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Namens de redactie

Straten en pleinen horen thuis in de literatuur zoals de literatuur thuishoort in stra
ten en op pleinen. ‘Literatuur moet uit haar boeken treden’, zo luidde destijds een 

slogan. Vandaag zijn we her en der bezig met het promoveren van literair werk tot meer 
dan een tekstcorpus dat in een handzame kaft wordt gebundeld. De literaire auteurs 
zelf, in Europees perspectief niet de minste, hebben getoond en geschreven hoe een li
teraire inhoud of motieven zich langs de straten en over markten en pleinen kunnen 
begeven. Vaak heeft dat onvergetelijke momenten en al even onvergetelijke noties of 
predicaten opgeleverd. ‘De tentaculaire stad’ bijvoorbeeld, een beeld van Emile Verhae
ren, dat in onze contreien dankbaar overgenomen werd door het literaire expressionis
me. Straten, steegjes, pleinen zorgen vaak voor een ‘bezield verband’ tussen tekst en 
lezer, tussen personages en het decor waarin ze literair functioneren. Straten zijn dik
wijls een bindmiddel dat auteurs met elkaar verbindt of schrijvers met hun of ander
mans geschiedenis in contact brengt, waardoor die historiek als het ware een deel wordt 
niet alleen van het boek, maar evenzeer van de schrijver uit wiens pen een bepaald werk 
mocht vloeien. Verbindingswegen en pleinen waar straten elkaar treffen zorgen voor 
kruispunten van mens en woord, van verhaal en werkelijkheid. Het zijn vaak bindmid
delen tussen heden en verleden, tussen feit en fictie. Tussen hoe het is en hoe het zou 
kunnen zijn. Straten en pleinen staan voor de openbaring van datgene wat door achter
liggende ruimten, vergeten straten en donkere hoeken wordt vrijgegeven om openbaar 
te mogen zijn. Op pleinen treden de meest geconcentreerde vormen van leven – ook in 
litteris – volmondig en vaak ten voeten uit naar buiten.

In dit nummer hebben we bijdragen gebundeld waarin het gekozen thema vanuit pluri
forme standpunten en perspectieven wordt benaderd. Kevin D’heedene levert een 
eigen zinnige topografische schets bij het leven en werk van de dichter Emile Verhaeren. 
Johan Vanhecke blijft op zijn beurt in de omgeving van de Schelde: hij verkent de literair 
belangrijke Carnotstraat, de verbindingsweg tussen het stadscentrum en de Turnhoutse
baan richting Kempen. De baan verbindt tegelijk een aantal belangrijke literaire feiten 
en figuren, gespreid over de tweede helft van de negentiende en de twintigste eeuw, met 
Hendrik Conscience als beginpunt en een groot aantal gelauwerde auteurs als resultaat.

Dat pleinen en wegen vaak een groot deel van hun uitstraling en bezieling wel eens 
aan schrijvers te danken hebben, blijkt uit de bijdragen over de Duitse dichter Rainer 
Maria Rilke en de Nederlandse prozaïst Ferdinand Bordewijk, de al te dikwijls veron
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achtzaamde auteur van romans als Bint en Karakter. Bordewijk behoort, samen met 
Simon Vestdijk, tot de belangrijkste Nederlandse prozaschrijvers van zijn generatie.

In zijn artikel ‘Tussen pier en pleinvrees’ concentreert Marco Daane zich op het 
plaatsje Stromness, een schilderachtig dorp op het eiland Mainland in het noorden van 
Schotland. De historisch bezielde plek deed in de tweede helft van de zeventiende eeuw 
dienst als begin en eindstation van de schepen van de Hudson’s Bay Company, op hun 
tocht van en naar Canada.

Vivian Liska en Patrick Auwelaert buigen zich over de locaties in de oeuvres van 
respectievelijk Paul Celan en van Nobelprijswinnaar Patrick Modiano. In de bijdrage van 
Vivian Liska neemt diens poëzie – ‘een levend monument voor Celans zwijgen’ – vaak de 
vorm aan van een gedroomde ontmoeting met de voorganger, dikwijls gesitueerd in 
reële  steden, straten of op pleinen. Ze helpen het vluchtige van de subjectieve herinne
ring verwerken en verbinden met een concreter soort werkelijkheid.

In het werk van Patrick Modiano volgen de concrete plaatsbepalingen – straten, 
hel lingen, hotels, cafés, parken – elkaar in een duizelingwekkende sneltreinvaart op. 
Patrick Auwelaert leidt de lezer met vaste hand en via de intrigerende personages door 
het Parijs van de grootste Franse auteur van deze tijd.

Stefan van den Bossche
Hoofdredacteur
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