
Alice Nahon in de kijker  

 

Alice Nahon werd geboren in Antwerpen op 16.08.1896. 

Op de Grote Markt in Antwerpen werd er een gedenkplaat bevestigd aan de voorgevel op het 

eerste verdiep van huis nr. 58…haar geboortehuis. 

 

 



 

 

Alice Nahon schreef haar eerste gedichten tijdens haar studieperiode aan de landbouwschool in 

Overijse. 

Ze heeft ook nog gewerkt als verpleegster in het Stuyvenbergziekenhuis in de periode dat WO I 

uitbrak. 

In 1922 werd ze bekroond met de letterkundige prijs van de Provincie Antwerpen. 

Na een wankele gezondheid heeft ze op jonge leeftijd het tijdelijke met het eeuwige gewisseld. 

Ze is overleden op 21.05.1933. 

Alice Nahon wil ik in mijn site graag even in de kijker zetten omdat ze één van mijn favoriete 

dichters is waarvan de gedichten zich uitstekend lenen om de teksten te vertalen in muziek. 

Bij het grote publiek heeft ze zeker bekendheid verworven met “Avondliedeken…’t is goed in 

eigen hart te kijken, nog even voor het slapengaan…!” 

Haar gedicht “ik hou van ogen” is een boeiend werk omdat ze met zoveel “KIJK” de ogen heeft 

beschreven die meedelen wat de spiegel van de ziel ons allemaal vertellen kan! 

Haar gedichten gaan steeds over eenvoudige onderwerpen die ze beschrijft met een enorme 

teergevoeligheid. Wat vooral opvalt is dat ze oog heeft voor de kleine dingen van het leven en 

haar aandacht voor de armen is nooit veraf! 

De drang naar melancholie en zangerigheid is kenschetsend voor haar poëzie. Elk gedicht draagt 

de stempel van een wondermooie woordkeuze waarmee ze alles nog meer kleur bijzet. Haar 

diepgaande opmerkzaamheid maakt dat elk gedicht een parel wordt van onvergetelijke 

schoonheid. 

 

Heel toevallig ontdekte ik het gedicht “Avond-Zonnebloem”. Een poëtische parel die mij 

onmiddellijk aansprak.  Graag wou ik er dan ook mijn notenbeeld aan toevoegen. 

Met een schoonheid van “woorden” doorgrondt ze het statische beeld van de zonnebloem die 

met haar “grote koperen kijker” de ogen van de dichteres wil doorgronden. 

De wederzijdse ingebeelde dialoog wordt het thematisch materiaal dat van dit gedicht, naar mijn 

gevoelen iets heel bijzonder maakt. 

Dit gedicht is een aaneenschakeling van vraagtekens waarop nooit een antwoord komt en dat 

wou ik in mijn notenbeeld parallelliseren met de tekst. 

Alice Nahon heeft de “gave van het woord” waarmee ze ons wil bekoren. In elk gedicht wil ze de 

lezer laten mee genieten van de wonderbare schoonheid der dingen waaraan wij heel vaak 

achteloos voorbij gaan. 



Maar ook het “Kerstliedeke” is volgens mij iets bijzonder omdat de tekst anders is dan bij andere 

kerstliederen. 

Ze beschrijft op een bijzondere wijze het kerstgebeuren en refereert o.a. naar Golgotha, naar het 

“Kruis”  en naar de “Doornen Kroon!”… Zeker geen standaardtekst voor een kerstlied. 

In het eerste refrein worden de armen aangemoedigd om de geboorteplaats van het “Kindeke” 

te vinden. Het tweede refrein is als het ware een gebed. Ik citeer: “maak mensen schoon, simpel 

als het stalleke opdat God er wone!”…weerom een boodschap …een taal die we in de 

traditionele kerstliederen die we op CD beluisteren of gewoon meezingen met het koor tijdens de 

Kerstviering niet zo maar kunnen terug vinden.  

In het laatste refrein wordt de diepere betekenis van kerstmis weer voor de geest gebracht.  

Zijn we daar vandaag de dag, ingevolge het huidige commerciële beeld van Kerstmis, niet aan 

voorbij gegaan? 

Heel wat speciale elementen zijn in dit gedicht aanwezig waardoor het een kerstlied is geworden 

dat mijn bijzondere aandacht heeft gaande gehouden. En om Alice Nahon te volgen in haar 

beschrijving van de schoonheid van Kerstmis wil ik dat ook heel graag van mijn kant uit 

bevestigen door er mijn notenbeeld aan toe te voegen zodat het met diepgaande ingetogenheid 

tijdens de kerstvieringen door onze koren kan gezongen worden.  

 

Alice Nahon is iemand gans bijzonder en de Stad Antwerpen, waar ze geboren is, heeft dat 

willen aantonen door haar met een eenvoudig schoon grafmonument alle eer te bewijzen.             

Het Schoonselhof in Antwerpen heeft verschillende begraafplaatsen met graven waarin 

belangrijke personen hun laatste rustplaats hebben gekregen, waaronder dat van Alice Nahon. 

 

 

 

En toch valt er iets op, ten minste als je aandachtig kijkt…iets typerend voor haar. 



Een grafopschrift waarvan de tekst refereert naar één van haar gedichten dat dezelfde titel 

draagt. Daarin zegt ze heel dankbaar en ik citeer: ”dat ik dichter werd…heb ik voor dat zoete 

mirakel maar één antwoord…God moet mij geren zien!” 

 

Daar blijf je wel even stil bij staan als je dat leest. Ze was dan ook zeer gelovig. 

Bedankt Alice, dat je ons zoveel mooie gedichten hebt nagelaten! 

De gedichten waaraan ik mijn notenbeeld heb toegevoegd, werden uitgegeven bij DMP in 

Antwerpen. 

115063:    Ik hou van ogen – Piano en Mezzo Sopraan 

115073:    Mensenogen(naar ik hou van ogen) – gitaar en Mezzo Sopraan 

116150:    Avondliedeken – Tweestemmig Koor en Piano 

119069: Kerstliedeke voor Solo Sopraan, Vierstemmig gemengd koor & 

Orgel 

119065: Avond-Zonnebloem voor Tenor, Vierstemmig koor en Piano. 

 

 

Voor al deze composities verwijs ik naar de rubriek “Catalogus instrumentale muziek” – rubriek 

“Zang” in mijn site. Je kan daar de nodige informatie vinden. 

 


