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Vanuit	de	hoop	dat	de	coronasituatie	het	zal
toelaten,	plannen	wij	onze	wandelnamiddag	op
3	oktober.
	
We	zetten	de	drie	themawandelingen	op	het
programma																	
								-	muzikale	wandeling
								-	natuurwandeling
								-	filosofische	wandeling
	
We	hopen	elkaar	opnieuw	te	kunnen	ontmoeten!

Website

Nieuwsbrief	2021	|	01	-	6	april	2021.
U	ontvangt	deze	nieuwsbrief	omdat	u
belangstelling	toont	voor	ons	genootschap.

Bekijk	de	nieuwsbrief	ook	op	de	website

Een	nieuwe	lente	en	een	nieuw	geluid

Filosofische	podcast	bij	de	Ulrich	Libbrechtwandeling
We	stappen	het	 voorjaar	 in	 met	 een	 podcast	 die	Erfgoed	 Vlaamse	Ardennen	 samen	met	 het
Libbrechtgenootschap	ontwikkelde.	Zo	kan	u	al	wandelend	door	het	prachtige	landschap	van	de
Vlaamse	Ardennen	kennismaken	met	het	gedachtegoed	van	Ulrich	Libbrecht.	Aangezien	hierin
verschillende	 perspectieven	 uit	 de	 wereldfilosofie	 opgenomen	 zijn,	 betreft	 het	 ook	 een	 stukje
filosofisch	werelderfgoed.	We	doken	in	ons	audio-archief	om	Ulrich	Libbrecht	zelf	aan	het	woord
te	 laten;	 Els	 Janssens	 leest	 teksten	 van	 Ulrich	 Libbrecht	 en	 geeft	 uitleg	 bij	 zijn	 filosofie;	 de
familie	 van	 Ulrich	 Libbrecht	 verzorgt	 de	 muziek.	 Alles	 is	 afgestemd	 op	 de	 beleving	 van	 een
bepaalde	 plek	 of	 traject	 van	 de	 wandeling.	 Zo	 kan	 u	 op	 een	 bijzondere	 manier	 stilstaan	 bij
natuur	 en	 landschap	 en	 bij	 de	 ideeën	 die	 de	 filosofie	 en	 het	 natuurengagement	 van	 Ulrich
Libbrecht	gevoed	hebben.
	

De	Ulrich	Libbrechtpodcast	praktisch
U	 kan	 de	 podcast	 op	 het	 parcours	 van	 de	 Ulrich
Libbrechtwandeling	 beluisteren,	 maar	 ook	 thuis	 en	 op	 iedere
andere	plek.	U	hebt	wel	een	smartphone	nodig.
	

Installeer	de	FARO	ErfgoedApp	en	scan	de	onderstaande	QR-
code.
Download	de	Filosofische	erfgoedwandeling	Kluisbergen.
Open	het	kaartsymbool.
Vergroot	de	kaart	van	het	traject	tot	de	nummers	zichtbaar
worden.
Raak	het	nummer	van	het	luisterfragment	dat	u	wil	beluisteren
aan.

	
De	 luisterfragmenten	 zijn	 verbonden	 met	 de	 korte
Libbrechtwandeling	 (rood-groene	 traject	 van	 5,5	 km).	 Op	 de
wegwijzers	 op	 het	 parcours	 vindt	 u	 het	 nummer	 van	 het
luisterfragment	dat	op	die	plek	begint.
U	 kan	 ze	 al	 wandelend	 beluisteren	 of	 terwijl	 u	 halt	 houdt	 bij	 de
oplaadpunten.	De	luisterfragmenten	duren	samen	2	uur.	Voor	een
optimale	beleving	 is	 het	 aanbevolen	om	met	een	 koptelefoon	 te
luisteren.
	
We	werken	eraan	om	een	integrale	podcast	te	maken	die	via	de
website	 van	 het	 Libbrechtgenootschap	 zal	 kunnen	 beluisterd
worden	zonder	smartphone.
	
Voor	meer	info	en	andere	erfgoedwandelingen:	klik	op	deze	link

Archief
Voor	wie	graag	 in	de	 teksten	van	Ulrich	Libbrecht	op	wandel	gaat,	plaatsten	wij	Drakenaders
van	mijn	 landschap.	Wat	 ik	van	het	Oosten	 leerde.	 in	ons	digitaal	archief.	 In	dit	boek	uit	2003
verzamelde	 hij	 artikels,	 lezingen	 en	 overpeinzingen	 die	 de	 krachtlijnen	 van	 zijn	 innerlijk
landschap	 weergeven.	 “Filosofie	 is	 geen	 theoria,	het	 is	 een	 tao,	 een	 weg	 waarover	 je	 loopt.”
(p.7).	U	kan	het	hier	gratis	downloaden.

Inhoud
Mijn	bevel	des	hemels
Een	comparatief	mensbeeld
Het	Oosten	als	kritische	spiegel
Humanisme	en	spiritualiteit
Wereldburgerschap	en	encounter
Ethiek	zonder	religie
Grondslagen	van	het	taoïstische	denken
Natuur	in	Oost	en	West
Hoe	groen	is	mijn	dal?
De	filosofie	van	natuurvolkeren
Spinoza	en	de	oosterse	filosofie
Wisten	de	Grieken	alles	beter?
Oosterse	wijsheid	voor	de	westerse	manager
Westerse	imperialistische	dwaasheden
Bedenkingen	aan	het	einde	van	een	loopbaan.

Dank!
Ondanks	 het	 feit	 dat	 wij	 in	 2020	 door	 de	 coronasituatie	 geen	 evenementen	 hebben	 kunnen
organiseren,	 zijn	 veel	 Vrienden	 van	 het	 Genootschap	 ons	 financieel	 blijven	 steunen.	 Dit	 was
nodig	omdat	het	 laatje	niet	gevuld	werd	vanuit	de	evenementen.	Dankzij	deze	spontane	steun
hebben	 wij	 de	 infrastructuur	 van	 de	 Libbrechtwandeling	 op	 de	 podcast	 kunnen	 afstemmen,
worden	 er	 nieuwe	 wandelfolders	 gedrukt	 en	 vinden	 veel	 mensen	 de	 weg	 naar	 onze	 website,
naar	 het	 gedachtegoed	 en	 naar	 de	 Libbrechtwandeling.	 Op	 die	 manier	 blijft	 een	 ‘veilige’
overdracht	mogelijk.	We	zijn	hiervoor	ontzettend	dankbaar	en	blijven	zoeken	naar	manieren	om
ons	contact	warm	te	houden.

Ulrich	Libbrechtwandeling
op	zondag	3	oktober	2021

	

Het	recente	lentenummer	van	het
Nederlandse	magazine	Vruchtbare	Aarde
wijdt	een	lang	artikel	aan	de	Ierse
meditaties	van	Ulrich	Libbrecht.
	
In	hetzelfde	nummer	staat	een	interview
met	hoogleraar	ecologie,	Matthijs
Schouten.	Hij	zegt	hierin:	“Er	is	een
Vlaams	filosoof	geweest,	Ulrich
Libbrecht,	een	fascinerend	denker,	die
zei	dat	er	twee	belangrijke	manieren	zijn
om	de	wereld	te	duiden.	(…)	Die
tweespalt	heeft	ons	in	grote
moeilijkheden	gebracht	–	omdat	we	ons
losgezongen	hebben	van	de
werkelijkheid	om	ons	heen.”
	
	
	
Bestellen	kan	via	deze	link

Hier	kan	je	je	gegevens	inzien	en	wijzigen.

Wens	je	deze	nieuwsbrief	niet	meer	te	ontvangen:	afmelden

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	info@libbrechtgenootschap.org	toe	aan	uw	adresboek.
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