
Inleiding

In dit boek laten we prof. Ulrich Libbrecht aan het woord. Letterlijk dan. Dit ge-
schrift is de neerslag van een 15-tal gesprekken die we gevoerd hebben in de periode 

2012-2014. Het werden boeiende gedachtewisselingen tussen een twintiger, een zestiger 
en een tachtiger, respectievelijk een pas afgestudeerde filosoof, een niet-filosoof en een 
selfmade filosoof die uitgroeide van wiskundige over sinologie tot een autoriteit in compa-
ratief wijsgerig denken. De gesprekken gingen door rond de tafel in de woonkamer in Zul-
zeke in de mooie Vlaamse Ardennen, maar ook een paar keer aan het ziekenhuisbed. Prof. 
Libbrecht had te kennen gegeven dat zijn gezondheid achteruit ging en dat hij zelf nog 
nauwelijks de pen ter hand kon nemen. Later bleek dat hij het schrijven toch niet kan laten.

Libbrecht mag een ‘veelschrijver’ genoemd worden. We kennen zijn uitgebreid weten-
schappelijk werk, maar ook zijn vele populaire boeken, en we waren nieuwsgierig naar de 
verdere evolutie van zijn denken, ook onder andere over actuele onderwerpen.

Ulrich Libbrecht weet altijd naar een diepte te gaan waar het situationele, de leeftijd, de 
vorming van geen tel meer is. Het is een denker die voelend en denkend in de wereld aan-
wezig is, kritisch reflecterend vanuit een ernstig doorploegde achtergrond van oosterse en 
westerse filosofie en van wetenschappelijke kennis.

We vonden het belangrijk om dit met alle belangstellenden te kunnen delen. Daarom heb-
ben we de gesprekken herwerkt tot een boek. De teksten zijn geordend volgens thema’s en 
volgen de structuur van een gesprek, met invallen, uitweidingen en associaties. We hebben 
de vertelstijl van Ulrich Libbrecht zo veel mogelijk behouden. Want wie Libbrecht kent, 
weet dat hij naast een goed schrijver ook een inspirerende en bevlogen spreker en verteller 
is.

Terwijl wij het gesprek typten en bewerkten, ging het met de gezondheid van Ulrich Lib-
brecht weer bergopwaarts. Vooraleer ons werk klaar was, had hij toch al weer twee nieuwe 
boeken, Adieu à Dieu (Garant, 2014) en De bricoleur en de dummies (Garant, 2015), ge-
schreven en uitgegeven.
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