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Het tijdschrift Passage brengt nieuwe 
perspectieven op de Europese litera-
tuur (poëzie, proza, essay). Het houdt 
een vinger aan de pols van de Euro-
pese letterkundige en literair-histori-

sche wereld en zijn ontwikkelingen. Tegelijk is 
er oog voor de manieren waarop cultuur wordt 
beïnvloed door literatuur in het algemeen, en 
bepaalde trends en auteurs in het bijzonder.

Themanummers 

Passage verschijnt onder de vorm van thema-
nummers. Een cultureel of cultuurhistorisch re-
levant thema dient als uitgangspunt om essays 
te bundelen over auteurs en hun werk. 

Te verwachten thema’s

■	 Literaire ontmoetingsplaatsen
■	 Jonggestorven schrijvers
■	 Vibraties
■	 Middellandse Zee
■	 Schrijvers als kunstcritici
■	 Walden
■	 Retoriek van de maaltijd
■	 Nederlandstalige schrijvers over Europese 

vakbroeders
■	 Utopia
■	 Dilettantisme
■	 Wind
■	 Indian summer
■	 Enz. 
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Een abonnement
Passage verschijnt driemaandelijks  
Een jaargang (4 nummers van 96 blz.,  
formaat 17 x 24 cm) loopt van oktober 
tot september.  
 
Het abonnementsgeld bedraagt: 
- € 36,- (particulier) 
- € 28,- (student) 
- € 44,- (instelling)
- € 28,- (groep, minimaal 5) 
 
Los nummer: € 14,-

Abonnementen kunnen op elk ge-
wenst tijdstip ingaan en gelden dan 
voor de lopende jaargang, met inbe-
grip van de al verschenen nummers 
van die jaargang. Abonnementen 
worden automatisch verlengd. Opzeg-
gingen moeten uiterlijk in augustus 
schriftelijk aan de uitgever worden 
meegedeeld.

U kunt zich abonneren door de onder-
staande bon ingevuld terug te zenden. 
Mailen, faxen of telefoneren kan ook. 
Om online te abonneren surft u naar 
www.garant-uitgevers.eu/passage.

❏ Ja, ik wil graag een abonnement op Passage

	 ❏ als particulier (€ 36,-)

	 ❏ als student / kopie van studentenkaart toevoegen (€ 28,-)

	 ❏ als instelling (€ 44,-)

	 ❏ als groep (€ 28,-/ex; min. 5).  Aantal: ……..

Naam:  ......................................................................................................................................................................

Instelling (indien van toepassing):  ............................................................................................................................

Straat + huisnummer:  .............................................................................................................................................

Postcode + gemeente:  .............................................................................................................................................

E-mailadres:  .............................................................................................................................................................

Referentie (indien van toepassing): ...........................................................................................................................

Datum:  ....................................................................  Handtekening:  ...................................................................

Prijzen incl. btw en verzending. Voor landen buiten België worden verzendingskosten in rekening gebracht.
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Redactie

- Stefan van den Bossche (hoofdredacteur) doceert Moderne Nederlandse letterkunde en Interartistiek com-

paratisme aan de KU Leuven(HU Brussel) en is gastprofessor Cultuurwetenschap aan de KHLeuven.

- Carl de Strycker (adjunct-hoofdredacteur) is directeur van Poëziecentrum. Hij is redacteur van Internationa-

le Neerlandistiek en van Poëziekrant.

- Ivo van Strijtem (redactiesecretaris) is vertaler Engelse en Zweedse poëzie en leraar Engels.

- Jacqueline Bel is redacteur van Armada en van Zacht Lawijd en doceert moderne Nederlandse letterkunde 

aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

- Marco Daane is literatuurhistoricus en redacteur van De Parelduiker.

- Hedwig Schwall doceert Engelse literatuur, Vergelijkende letterkunde en Europese cultuur en literatuur aan 

KU Leuven en aan KULAK. 

- Emmanuel Waegemans is hoogleraar Russische en Oost-Europese literatuur aan de KU Leuven.

- Ruth Evenepoel (eindredactie) is master in de Slavische Taal- en Letterkunde, publiceerde onder meer over 

Russische letterkunde en is beroepshalve eindredacteur bij Colruyt.

Redactieadres 
Passage. Tijdschrift voor Europese literatuur en cultuur

 Luitenant-Jacopsstraat 54 - 1750 Lennik  - Tel.: + 32 (0) 2 582 66 77 – svdbossche@hotmail.com

Uitgave 
Passage is een uitgave van Garant-Uitgevers en van vzw Tijdschrift Passage.  
Met de steun van het Vlaams Fonds voor de Letteren. 
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