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KRISTIEN HEMMERECHTS, 
WILLEM ELIAS 
en 
MAX BORKA 
in gesprek over 
LEOPOLD FLAM

“Ik weet niet wat met dit of met de voorgaande schrijfboeken 
zal gebeuren. Wellicht zullen ze alle verloren gaan, zoals 
dorre bladeren mede gedragen door een kille herfstwind. 
Wellicht zullen ze sommigen bereiken en een wekroep zijn, 
evenals een getuigenis van alle bitterheid en schoonheid die 
ik in mijn hart heb gedragen. Ik heb in alle veel van mezelf 
verteld, ze zijn als een testament.”  
(Leopold Flam, 28 januari 1950)
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Kristien Hemmerechts en Guido Van Wambeke selecteerden fragmenten 
uit de dagboeken en de briefwisseling van Leopold Flam (1912-1995) uit de 
periode 1925-1957. Drie van deze dagboeken behoren tot het archiefmateriaal 
van Flam dat bij CAVA (Centrum Academische en Vrijzinnige Archieven van de 
VUB) bewaard wordt. Een uitstekende aanleiding dus om een avond te wijden 
aan dit boek en aan de figuur van Leopold Flam.  

In VUB-kringen is Flam vooral bekend als de (omstreden) hoogleraar filosofie 
van de ULB/VUB (1956-1982), vrijdenker en bezieler van het Centrum voor 
de Studie van de Verlichting, de Vlaamse Vereniging voor Wijsbegeerte en 
de Filosofische Kring Aurora. Ook emeritus hoogleraar Willem Elias wijdde 
een boek aan Flam (samen met Tom De Mette en Jean Pierre Vanhee, Ecce 
philosophus. Leven en werk van Leopold Flam, 2021). 

Max Borka, journalist en zelf oud-student van Flam, gaat met Hemmerechts en 
Elias in gesprek, op zoek naar de vele gezichten van Flam.  

INFO EN INSCHRIJVINGEN 

Toegang is gratis. Inschrijven kan via de website van CAVA, het Centrum  voor 
Academische en Vrijzinnige Archieven (Vrije Universiteit Brussel). 
Meer info:  

} CAVA, cava@vub.be, T 02 629 24 34, www.cavavub.be 
} Lees meer over Ik zal alles verdragen, ook mezelf.
} Lees meer over Ecce Philosophus. Leven en werk van Leopold Flam.

Dit gesprek is een initiatief van CAVA, met steun van IMD Brussel, het Humanistisch Verbond Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en huisvandeMens Brussel.

Fotocollectie CAVA | © Jeanine Lambrecht

https://www.cavavub.be/nl/agenda/activiteiten-2023/hemmerechts-en-elias-in-gesprek-over-leopold-flam
https://libris.nl/singeluitgeverijen/boek?authortitle=leopold-flam/ik-zal-alles-verdragen-ook-mezelf--9789044548617
https://www.aspeditions.be/en/book/ecce-philosophus/18191

