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I N T E R V I E W

Professor Dethier, het boek “Leopold Flam,
een filosoof van gisteren voor een wereld van
morgen” is aan u opgedragen, u was destijds
zijn opvolger aan de Vrije Universiteit Brus-
sel en u wordt ook zijn erfgenaam genoemd. 

Dethier: "Het zijn anderen, onschatbare vrienden,
die ervoor gekozen hebben om het huldeboek voor
Leopold Flam aan mij op te dragen. Ik ben in 1982
Flams opvolger geworden voor de cursus Grote
stromingen in de filosofie en Geschiedenis van het
vrije denken. Maar zijn erfgenaam wil ik mezelf
niet noemen. Ik ben allesbehalve Flam. Leopold
Flam hield er een marxistisch arbeidsethos op na,
hij heeft dag en nacht gewerkt, genot had bij hem
een negatieve connotatie. Volgens Flams normen
ben ik een kleinburger, ik hou van een gezin, ik heb
altijd een goede echtgenoot en vader willen zijn.
Maar een zaterdagnamiddag met het gezin naar
zee - ik heb een zoon met een mentale handicap
- om samen van de voorjaarszon te genieten
bestempelde Flam als tijdverlies, drie uur genie-
ten aan zee stond voor Flam gelijk aan drie uur
niet schrijven. Een verlies dat nooit meer kon
goedgemaakt worden. Flam beschouwde de
wereld als een opdracht." 

U hebt duidelijk een haat-liefde-verhouding
met de filosoof Leopold Flam. 

Dethier: "Zo kan u het wel stellen, op een
bepaald ogenblik heeft Flam me bijna verplicht
om te kiezen tussen hem en mijn gezin. Flam
was buitengewoon veeleisend. Kiezen voor hem
was ook kiezen voor het filosofische project (en
mijn 'carrière'?) en de existentiële en politieke
verantwoordelijkheid. Ik kende Flam al vooraleer
ik college bij hem ging volgen; in 1972 is er dan
tussen ons een sluimerend conflict ontstaan dat
vele jaren geduurd heeft, dat werd moeilijk wer-
ken, ik had een afkeer van de aanbidders van
Flam, maar moet bekennen dat men bij zichzelf
aanvaardt wat men bij een ander verwerpt. Flam
heeft me in 1990, toen we de onenigheid bijge-
legd hadden, een exemplaar van zijn boek ‘De
gekwetste existentie’ overhandigd waarin hij
geschreven had: 'Voor de heer Dethier, eindelijk
terug.' Dat heeft me toen heel erg aangegrepen." 

Maar u bent hem altijd, tot op vandaag,
blijven bewonderen als een groot intellectu-
eel, een groot filosoof. 

Dethier: "Flam was inspirerend en provocerend
en zeer oorspronkelijk. Ik kende al wilde verha-
len over zijn doceermethode nog voor ik een van

zijn studenten werd. In de tweede kandidatuur
Germaanse filologie heb ik kennis gemaakt met
Flam. In tegenstelling tot gelijkaardige cursussen
van andere professoren was Flams geschiedenis
van de filosofie niet herleid tot een wassenbeel-
denmuseum, Flam doceerde een filosofische
geschiedenis van de filosofie en een filosofische
lectuur van filosofische teksten. Daarin legde hij
heel sterk de nadruk op de vervlochtenheid van
leven en werk, van filosofie en werkelijkheid. Zijn
aanpak was grondig, zijn stijl flamboyant. Niet-
tegenstaande mijn grote belangstelling voor de
Duitse literatuur ben ik na Germaanse nog filo-
sofie gaan studeren. Ik had me graag in Feuer-
bach verdiept, maar Flam heeft me richting
Middeleeuwen en Renaissance geduwd, zo ben
ik de Arabische wijsbegeerte en Averroës begin-
nen studeren, de wereld op het snijpunt van
joodse, Arabische en christelijke cultuur." 

U hebt Leopold Flam de Sartre van het
kleine Vlaanderen genoemd. Sartre is
samen met Camus de eminente vertegen-
woordiger van het Franse existentialisme,
maar zelf verwierp Flam op een bepaald
ogenblik alle -ismen.

Dethier: "Net zoals Sartre was Flam als exis-
tentie-filosoof ervan overtuigd dat alles wat
bestaat kan genegeerd worden. Maar Flam ging
minder ver dan Sartre. Lees er La Nausée en Les
Chemins de la liberté van Sartre op na, dat zijn
kritische, cynische doorlichtingen. Liefde is een
extreme ervaring. De ander kan nooit als een
(ander) subject, maar enkel als object benaderd
worden. Liefde is uiterste eenzaamheid, maar
het 'satanisme van Flam' was minder radicaal
dan dat van Sartre. Flam geloofde wel in de
liefde. De Don Juan van Flam is een zeer mense-
lijke Don Juan à la Casanova, geen markies de
Sade of Faust. Ik wil hier wel aan toevoegen dat
Flam de grote filosofen Hume en Kant, Hegel en

Spinoza beter kende dan Sartre. Maar anderzijds
had Flam ook wel belangstelling voor het kwaad
als creatieve onthuller. Satan was, voor hij naar
beneden is gestort, de ster van God, Lucifer. " 

Existentialisme op z'n Frans was echter ook
een manier van leven. Existentialisme doet
me denken aan rokerige tavernes aan
Saint-Germain-des-Prés en schrijven op de
hoek van cafétafeltjes. Had Flam niet het
ongeluk in België en niet in Frankrijk te
werken?

Dethier: "Flam was een 'vaderlandsloze' die in
het Jiddisch dacht, maar zelf beslist heeft om uit
loyauteit ten aanzien van zijn Vlaamse lezers en
toehoorders in het Nederlands te schrijven,
alhoewel hij evengoed in het Duits of Frans had
kunnen publiceren. Flam werd in 1912 in Ant-
werpen geboren waar zijn ouders tot de onder-
ste sociale laag van de Joodse gemeenschap
behoorden, zijn vader was een eenvoudige
bediende en ambachtsman. Bij het uitbreken van
de eerste wereldoorlog moet het gezin op de
vlucht. Na Nederland begint de Scandinavische
route. Na Noorwegen, Zweden en Denemarken
belandt het gezin in Rusland en Polen, waar de
gezinsleden geconfronteerd worden met antise-
mitisme en de uitwassen van het bolsjewisme.
Het gezin telde zeven kinderen, maar alleen Leo-
pold Flam is overgebleven, twee van zijn broers
zijn in zijn armen gestorven. Flam heeft de con-
centratiekampen overleefd. Sartre was een kind
uit de burgerij, extreem dramatische gebeurte-
nissen zoals Flam heeft hij gelukkig nooit moe-
ten meemaken." 

Net als Sartre is Flam er niet in geslaagd
om marxisme en existentialisme op een
ideale manier te verzoenen, ondanks de
aanwezigheid van thema's als vereenza-
ming en de ik-gij-verhouding en de tegen-
stelling existentie en essentie. 

Dethier: "De mens is een mislukkend dier
omdat hij overwegend bewustzijn en verant-
woordelijkheid is." 
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