
Alice Nahon kon ook erg grappig zijn • • * i 
Als er ooit een herdruk k o m t van Gerr i t Komri js Encyclopedie 
van de Stront, moet de Antwerpse dichters Alice Nahon (1896-
1933) daarin een plaats kri jgen. In de nieuwe biografie Ik heb 
de liefde liefgehad van Vlaming M a n u van der Aa over haar staat 
nameli jk een hilarische brief over dit onderwerp. Het is slechts 
één van de vele verrassingen in dit lijvige boek. 
Natuurl i jk zi jn er o o k ernstige redenen om dit b o e k te lezen. 
BiograafVan der Aaheeft vijf jaargewerkt aan zijnlevensbeschrij-
ving en heeft alle mogelijke, dikwijls onbekende bronnen geraad
pleegd, zoals het Antwerpse OCMW-archie f . Hij brengt dan ook 
verrassende nieuwe feiten over Nahons leven, dat nog turbulenter 

geweest is dan w e al wisten: ze is zwanger geweest , had relaties met getrouwde 
mannen én met een priester, had helemaal geen tbc , en had to t haar dood een pro
blemat ische relatie met haar dominante vader. 
W a a r o m hier niets van terug te vinden is in haar gedichten, weet Van der Aa goed 
te argumenteren. Verder schets t hij een u i t s tekend beeld van het culturele leven 
in Vlaanderen tussen beide wereldoorlogen, waarin Alice Nahon in recordtempo 
haar BV-schap opbouwde. 
V a n der Aa heeft tens lot te mooie onbekende foto's en portre t ten van Nahon op
gedolven, die helaas petieterig klein zi jn afgedrukt. De oogbedervende zespunts -
let ter die Lannoo gebruikt is ook geen aanbeveling voor de oudere lezer, t o c h de 
belangri jkste doelgroep van dit werk . B R 

Ö Ik heb de liefde liefgehad. Het leven van Alice Nahon, Manu van der Aa, 
Lannoo, 326p , 22 ,50 euro 
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