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Namens de redactie

Met ‘geboorteplaats Brussel’ snijdt Passage in zijn derde nummer van de vierde jaar-
gang een in onze letteren grotendeels veronachtzaamd onderwerp aan. Brussel is 

wel een gegeerd thema bij politieke onderhandelingen, bij het ontwarren van de ver-
keersknoop die het Belgische verkeer lamlegt, of als een van de culturele hoofdsteden 
van Europa van het fin de siècle tot heden. Maar er is uiteraard altijd wat meer.

Wie wist bijvoorbeeld dat de beroemde Franse filosoof en antropoloog Claude 
Lévi- Strauss in 1908 in Brussel geboren is? Zijn ouders verbleven er maar een erg korte 
tijd – het was niet meer dan een passage – maar hun zoon werd in 1900 wel degelijk in 
de Belgische hoofdstad geboren. Marguerite Yourcenar, een van de belangrijkste Franse 
schrijfsters van de twintigste eeuw, was ook in dat geval. Ook de Argentijn Julio Cortá-
zar, icoon van de Latijns-Amerikaanse literatuur, werd in 1914 in Brussel geboren. Men 
mag er niet over nadenken. Zoveel fraais vond een oorsprong in de Belgische hoofdstad.

De romancier, fotograaf en filmmaker Jean-Philippe Toussaint (1957) is een stuk 
jonger. Andere grote goden zijn Herman Teirlinck, geboren in Sint-Jans-Molenbeek in 
1879, en zijn twintig jaar jongere bijna-tijdgenoot Michel de Ghelderode, die geboren werd 
in het residentiële Elsene en zijn stempel heeft gedrukt op de Belgische toneellitera tuur.

Aandacht vragen we hier ook voor de schrijfster Jacqueline Harpman geboren in 
Etterbeek in 1929 en bij een Nederlandstalig lezerspubliek jammer genoeg nog altijd te 
weinig bekend. We vonden de tijd rijp om daar verandering in te brengen. Te lang onbe-
kend gebleven, te lang ongelezen, te lang onbemind. Onterecht, zo blijkt. Harpman was 
als schrijfster op haar tijd vooruit.

Uiteraard moeten we hier noodgedwongen enkele interessante auteurs onbespro-
ken laten. August Vermeylen bijvoorbeeld, of de jonggestorven Odilon-Jean Périer. En 
er zijn er nog zovele anderen. Maar toegegeven: een soortgelijk themanummer hadden 
we ook aan Gent kunnen wijden (Maurice Maeterlinck, Jean Ray, Karel van de Woestijne 
etc.) of aan Antwerpen (Willem Elsschot, Jan van Nijlen). Om nog maar te zwijgen van 
Parijs, Berlijn of Wenen, Salzburg of Londen. De Europese literatuur is nu eenmaal we-
reldletterkunde, en met het vertrekken van een geboorteplek nemen we een wel erg 
determinerend uitgangspunt in. Met sterfteplaatsen zou dat enigszins anders geweest 
zijn: in dat geval heeft de schrijver in kwestie er een leven opzitten, met alle locaties, 
stromingen, genres, ideeën en titels die haar of hem op dat ultieme ogenblik eigen zijn 
geweest. Een idee, wellicht, voor een ander themanummer.

Stefan van den Bossche
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