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Namens de redactie

In niet gemakkelijke omstandigheden is ons tijdschrift Passage erin geslaagd om zijn 
lezers eens te meer een boeiend en vooral veelzijdig themanummer over aspecten van 

de Europese literatuur te presenteren. Nu gaat het over cultboeken, een geladen begrip.
De mogelijkheden waren ruim. Maar tussen droom en daad, aldus Willem Els-

schot, ‘staan wetten in de weg en praktische bezwaren’. Een onvergetelijk gedicht. De 
praktische bezwaren waren bijvoorbeeld te vinden in de afbakening van het thema – in 
eerste instantie geen probleem – maar vervolgens ook in de financiering van het geheel. 
En dat was andere koek. Want een tijdschrift dat een unieke plek in de Nederlandstalige 
literatuur bekleedt en ook nog in academisch opzicht wordt gewaardeerd, gaat geen een-
voudig bestaan tegemoet. Maar soit. Het is wat het is.

Met een redactie die de Europese literatuur volmondig ter harte neemt, moet dat 
lukken. Ondanks het erg nadelige klimaat wat literaire en cultureel-artistieke tijdschrif-
ten betreft. Het lijkt erop dat het culturele beleid opteert voor instant resultaten, en dat 
is in deze sector nu eenmaal niet aan de orde. En dat zal het ook nooit zijn. Moeten we 
de literaire en culturele tijdschriften dan afschaffen? Ze on hold zetten? Wachten op 
betere tijden die er nooit meer zullen komen? Even hebben we als redactieploeg en raad 
van bestuur gedacht dat we even goed of beter – financieel dan – konden doen dan 
 Armada, ons voorbeeld dat in Nederland hoge ogen mocht gooien en een leemte achter-
laat. Even maar hebben we gedacht dat Vlaanderen de Nederlandse leemte kon opvul-
len. IJdele hoop.

We zullen hoe dan ook proberen zonder de input van de ons voorgespiegelde financiële 
middelen toch onze opdracht ter harte te nemen. In eerste aanleg doen we dat met dit 
nieuwe themanummer, waarin bijdragen te lezen zijn over Ronald Firbank, Jean Giono 
en Thomas Mann. Dichter en essayist Hendrik Carette zorgt voor een flink aantal bor-
gesiaanse notities.
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