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Namens de redactie

Soms zegt een beeld meer dan duizend woorden. Het klinkt als een gemeenplaats en 
dat is het ook. Maar hoe vaak zullen we dat de voorbije maanden niet hebben ge-

dacht bij het zien van het kleine lichaam van een aangespoelde peuter? Op de vlucht 
voor oorlog en geweld, ‘geworpen’ op een naamloos strand, de overtocht niet overleefd. 
Of bij de hemeltergende wanhoop zoals die valt af te lezen in de ogen van duizenden 
mensen op de vlucht. Ze zijn het thema van politieke en andere debatten, menselijk 
voer voor compromissen op Europees en mondiaal niveau. Hoe gemakkelijk ook worden 
de noemers gehanteerd: ‘vluchtelingen’, ‘vluchtelingencrisis’, ‘gammele bootjes’. Het ge-
luk is niet iedereen gegund, een behouden overtocht al evenmin.

Soms zegt een gedicht meer dan duizend beelden. De vandaag onterecht wat ver-
geten Nederlandse dichteres Ellen Warmond bijvoorbeeld schreef het gedicht ‘Schip-
breuk’, opgenomen in haar bundel Proeftuin uit 1953. Leest u maar even mee:

Ik wilde me inschepen voor
een land waar ik nog niet bestond

onderweg ben ik verdronken

alleen om niet al te weerloos
aan te spoelen later
lieg ik een vlot
lieg ik een reddingsboei
lieg ik mijn hoofd boven water.

Met de hulp van een aantal schrijvers willen we in dit nummer op zoek gaan naar ‘een 
land waar ik nog niet bestond’. We nemen die draad op met bijdragen over Walter Ben-
jamin, Hannah Arendt, Erich Fried, Hans Magnus Enzensberger, naast hedendaagse 
auteurs als Rodaan Al Galidi, Joke van Leeuwen, Josep Maria de Sagarra en Navid Ker-
mani.

Met dit themanummer wil de redactie van Passage de publieke blik scherp houden en 
meewerken om de problematiek van de vluchtelingen onder de aandacht te blijven bren-
gen. Het zal de lezer overigens duidelijk worden dat schrijvers er vaak andere dan de 
courante invalshoeken op na houden, dat ze geregeld een verfrissende kijk op een the-
ma presenteren en wegen banen voor een eindeloos aantal alternatieven en varianten 
die het stereotiepe denken over bepaalde problemen ontregelt of in vraag stelt.
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Literatuur heeft voor ons ook een maatschappelijk doel en is zonder meer een van 
de middelen die dat doel wil heiligen. Die opzet blijft een harmonieuze samenleving, 
bont en veelkleurig, vol van respect, begrip en liefde. En met veel gezonde nieuwsgierig-
heid naar het andere dat een deel is van onszelf.

Stefan van den Bossche
Hoofdredacteur
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