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Ulrich Libbrecht, die maandag op achtentachtigjarige leeftijd overleed in Ronse, zal
vooral herinnerd worden als een bevlogen spreker die tijdens honderden lezingen
doorheen Vlaanderen de oosterse filosofie toegankelijk maakte voor een groot
publiek. Met veel gevoel voor humor nodigde hij daarbij zijn toehoorders uit hun
gekende westerse denkkaders te verlaten en Chinese en Indische ideeën een plaats
te geven in hun kijk op de wereld.
Niets liet vermoeden dat deze telg uit het landelijke Avelgem een autoriteit zou
worden op het vlak van oosterse en comparatieve filosofie. Hij begon als regent
wiskunde in het college van Oudenaarde maar voelde zich al snel aangetrokken tot
de filosofie. Omdat het westerse denken hem te eenzijdig rationeel leek, begon hij
eerst Sanskriet en later Chinees te leren. In 1971 behaalde hij cum laude een
doctoraat in de sinologie aan de universiteit van Leiden met een proefschrift over de
Chinese wiskunde in de dertiende eeuw. Het geldt nog steeds als een basiswerk.
Tot aan zijn emeritaat was hij hoogleraar sinologie en comparative philosophy aan
de KU Leuven. Na zijn emeritaat was hij gastprofessor aan de universiteiten van
Antwerpen en Gent.

Zijn meest originele bijdrage is echter een model van comparatieve filosofie dat de
verschillende filosofische tradities uit Oost en West samenbrengt. In dat model
komen ratio, emotie en natuur op een harmonieuze manier samen. Om dit idee
verder te verspreiden richtte Ulrich Libbrecht in 1989 de School voor Comparatieve
Filosofie op in Antwerpen. Deze school organiseert nog steeds regelmatig lessen
over comparatieve, westerse en oosterse filosofie.
Naast zijn academische arbeid, was hij geëngageerd in diverse natuurverenigingen.
Zo was hij medeoprichter van het Milieufront Omer Wattez en was een van de
drijvende krachten achter wat nu vzw Natuurpunt heet.

Ulrich Libbrecht schreef een dertigtal boeken, van de meest gespecialiseerde tot de
meest toegankelijke. Hij werd ereburger van Kluisbergen in 2008.
In januari van dit jaar werd in Oudenaarde ook het Libbrechtgenootschap opgericht
dat zich tot doel stelt zijn gedachtegoed te bewaren en levendig te houden
(ziewww.libbrechtgenootschap.org).

---

De uitvaart heeft plaats in de St.-Walburgakerk in Oudenaarde



op zaterdag 20 mei om 10.30 uur.

Het Libbrechtgenootschap heeft een eigen rouwregister geopend op de website.
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