	 de	 manier	 waarop	 onze
medebewoners	 denken	 en	 het	 leven	 interpreteren	 en
vormgeven.	 Vanuit	 zijn	 onderzoek	 naar	 de
levensbeschouwelijke	 diversiteit	 kwam	 hij	 tot	 het	 in
kaart	 brengen	 van	 de	 grote	 verschillen,	 maar	 ook	 tot
het	inzicht	dat	muren	zich	gedurende	de	geschiedenis
verplaatsen	 en	 dus	 vrij	 relatief	 zijn.	 In	 de
dieptestructuur	vallen	de	muren	uiteindelijk	weg	omdat
we	 daar	 dezelfde	 vragen	 terugvinden	 en	 dezelfde
menselijke	 ervaring	 waaruit	 deze	 filosofische	 vragen
ontstaan.	Alleen	het	wereldbeeld	van	de	nomade	kent
geen	muren.	In	Filosofie	zonder	grenzen	(2016)	stelde
Libbrecht	 zich	 dan	 ook	 terecht	 de	 vraag	 naar	 een
‘filosofie	 van	 het	 trekken’	 en	 vond	 hiervan	 o.a.
voorbeelden	 bij	 de	 nomadische	 indianen	 in	 Noord-
Amerika.	 Zij	 brengen	 ons	 bij	 een	 volledige	 inbedding
in	de	natuur	en	dus	in	het	ecologische	netwerk	waarin
ook	 geen	 muren	 zijn.	 Een	 ‘denken	 zonder	 muren’	 is
wellicht	 van	 essentieel	 belang	 om	 zowel	 uit	 onze
mondiale	sociale	crisis	als	uit	de	ecologische	impasse
te	geraken	en	te	erkennen	dat	verbinding	noodzakelijk
is.
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