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 1 Inleiding

Werkelijkheid is niets anders dan een flexibele sociale  constructie,  maar wanneer wij

situaties definiëren als werkelijk, hebben die situaties werkelijke consequenties.1 Onze

eigen interpretatie van zo'n situatie veroorzaakt de actie; we handelen op basis van ons

begrip van de wereld –  het principe van  self  fulfilling prophecy.  Om werkelijkheden te

bouwen of te slopen staan tovermiddelen tot onze beschikking: talige tekens. Dit stuk

onderzoekt de talige tekens in een literatuurbespreking uit mei 1926. Het is een scherpe

kritiek  op  een  bloemlezing  van  de  Vlaamse  dichteres  Alice  Nahon  (1896-1933).  De

bespreking  verschijnt  in  de  rubriek  'Kronieken  Nederlandse  Poëzie'  van  Vlaamsche

Arbeid. De literator die ervoor verantwoordelijk is, ondertekent het met zijn initialen: 'P.

v. O.' Dat zal niet uit hang naar anonimiteit zijn geweest; Paul van Ostaijen kon ervan

uitgaan  dat  het  lezerspubliek  van  het  literaire  tijdschrift  hem  zou  herkennen.  'Alice

Nahon'2 wordt inmiddels zelfs één van de 'sleutelteksten' van Van Ostaijens kritische

werk genoemd. (Buelens 2001: 1083) Toch is dit opstel in Buelens' Van Ostaijen tot heden

(2001) met  slechts  drie treffers  opgenomen in het titelregister.  Tegenwoordig is  Alice

Nahon geen bekende naam in het literaire veld. Ligt het daardoor minder voor de hand

aandacht te besteden aan dit stuk poëticaal nalatenschap van Van Ostaijen? Nochtans

gebeuren  in  'Alice  Nahon'  intrigerende  zaken  als  het  gaat  om  argumentatie  en

beeldvorming  via  geschreven  taal.  Door  wat  Van  Ostaijen  schrijft  over  een  andere

dichter, openbaart hij ook iets over zichzelf. Volgens Roland Barthes zou elke vorm van

literatuurkritiek in het vertoog een impliciete zelfreflectie moeten bevatten, hoe indirect

of bescheiden ook. Iedere kritiek is immers een commentaar op een werk én op zichzelf.

(Barthes 2000: 255-260) In zijn essay 'What is Criticism?' gaat Barthes in op de bijzondere

positie van de stem van een criticus:

The language each critic  chooses to  speak does  not  come down to  him from

Heaven; it is one of the various languages his age affords him, it is objectively the

end product  of  a  certain  historical  ripening  of  knowledge,  ideas,  intellectual

1 Het Thomas-theorema van de sociologen Dorothy Swaine Thomas & William Isaac Thomas (1928).

2 Ik volg Gerrit Borgers die in Van Ostaijens Verzameld werk / Proza 2 (1977) de besprekingen uit Vlaamsche Arbeid

een titel geeft die correspondeert met de voor- en achternaam van de auteur wiens werk behandeld wordt.
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passions – it  is a  necessity;  and on the other hand, this  necessary language is

chosen by each critic as a consequence of a certain existential organization, as the

exercise of an intellectual function which belongs to him in his own right, an

exercise in which he puts all his “profundity,” i.e., his choices, his pleasures, his

resistances, his obsessions. (Barthes 2000: 260)

In een  literatuurbespreking ontstaat  weliswaar een dialoog tussen auteur en criticus,

maar  het  is  de  criticus  die  het  laatste  woord heeft.  In  het  geval  'Alice  Nahon'  heeft

Nahons stem gesproken uit haar Keurgedichten en vervolgens reageert Van Ostaijen erop

in een medium waarbij hij grote vrijheid krijgt – en neemt.

 1.1 Onderzoeksopzet

Mijn  scriptie  onderzoekt  hoe  op microniveau –  binnen deze  ene  tekst  –  strategische

boodschappen worden geconstrueerd en gecommuniceerd. Hoewel het interessant is om

te bestuderen waar een literaire stroming vandaan komt, hoe deze opkomt en vervaagt,

zoek  ik  de  discursieve  dynamiek  hier  in  een  corpus  van  vier  bladzijden  (integraal

opgenomen – zie bijlage).3 Ik ga me richten op een particuliere articulatie van discoursen

in het literaire domein; de manier waarop Van Ostaijen opposities creëert en waar die

voor  staan.  Daarbij  heb  ik  aandacht  voor  de  manier  waarop  Van  Ostaijen  als

vertelinstantie sekseposities regisseert in deze tekst. 

In  het  bijzonder  liggen  mijn  onderzoeksvragen  in  het  markante  oxymoron

'oprechte onoprechtheid', dat meermaals langskomt in het opstel. Ik wil weten wat deze

uitdrukking betekent. Daartoe zet ik in op een identificatieonderzoek aan de hand van

de discourstheorie van Laclau en Mouffe. Mijn hypothese is dat we hier te maken hebben

met  een  equivalentieketen;  de  eenheid  'oprechte  onoprechtheid'  bestaat  uit  een

verzameling dichterlijke keuzes die Nahon volgens Van Ostaijen heeft gemaakt.  Ik ga

ervan uit dat er geen uitspraken gedaan kunnen worden over het al dan niet slagen van

de strijd om hegemonie, aangezien die altijd tijdelijk is en om een bredere context vraagt.

3 Serveersuggestie: ofschoon dit stuk zodanig is opgesteld dat de lezer de verwijzingen naar het corpus telkens 

als citaten gepresenteerd krijgt, is het aanbevelenswaardig vooraf de bijgesloten tekst 'Alice Nahon' in te zien.
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Ik  verwacht dat dit  onderzoek strategieën boven water brengt die  bijdragen aan een

begrip van het discours van Van Ostaijen in zijn laatste periode. 

Dit  stuk  begint  met  een  korte  positionering  van  Nahon  en  van  Van  Ostaijen

(paragraaf 1.2 en 1.3). Vervolgens het theoretisch kader met daarin basisprincipes uit de

discourstheorie  (1.4).  Aan de  hand van deze  analysemethode neem ik  'Alice  Nahon'

onder de loep, met name talige en retorische mechanismen die in dienst staan van de

strijd om de macht in de poëziewereld. Eerst volg ik het proces waarin talige tekens als

knooppunten worden gefixeerd. Dan ga ik in op de identiteit van de sociale antagonist

aan de hand van het knooppunt 'Gartenlaube', de term die Van Ostaijen gebruikt voor

Nahons genre (2.1). Daarna een analyse van 'oprechte onoprechtheid' (2.2). Zinsverband,

naamgeving en genderperspectief worden in het licht van discoursvorming geplaatst. Ik

zal  aantonen  dat  de  tekst  een  equivalentieketen  construeert.  De  schakel

'verkleinwoorden' wordt uitgelicht. Voorts behandel ik de hegemoniserende praktijken

met betrekking tot de identiteit van de protagonist; het discours waarover Van Ostaijen

wél te spreken is (2.3).

 1.2 Alice Nahon: 'ʹt Is goed in 't eigen hert te kijken'

De  gelegenheid  voor  Van  Ostaijens  literatuurkritiek  was  de  verschijning  van  een

verzameling 'keurgedichten' uit Nahons eerste twee bundels Vondelingskens (1920) en Op

zachte vooizekens (1921). In deze bloemlezing is bij wijze van inleiding een 'karakterschets'

van elf pagina's opgenomen, waarin Christiaan Tazelaar4 schrijft: 

Men moet zich indenken in de eenzaamheid van dit jonge leven, in de afmatting

van jarenlang  verblijf  in  een  kloosterkamer,  in  de voortdurende  desillusie  na

groeiende hoop. Dan eerst kan men den weemoed gevoelen, die de voornaamste

eigenschap is van al de parelfijne verzen, den echten weemoed, geworden uit het

besef, dat van alles, wat de naar schoonheid en liefde dorstende ziel in spontaan

begeeren grijpen wil, niets worden kan tot reëel bezit. Dan eerst ziet men, dat de

kunst van dit Vlaamsche kind echt is, vol, zuiver. (Nahon 1927: 7)

4 Nederlandse literatuurcriticus, later rector van het Gereformeerd Gymnasium Amsterdam. (Bos 1984: 5)
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Destijds was Nahons poëzie bijzonder populair bij het grote publiek.5 De dichteres is in

Nederland  nauwelijks  bekend,  maar  tot  in  de  jaren  zestig  zijn  veel  Vlamingen

grootgebracht met deze regels uit 'Avondliedekens' III: 

't Is goed in 't eigen hert te kijken

Nog even vóór het slapen gaan

Of ik van dageraad tot avond

Geen enkel hert heb zeer gedaan (Nahon [1921] 1927: 36)

In 1983 verschijnt Nahons Verzameld dichtwerk, bezorgd door de Vlaamse dichter-essayist

Erik Verstraete. In de uitgebreide inleiding van de heruitgave uit 1996 wordt het imago

van het weemoedige meisje dat Tazelaar had neergezet, al enigszins genuanceerd: 

Alice  Nahon  was  geenszins  de  'brave  offermaagd',  zoals  ze  lange  tijd  werd

voorgesteld. Zij was veeleer een vurige vrouw en een minnares, voor wie een

duurzame liefde weliswaar altijd een droom bleef. (Nahon 1996: 12)

Verzameld dichtwerk houdt het romantische beeld van Nahon echter ook in stand, alleen al

door wederom zoveel aandacht te besteden aan haar privéleven. Als om haar 'een van

ons' te maken, verwijst Verstraete voortdurend naar de dichteres als 'Alice'. Dat vraagt

om een uitstapje naar de door Freud beïnvloede Klaus Theweleit, die stelt: 'Vrouwen met

alleen maar voornamen zijn er op een of andere manier voor de openbaarheid, zijn, of ze

nu ster of dienstmeisje zijn, prostituée...' (Theweleit 1985: 51) De cover van het boek toont

Nahon evenwel niet als  een hoer maar als een heilige.  Een portret door fotograaf  L.

Ooms uit het in de bundel opgenomen fotokatern is uitgesneden, vervaagd en ietwat

gekanteld. Door die bewerking kijkt Nahon niet meer naar opzij, maar lijkt het of zij haar

ogen mijmerend opslaat naar boven.6

Manu van der Aa reconstrueert het leven en de mythevorming van Nahon in Ik heb

de  liefde  liefgehad.  Het  leven  van  Alice  Nahon (2008).  Op  het  eerste  gezicht  lijkt  deze

biografie reputatiebevestigend: een romantische titel, een omslag met paarstinten en een

5 Terwijl de bundels van Van Ostaijen in kleine oplagen verschenen. (Van der Aa 2008: 7, 136-137)

6 Edgar Barbaix had deze truc al eens toegepast bij een bewerking voor een fotokaart van Nahon in de 

'Vlaamsche-Weelde-reeks' van Standaard Boekhandel. (Van der Aa 2008: 59, 190)
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soft focus  portretfoto en bloemenornamenten die de tekstopmaak versieren. Toch is dit

boek anders. Nahon kijkt ditmaal recht in de camera. En Van der Aa toont zich in zijn

teksten een kritisch analyticus van haar dichtwerk. In het nawoord geeft hij ruiterlijk toe: 

Ik ben geen liefhebber van de poëzie van Alice Nahon en ik ben het ook eens met

de huidige negatieve literaire appreciatie van haar werk. Het literaire werk van

de  dichteres  was  voor  mij  niet  de  aanleiding  voor  het  schrijven  van  haar

levensverhaal.  De mythe, het literaire fenomeen en de onconventionele vrouw

Nahon waren dat wel. (Van der Aa 2008: 261)

Van der Aa poogt niet alsnog een mooie plek voor Nahon te regelen in de canon van de

Nederlandstalige literatuur.  Ook ik blijf  ongevoelig voor het argument  250.000 people

can't be wrong,7 al is dit een interessante casus voor de verwerving van cultureel kapitaal.

Het is mij niet te doen om de mens Alice Nahon; in deze scriptie staat Van Ostaijens

framing van Nahons poëzie centraal.

 1.3 Paul van Ostaijen als criticus voor Vlaamsche Arbeid

Van Ostaijen spreekt Nahon in zijn bespreking aan op haar professie, het dichterschap.

Hij onderstreept de keuzevrijheid die zij had kunnen benutten door niet akkoord te gaan

met de marketing van haar privéleven: 

Nooit, voor zó ver ik weet, werd, in onze literatuur, de burgerlike toestand van

een  dichter  op  zulke  kommerciële  wijze  voor  reklame-doeleinden  uitgebuit.

Wellicht is Mej. Nahon hier minder schuldig aan dan haar al te ijverige uitgevers;

nochtans  had  haar  goede  smaak  haar  hier  moeten  gebieden  zich  formeel  te

verzetten tegen een dergelike publikatie. (180)8

7 Er zijn meer dan 250.000 dichtbundels van Nahon verkocht. (Van der Aa 2008: 259)

8 Citaten uit Van Ostaijens 'Alice Nahon' (1926) zijn hier tussen haakjes voorzien van het paginanummer 

overeenkomstig de nummering in Vlaamsche Arbeid (te weten pagina 180 tot en met 183).
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Keurgedichten  besteedt in het voorwoord aandacht aan de zwakke gezondheid van de

dichteres.9 Dat  Van  Ostaijen  op  dat  moment  zelf  de  eerste  tekenen  van  tuberculose

vertoonde, is tussen de regels door te lezen: 'Men kan vermoeden dat er nog andere

auteurs in Vlaanderen en Nederland in een dergelike toestand, als deze waarover Dr.

Tazelaar het heeft, zich bevinden.'  (180) Van Ostaijen schrijft dat de toestand van een

dichter weliswaar 'een determinerende invloed' (181) heeft op diens gedichten, maar dat

men zich er niet toe moet laten verleiden causale verbanden als onderwerp te nemen.  

Het is,  deze visie  respecterend, onnodig  hier veel  aandacht te besteden aan de

biografische parallellen tussen Alice  Nahon en Paul  van Ostaijen.  Er hoeft  niet meer

gezegd te worden dan dat beiden in 1896 te Antwerpen geboren zijn en een Nederlandse

vader hadden, dat zij collega's zijn geweest bij Vlaams-nationalistische krant De Schelde

en dat zij allebei als dertiger, kinderloos en ongehuwd stierven na een langdurig ziekbed.

Bij  het verschijnen van dit  nummer van  Vlaamsche  Arbeid10 had Van Ostaijen al  grote

poëticale ontwikkelingen doorlopen; de bundels Music-hall (1916),  het Sienjaal (1918) en

Bezette Stad (1921) waren gepubliceerd11 en hij was van humanitair expressionisme, via

ritmische typografie en dada, naar organisch expressionisme gegaan. Inmiddels schreef

Van Ostaijen grotesken,  geïnspireerd door  de schrijvers  die  hij  ontmoette  toen hij  in

Berlijn woonde. Terug in Antwerpen was hij een kunstgalerie begonnen en hij gaf in die

tijd ook lezingen over zijn poëticale opvattingen.12 Waar Van Ostaijen naar de toekomst

van de literatuur keek, was Nahon meer conservatief. 

De tekst 'Alice  Nahon' is  geen simpele pesterij,  het is  een literatuurkritiek.  Van

Ostaijen  was  destijds  de  vaste  bezorger  van  de  rubriek  'Kroniek  Nederlandse

letterkunde'  in  Vlaamsche  Arbeid.13 Hij  kwam  er  in  1923  werken  op  uitnodiging  van

oprichter Jozef Muls. Zijn eerste inzending was het essay 'Modernistiese dichters'. In het

9 Nahon leed aan depressies en ze heeft een aantal jaren in een sanatorium gelegen (later bleek dat ze geen 

tuberculose had, maar bronchitis).

10 Het literaire tijdschrift was van oorsprong een katholiek Vlaamsgezind studentenblad en bestond van 1905 tot 

1930, met een onderbreking tijdens de Eerste Wereldoorlog.

11 Het in 1921 geschreven kalligrafisch expressionistische De feesten van angst en pijn verscheen postuum. 

12 'Alice Nahon' is uit dezelfde periode als de lezingen in Brussel en Antwerpen (eind 1925-begin 1926) die hij in 

april 1927 als 'Gebruiksaanwijzing der lyriek' publiceerde in Vlaamsche Arbeid. (De Ridder in Van Ostaijen 

2012: 7). Hierin wordt het principe van 'zuivere lyriek', waaraan ik in deze scriptie appelleer, behandeld.

13 Van Ostaijen verving daarmee Karel van den Oever, die al sinds de oprichting in 1905 boekbesprekingen en 

artikelen had geschreven voor Vlaamsche Arbeid, maar er na onenigheid vertrok.
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tijdschrift verschenen geregeld literatuurbesprekingen van zijn hand, onder andere

over Maurice Gilliams, H. Marsman, Gaston Burssens,  Karel van den Oever en J.

Slauerhoff,  en hij  vertaalde prozagedichten van Franz Kafka. Ook voor zijn eigen

proza en gedichten bleef Vlaamsche Arbeid een platform tot aan zijn dood, 18 maart 1928.

Het nummer van mei-augustus 1928 is geheel aan Van Ostaijen gewijd.14 

Uit 'Alice Nahon' spreekt een Van Ostaijen die allergisch is voor 'herkenbare en

zoetgevooisde  sentimentaliteitsanekdotiek'.  (Buelens 2001:  258)  Een analyse van deze

literatuurbespreking  'Alice  Nahon'  kan  functioneren  als  een  toegangspoort  naar  een

volgend niveau, het niveau waarop het gaat om de criticus zelf. In dit geval is dat een

criticus die ook als kunstenaar een plek inneemt in het literaire veld. Sven Vitse zegt over

de gelaagdheid bij teksten als deze: 

Indien  een  criticus  [...]  ook  (en  in  de  eerste  plaats)  als  literair  auteur

gecanoniseerd is,  krijgt het onderzoek naar zijn of haar kritische activiteit een

bredere relevantie in het kader van het literatuur-sociologisch onderzoek naar de

positionering en de zelfrepresentatie van de auteur. (Vitse 2014: 41)

Zoals een kunstwerk de gevestigde orde kan bevestigen of bekritiseren, zo doet de tekst

'Alice Nahon' dat door afstand te nemen van bestaande logica's in de dichtkunst. De

bespreking  is  een  strijdtoneel  waarop  Van  Ostaijen  zijn  versie  van  de  waarheid

verkondigt en de oorlog verklaart aan een ander discours. Om de politieke dimensie van

'Alice Nahon' te onderzoeken is een retorische literatuuranalyse niet bevredigend; er zijn

hulpmiddelen nodig die machtsongelijkheid en identiteitsconstructies blootleggen en de

tekst benaderen als een sociale handeling.

14 Met bijdragen van Gaston Burssens, Wies Moens, André de Ridder, Victor Brunclair, Paul Joostens, H. 

Marsman, Edgar Peetermans en Jozelf Muls.
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 1.4 Theoretisch kader: discourstheorie en genderperspectief

De  discourstheorie  van  de  politicologen  Ernesto  Laclau  en  Chantal  Mouffe  uit  1985

vertrekt  vanuit  de  postmarxistische15 gedachte  dat  gesproken  of  geschreven  taal  een

sociale  actie  impliceert.  Andersom  kan  niet  alleen  taal,  maar  elk  sociaal  fenomeen

geanalyseerd worden met gebruik van discoursanalytische  gereedschappen.  Het  doel

van  discoursanalyse  is  het  expliciet  en  systematisch  beschrijven  van  discoursen.

Essentieel  is  daarbij  dat  een  tekst  contextafhankelijk  wordt  geïnterpreteerd.  Twee

poststructuralistische veronderstellingen liggen daaraan ten grondslag. Ten eerste is er

het anti-fondationalistische principe dat fenomenen nooit een ultieme waarheid hebben;

die wordt gefabriceerd. Er zit bijvoorbeeld geen vaststaande natuurcyclus of goddelijke

macht  achter  die  zorgt  dat  de  dingen  zijn  zoals  ze  zijn.  Ten tweede  is  er  het  anti-

essentialistische principe: het is niet mogelijk een fenomeen te verklaren met statische

eigenschappen. De aard der dingen is niet altijd zó, maar wordt zodanig gemaakt. 'The

“whatness” of any given entity is socially constructed.' (Sayyid & Zac 1998: 250) Sociale

fenomenen zijn aldus op geen enkel moment afgerond of compleet, zoals betekenis nooit

ultiem gefixeerd is. Daardoor ontstaat ruimte voor voortdurend getouwtrek over wat

'waar' is in sociaal-maatschappelijke zin. 

Bij de publicatie van hun Hegemony and Socialist Strategy (1985) maakten Laclau en

Mouffe duidelijk dat het hun opzet was een theorie te brengen die vervolgens verder

ontwikkeld zou worden. Praktische aanwijzingen voor discoursanalyse hadden ze dan

ook  niet.  Inmiddels  wordt  er  vanuit  diverse  disciplines  mee  gewerkt.  Hoewel  de

discourstheorie vaak in de hoek van de politieke en sociale wetenschappen te vinden is,

kan 'politiek'  ook breder gezien worden, als 'het politieke':  alles wat met besturen te

maken heeft, of 'the distribution of social goods'. (Gee 2011: 89-90) In  Discourse Theory

and Cultural Analysis (Carpentier & Spinoy 2008: 269-358) staan stukken van Stuart Sim,

Sascha Bru, Erik Spinoy en Ine Van linthout die demonstreren dat de discourstheorie

uitstekend  bruikbaar  is  in  de  literatuurwetenschap.  Zo  analyseert  Spinoy  daarin  de

programmatische inspanningen van Lionel Deflo voor het tijdschrift  Kreatief. Eerder

15 Karl Marx en Friedrich Engels hadden met het marxisme aangetoond dat 'the meaning of any human reality is

derived from a world of social relations much vaster than had previously been perceived.' (Laclau & Mouffe 

1987: 91) De discourstheorie omarmt het denken over het sociale, maar verlaat de marxistische idee dat het 

proletariaat een volledig bevrijde maatschappij zal bereiken.
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maakte Bru (2002) aan de hand van Laclau en Mouffe een analyse van het discours van

Van  Ostaijen  tussen 1916  en  1921,  waarbij  hij  de  politieke  teksten  van  Van  Ostaijen

verbindt  met  poëticale  veranderingen.  Sabrina  Sereni  (2006)  hanteert  een

discourstheoretische lectuur in haar poëticale analyse van Charlotte Mutsaers. 

Om recht te doen aan het seksegerelateerde aspect van de hegemoniserende praktijken,

wordt mijn onderzoek aangevuld met een analyse vanuit genderperspectief. Ik ben er

niet op uit Van Ostaijen te beschuldigen van misogynie met voorbedachte rade; ik wil

oog hebben voor de conventionele machtsverschillen tussen man en vrouw die zo ferm

verankerd zijn in onze cultuur dat ze als vanzelfsprekendheid worden ervaren. Ingrid

Claassen (1996) en Evelyne van der Neut (2013) gingen mij voor in een lectuur van Van

Ostaijen vanuit genderperspectief; beiden analyseren het vrouwbeeld in zijn grotesken.

 1.4.1 Talige tekens worden knooppunten

In de discourstheorie speelt het concept van hegemonie een centrale rol. Het gaat dan om

het proces van balans vinden tussen sociale groepen – al is die tijdelijk. David Howarth

en Yannis Stavrakakis definiëren hegemoniserende praktijken (hegemonic practices)  als:

'an  exemplary  form  of  political  activity  that  involves  the  articulation  of  different

identities and subjectivities into a common project.'  (Howarth & Stavrakakis 2000: 21)

Om hegemonie te kunnen uitoefenen is het anders gezegd nodig dat de belangen en

ideeën van verschillende sociale en politieke identiteiten zich geïncorporeerd weten in

een collectief,  'thus becoming a “collective will” that represents universal values and

interests.' (Howarth 2012: 109)  Met articulatie (scharnierend verbinden) wordt gedoeld

op de hegemoniserende praktijk die knooppunten construeert en zodoende betekenissen

vastlegt in een discours. Zo'n knooppunt is zelf een 'leeg' teken. Dat wil zeggen dat het

teken zijn precieze betekenis pas krijgt in een bepaald discours. Een bekende uitleg van

hoe verschillende discoursen één fenomeen interpreteren is de volgende: 
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An earthquake or the falling of a brick is an event that certainly exists, in the

sense that it occurs here and now, independently of my will. But whether their

specifity as objects is constructed in terms of 'natural phenomena' or 'expressions

of the wrath of God', depends upon the structuring of a discursive field. (Laclau

& Mouffe 2014: 94)

Een  discours  is  aldus  een systeem van  tekens  en  de  betekenis  van  elk  teken wordt

bepaald door zijn relatie tot de andere tekens, door zijn 'differentiële positie'.  Zo krijgt

het  knooppunt  'hart'  een  betekenis  in  het  medische  discours,  die  verschilt  van  het

levensbeschouwelijke  discours  (vergelijk  'hart  &  ziel',  waarbij  het  niet  gaat  om  het

fysiologische van 'hart'). Betekenissen kunnen in het ene discours worden geaccentueerd,

en in een ander genegeerd. Zodra de betekenis van zo'n teken in een bepaald discours

wordt uitgekristalliseerd, is er sprake van een knooppunt. 
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 2 Tekstanalyse van 'Alice Nahon'

In de tekst  'Alice  Nahon'  is  'poëzie'  te labelen als  een knooppunt.  Wat onder poëzie

verstaan wordt, is afhankelijk van het discours; de betekenis ervan is nooit volledig open

of gesloten. Voor Van Ostaijen is poëzie een referentiepunt met een positieve betekenis.

Poëzie is iets anders dan wat hij Gartenlaube noemt. Een stelling in de slotregel laat daar

geen twijfel over bestaan: 'Deze [staatsjury, ES] heeft echter ditmaal zozeer gefaald dat hij

de Gartenlaube boven poëzie verkoos.' (183) Ofwel: Nahons poëzie is geen poëzie. 

De discourstheorie gaat ervan uit dat er tussen verschillende discoursen een strijd

blijft spelen om de betekenis van belangrijke tekens te verankeren. Die fixatie is altijd

gedeeltelijk, er is nooit één discours dat de volledige betekenis van zo'n teken uitput.

Sterker, aangezien discoursen zich altijd tot elkaar verhouden is hun specifieke identiteit

afhankelijk van hun differentiatie van andere discoursen. Ook blijft het discours gevoelig

voor de betekenissen die  noodzakelijkerwijs  uitgesloten worden.  Toegepast  op 'Alice

Nahon'  houdt  het  in  dat  het  discours  van  Nahon  wordt  ondermijnd  door  wat  Van

Ostaijen  verstaat  onder  poëzie.  Andersom  blijven  in  zijn  discours  altijd  alternatieve

betekenissen van poëzie op de loer liggen. En beide discoursen hebben zo'n discursieve

buitenwereld nodig om zichzelf te vormen. 

Rond het knooppunt 'poëzie', een privileged sign, worden andere tekens geordend.

Die tekens zijn minder bevoorrecht in die zin dat ze hun betekenis ontlenen aan hun

relatie tot 'poëzie'. Doordat Van Ostaijen de Gartenlaube tegenover dit knooppunt zet,

reduceert hij  de mogelijkheden aan betekenissen van 'poëzie'  binnen dit  discours.  Er

wordt dus geprobeerd het verschuiven van tekens in relatie tot elkaar tegen te gaan, en

zodoende consensus te krijgen in wat wel en niet onder poëzie  verstaan wordt.  Alle

mogelijkheden die door het discours worden uitgesloten, vormen het discursieve veld.

In 'Alice Nahon' is de situatie complex, aangezien Van Ostaijen zich concentreert op een

discours dat niet het zijne is. Hij maakt als het ware een veldtocht naar de 'niet-poëzie' en

verzamelt daar tekens rondom een ander knooppunt, Gartenlaube. 
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 2.1 Gartenlaube: de identiteit van de antagonist

Gartenlaube (Duits voor 'prieel')  is  in  deze tekst een aanduiding voor een genre van

toegankelijke gedichten voor de gewone burger, met clichés in zowel vorm als inhoud.

[…] al horen de gedichten van Nahon, door hun klein burgerlike allure met het

gekadanseerde  op-en-neer  schommelen  van  sentimentele  stereotiepen,  tot  de

‘Gartenlaube’-literatuur' […] (181) 

Hierin  is  een  verwijzing  te  lezen  naar  Die  Gartenlaube  Illustrirtes  Familienblatt,  een

veelgelezen  familietijdschrift  dat  vanaf  1853  in  Duitsland verscheen.16 Nahon schrijft

volgens  Van  Ostaijen  voor  diezelfde  doelgroep:  de  burgerlijke  middenklasse.  Omdat

deze poëzie voorspelbaar is dankzij de 'op-en-neer-kadans' én omdat iedereen dit soort

gevoelens  zal  herkennen,  zou  de  kleinburger  'zonder  dat  hij  de  tekst  kent,  rein

improviserend  dus,  deze  gedichtjes  kunnen  meezeggen,  of  “meevooizen”'.  (181)  Dat

wekt de suggestie dat Keurgedichten weinig toevoegt. En dat is niet omdat de bloemlezing

verschijnt  als  Nahons  eerste  bundel  amper  vijf  jaar  oud  is  en  ook  niet  omdat  de

middenklasse  geen  poëzie  gegund  wordt,  maar  omdat  elke  kleinburger  dit  soort

'gedichtjes' zelf kan verzinnen.

'Gartenlaube' is aldus een benaming voor de sociale tegenstander, de antagonist: het

discours van Nahon. Let wel: deze identiteiten zijn constructies van Van Ostaijen. Hij

heeft  er  in  het  licht  van  de  discourstheorie  goed  aan  gedaan  de  betekenis  van

Gartenlaube gedeeltelijk te fixeren in 'Alice Nahon', ofwel zijn eigen betekenis eraan te

geven. Zonder dit fixeren zouden er zoveel uiteenlopende betekenissen mogelijk zijn, dat

geen enkele er nog toe doet. Als om te onderstrepen hoe vreemd dit discours hem is,

vertelt Van Ostaijen tussendoor een persoonlijke anekdote.17 Hij distantieert zich van 'het

gewaardeerde gevoel voor brede kringen' en communiceert dat hijzelf van nature niet

zo'n gevoelsmens is als Nahon. 

16 Tot 1944. (DNB.de [Deutsche National Bibliothek] 2015)

17 Ik stel het lyrisch 'ik' gelijk aan Paul van Ostaijen.
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Vroeg reeds moest ik het ondervinden, toen ik, omdat ik geweigerd had te wenen

bij  het  verhaal  van de dood van Louis  XVI  en van Marie-Antoinette,  mij  een

gerechte straf niet kon onttrekken. (181)

Met andere woorden, de 'ik' was niet rouwig om de onthoofding van de Franse koning in

1793, waarmee een einde kwam aan het absolutistische  ancien régime. Dit kan letterlijk

worden opgevat, als een heuse jeugdherinnering. Maar ik lees in de sympathie voor de

revolutionairen, in combinatie met 'een gerechte straf', een wenk naar de zaak Mercier.18

Hoe  het  ook  zij,  deze  passage  bekritiseert  de  aanname  dat  men  geacht  wordt  in

vervoering te raken van drama's uit de geschiedenisboeken. Aansluitend impliceert de

'ik' niet alleen te staan in een positie die van deze norm afwijkt; terzijde geeft hij een tip

waardoor ook andere rationeler ingestelde personen zich weekhartig kunnen voordoen

onder de Gartenlaube-massa. 

Overigens is het voor zulke personen, die aan dit gevoel voor bredere kringen

niet deelachtig zijn, niet moeilik daarvan, als ik het zo zeggen mag, proviant op te

doen. Daar de zetel van het gevoel het hart is en daar, zoals bekend, het hart

nauwgezet op cafeïne reageert, zo is het aanbevelenswaard, wanneer men zich

moet  tonen  in  een  gezelschap  waar  het  gevoel  voor  bredere  kringen  tot  de

usantiën hoort, zich bij middel van sterke koffie de participatie daarin mogelik te

maken.  De  hoogvlakte  van  dit  gewaardeerde gevoel  voor  bredere  kringen  is

allergemakkelikst bereikbaar. (181-182) 

De woordkeuze 'hoogvlakte' is opmerkelijk; het is alsof de gevoelsadepten zich begeven

op een hoger niveau. Tegelijk spreekt uit de tekst een hautain idee: er is een elite – een

smallere kring –  die dat niveau soms noodgedwongen bezoekt. De kleinburger begeeft

zich op een 'vlakte';  een plat veld waar velen naast elkaar kunnen staan – de bredere

kringen.  Het  bereiken  van  dit  plateau  wordt  voorgesteld  als  een  expeditie  (hetgeen

wordt versterkt door 'proviant'). 

18 Toen de Fransgezinde kardinaal Mercier deelnam aan een processie in Antwerpen, in september 1917, werd 

hij door een groep activistische jongeren, waaronder Van Ostaijen, uitgefloten. De vervolging die hem boven 

het hoofd hing was de reden waarom Van Ostaijen in 1918 uitweek naar Berlijn. 

15



Voor de fixatie van de eigen hegemonie is dit een belangrijke passage. Een situatieschets

waarin een knieval moet worden gemaakt, doet verlangen naar een alternatief. De lezers

die  iets  van  zichzelf  herkennen  in  'zulke  personen',  krijgen  zo  impliciet  een  ideale

toekomst  voorgeschoteld.  Als  het  Gartenlaube-discours  overwonnen  wordt,  zal  de

poppenkast bij dergelijke gelegenheden verleden tijd zijn. Bovendien manifesteert Van

Ostaijen zich als iemand met gevoel voor humor. Daarmee vergroot hij de afstand tot de

naar zuchten neigende Gartenlaube én de komedie versterkt zijn autoriteit; hij beheerst

de situatie en krijgt de lachers op zijn hand.

Van Ostaijen is scheutig met valse complimenten aan het adres van Nahon om de

indruk te wekken dat zij de meesteres is van de Gartenlaube. Haar gedichten zijn 'in dit

genre  zo  goed  als  perfekt  en  overtreffen  alles'  (181).  Naast  de  herhaalde  positieve

formuleringen  valt  één  uitdrukking  uit  de  toon:  'Minder  magistraal'  (182).  Deze

negatieve waardering wijst op een aspect in Nahons dichtwerk dat niet goed uit de verf

komt: 'waar Nahon blijkbaar iets moeilik nog met de stereotiepen omgaat'  (182).  Van

Ostaijen  beoordeelt  haar  dus  langs  de  meetlat  van  een  niet-bestaande  autoriteit.  De

identiteit  van  de  antagonist  wordt  daardoor  realistischer  gemaakt.  De  scherts  en  de

Gartenlaube-meetlat  zijn  even  later  verdwenen.  Het  oordeel  is  dan  uitgesproken

negatief, met bewoordingen die een cluster van 'zwakheid' leveren: 

Een  enkele  maal  gebeurt  het  dat  Alice  Nahon  een  zwakke  poging doet  haar

gestereotypeerde wereldvoorstelling te doorbreken.  […] Doch men merkt  hoe

onzeker zij is hier en hoe hulpeloos haar verskunst wordt...' (183, cursivering ES) 

Vervolgens is het 'jammer dat Alice Nahon ter school is gegaan bij Pol de Mont', weliswaar

een 'meester' maar een onkundige, want hij was 'het minst gekwalificeerd haar te helpen.'

(183) Vanwaar de boodschap dat Nahon hulpbehoevend is? De suggestie van onzekerheid

maakt haar aanzien niet sterker. En het was voor de lezer al niet makkelijk zich met Nahon te

identificeren,  omdat  zij  van  begin  af  aan  gefocaliseerd  object  van  de  vertelinstantie  is.

Evengoed zijn er syntactische keuzes gemaakt die vertellen dat Van Ostaijen de besprokene

wel degelijk serieus neemt. Nahon is bij gelegenheid een actieve deelnemer, een agens. Zij

verschijnt als handelende instantie in zinsconstructies met subject – actiewerkwoord –
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object. Nahon levert bewijs,  overtreft haar eigen prestatie,  wint het publiek voor zich en

verkiest de West-Vlaamse variante. In deze zinnen is er geen sprake van dat haar iets

overkomt; de opponent is Nahon zelf. 

Het is interessant deze syntaxis te vergelijken met 'De heer Dr. Tazelaar […] werd

gelast – en belast – met het schrijven...'  (180) (subject – proceswerkwoordzin). De agens,

de uitgever  die  hem 'gelast',  is  verzwegen en  de  patiens (Tazelaar)  is  in  focuspositie

geplaatst. Dit voorbeeld toont meteen waarom een discoursanalyse niet ophoudt bij het

onderzoeken van louter de geïsoleerde linguïstische kenmerken. Die ene zin los van de

context zou de indruk wekken dat Tazelaar een speelbal is,  maar in het licht van de

gehele  tekst  wordt  duidelijk  dat  hij  niet  onschuldig  is.  Het  ingebedde  ironische

'Goddank vergat de uitgever niet het 'Dr.' voor de naam te plaatsen' (180) geeft daar een

opmerkelijke draai aan. Enerzijds versterkt het de boodschap dat Tazelaar zogenaamd

gezag heeft op grond van zijn doctorstitel. Wat een poeha, doet de tekst ons geloven.

Anderzijds  was  het  de  uitgever  die  handelde  door  de  titulatuur  te  vermelden.

Klasseverschil  tussen de  uitgever  en Tazelaar  zit  ook  in  Van Ostaijens  kritiek  op de

'schaamteloosheid' waarmee Nahons privéleven wordt geëxploiteerd. De uitgever komt

met  de  'karakterschets'  in  Keurgedichten ongegeneerd  tegemoet  aan  'honderden

aanvragen  om  enige  levensbiezonderheden'  van  Nahon  te  geven  (181).  Tazelaar  is

eveneens schaamteloos, maar van een andere orde, namelijk 'naïef schaamteloos' (181).

[…] want, inderdaad, men moet wel een zeer-simplistiese inzicht in de menselike

bepaaldheid hebben om zulke eenzijdige figuren te konstrueren. Dr. Tazelaar zou

moeten weten dat tegenover dergelike eenzijdige “chronique scandaleuse” men

steeds met groot gemak een even eenzijdige kan opbouwen, maar dat de reëel

psychologiese  karakterschets  buiten  de  goed-en-kwaad  atmosfeer  van  het

melodrama ligt. Hij heeft Mej. Nahon eene zeer slechte dienst bewezen. (181)

Hier onderwerpt een literatuurcriticus een vakgenoot aan een analyse. Van Ostaijen stelt

dat de beoordelaar geen hokjesgeest moet hebben, want dat is naïef. De menselijke geest

laat zich immers niet plaatsen in de zwart-witkaders van de melodramatische fictie. Met

wat hij  zegt, hoe en op welk moment hij dat zegt beïnvloedt Van Ostaijen de manier
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waarop de lezer naar literatuur kijkt. Taal kan zodoende wereldlijke normen veranderen.

Wie taalboodschappen interpreteert heeft allereerst algemene verwachtingen over hoe

taal gewoonlijk wordt gebruikt. Die verwachtingen worden in 'Alice Nahon' uitgedaagd,

in het bijzonder door de uitdrukking 'oprechte onoprechtheid'. 

 2.2 Oprechte onoprechtheid

'Alice Nahon' expliciteert 'oprechte onoprechtheid' vijfmaal. Deze uitingen zijn verspreid

over de laatste twee pagina's. Hieronder een weergave van de betreffende zinnen.  

I Zoals de bewonderaars van de melodrama's leeft zij van voorafaan in een 

atmosfeer van onoprechtheid, maar zij is bij het uitdrukken van deze 

onoprechtheid volkomen oprecht. (182)

II Het magistraalst gelukt Nahon deze oprechte onoprechtheid bij het slot van 

het gedicht “Vondelingskens”, waar in [zij]19 met een zinspeling op de 

tegenstelling ‘rijke kinderen’ en ‘vondeling’ - deze zo dankbare figuur uit 

de vijf-stuivers-roman - het publiek met een aanminnige nederigheid voor 

zich weet te winnen. (182)

III In het gedicht Aan een kindeken is het evenwel dat deze dichteres bewijs 

levert alle andere dichters van de oprechte onoprechtheid te overtreffen (182)

IV Haar oprechte onoprechtheid vind ik dus gekonstateerd ten eerste aan een 

voorstelling die nooit boven gevoelsstereotiepen uitgaat en die steeds aksent legt

op de plaats waar een elk het verwacht en het dus ook met vreugde ontmoet. (182)

V Eindelik konstateer ik deze oprechte onoprechtheid - ik herhaal dat ik daarmee 

zeggen wil de volledige overgave van de dichteres aan van oudsher meegebracht 

melos - aan de taal van Nahon en wel daar waar zij, toch een brabantse, 

voortdurend de west-vlaamse variante van het woord boven de haar van nature 

meegegeven brabantse verkiest […] (183)

19 In de originele tekst uit Vlaamsche Arbeid ontbreekt 'zij'. In Verzameld werk editie Borgers is dit stilzwijgend 

gecorrigeerd tot 'waarin zij'. (Van Ostaijen 1977: 314)
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 2.2.1 De naam is het voorteken

Wat vertellen om te beginnen de grammaticale intuïties over 'oprechte onoprechtheid'?

De  woordgroep  klinkt  wellicht  onalledaags,  maar  is  grammaticaal  correct.  Het

bijvoeglijk naamwoord 'oprecht' betekent eerlijk. 'Onoprecht' is  het tegenovergestelde.

De combinatie maakt een paradox: er wordt geveinsd, maar wel eerlijk. 'Oprecht' werkt

hier  niet  als  versterker  van  het  zelfstandig  naamwoord,  op  de  manier  waarop  dat

bijvoorbeeld wel gebeurt in 'oprechte Fries' (een echt lid van het Friese volk). 'Oprechte

onoprechtheid' staat niet voor zoiets als 'op en top valsheid'. Het oprechte zit hem in de

goede intentie.  Ik  bedoel  het  oprecht  en toch is  het  onoprecht. De  formulering bevat  een

denigrerende connotatie. Alsof Nahon met haar goede bedoelingen te simpel is om de

valsheid ervan te doorzien. Zij weet niet beter dan dat zij oprecht is. Van Ostaijen spreekt

ook, als een superieure instantie, van 'haar naïeve oprechtheid' (183). Uit die woordkeuze

is niet te concluderen dat aan 'oprecht' exact dezelfde betekenis wordt toegekend als aan

'naïef'; er staat immers niet 'naïeve onoprechtheid'. 

Wanneer een dichter schrijft over poëticale zaken, zoals in 'Alice Nahon', doet hij

dat doorgaans niet in dichtvorm. Het kritische proza in de literatuurbespreking is een

metataal: een taal die over de taal van de poëzie spreekt. Toch kan deze taalkunstenaar

het niet laten te spelen met poëzie, getuige zijn keuze voor 'oprechte onoprechtheid'. Het

is alsof hij voor de naamgeving het lexicon van stijlfiguren heeft geraadpleegd en al bij

de eerste letter drie stijlfiguren selecteerde: alliteratie, antithese en assonantie. De keuze

lijkt esthetisch verantwoord maar behelst precies het clichématige dat hij afkeurt en waar

Gartenlaube voor staat. In de benaming huist aldus de aard van de antagonist; 'oprechte

onoprechtheid' is een voorbeeld van burgerlijke rijmelarij.

De lezer plaatst 'oprechte onoprechtheid' haast ongemerkt in het literaire veld. Alle

kenmerken die eraan gekoppeld worden, hebben betrekking op poëticale keuzes. Toch

dragen de woorden zelf die kleuring niet. Door de algemene formulering wordt ook een

breder idee van eerlijke oneerlijkheid aangewakkerd.20 Oprecht  zijn  (of  niet)  is  een

sociale activiteit. Zoals gezegd huist in de woordkeuze een metaniveau, een  nomen est

omen.  Discoursen  incorporeren  signaalwoorden  die  verklappen  welke  begrippen  de

20 Denk bijvoorbeeld aan een white lie of het morele dilemma van brood stelen om een hongerig kind te voeden. 
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groep  belangrijk  vindt.  Maar  geen  enkele  dichter  zal  zich  graag  met  de  negatieve

uitdrukking  'oprechte  onoprechtheid'  identificeren.  Waarom  moest  er  überhaupt  een

rangorde gemaakt worden onder de Vlaamse dichters van dat moment? Blijkbaar was

het voor Van Ostaijen essentieel dat men vooral niet dacht dat het allemaal één pot nat

was.  De  tekst  'Alice  Nahon'  moest  het  kaf  van  het  literaire  koren  scheiden.  De

articulerende praktijken leveren twee differentiële aaneenschakelingen op: 

• Negatief discours:

Nahon > 'Gartenlaube' > 'oprechte onoprechtheid' > 'burgerlike kringen'

• Positief discours:

(niet-Nahon) > poëzie > (niet-'oprechte onoprechtheid') > lezers Vlaamsche Arbeid 

Deze tekst fixeert 'oprechte onoprechtheid' consequent bij het knooppunt Gartenlaube.

Met die maatregel zijn bijgevolg ook twee doelgroepen onderscheiden.  De lezers van

Vlaamsche  Arbeid zijn  slim (zij  verstaan het  taalspel)  en  hebben een goede smaak,  in

tegenstelling tot degenen die dwepen met het discours van Nahon en gevoelig zijn voor

'oprechte onoprechtheid'. Het is niet zonneklaar wie die 'burgerlike kringen' zijn. 

 2.2.2 Een vrouwelijke culturele ruimte

Niettemin  zijn  er  twee  figuranten  die  –  naast  Nahon  –  de  sfeer  van  oprechte

onoprechtheid  uitdrukken.  De  openingszin  vergelijkt  Nahons  publiek  met  de

bioscoopbezoekers die rekenen op 'de tranen van Mevrouw Henny Porten' (180). Henny

Porten was de eerste vrouwelijke Duitse filmster en zij  speelde in vele melodrama's.21

Een tweede vertegenwoordiger van 'oprechte onoprechtheid' verschijnt tussen haakjes,

vlak  na  de  eerste  explicitering  van de  term.  Van  Ostaijen  doet  alsof  hij  één  van  de

'bewonderaars van de melodrama's' citeert: 'ik heb zo godsallemachtig lekker gegriend'

zegt  deze  'volksvrouw'  (182).  De  hoofdrolspeelster  wordt  zelf  ook  aan  het  huilen

gebracht: 'Voor wat het gevoel van Alice Nahon betreft, hoeft men niets te vrezen. Zelfs

21 'Sie war nicht nur die erste, sie war d i e deutsche Stummfilm-Diva schlechthin.' (Dorsch 2015) Porten was ook 

filmproducent en haar sterrenstatus wordt vergeleken met die van de Deense filmactrice Asta Nielsen. 

20



zonder toevoer van cafeïne zal zij bittere tranen wenen...' (182) Het negatieve discours

wordt dus belichaamd in drie huilende vrouwen. Dat maakt de geconstrueerde wereld

van de antagonist er één van vrouwelijke bezorgers (Nahon en Porten) en ontvangers

(volksvrouwen). De lezer wordt hier aangespoord zich niet te  vereenzelvigen met de

besproken representaties van vrouwen, maar zich vooral het tegendeel te voelen. Op die

manier dient 'Alice Nahon' indirect de constructie van mannelijkheid.

Een  verwante  seksegerelateerde  lading  hangt  onuitgesproken  rond  het

commentaar op het gebruik van tegenstellingen:  het 'magistraalst  gelukt Nahon deze

oprechte onoprechtheid' als zij een zinspeling maakt op de tegenstelling 'rijke kinderen'

en 'vondeling' (182).22 Op formeel niveau spreekt het idee dat het inzetten van stereotype

tegenstellingen niet meer is  dan goedkoop effectbejag.  Het  zieligheidsgehalte  van de

vondeling wordt  versterkt  door de aanwezigheid van rijke kinderen.  Op inhoudelijk

niveau  kan  een  genderboodschap  gelezen  worden  in  Van  Ostaijens  selectie.  Uit  de

diverse tegengestelde paren in  Keurgedichten koos hij  een voorbeeld dat handelt  over

kinderen. Het thema 'kinderen' wordt traditioneel geplaatst in de separate sphere van de

vrouw.23 Volgens deze ideologie kan ook sentiment (het 'gevoel voor bredere kringen')

ondergebracht worden in het vrouwelijke domein. (Van Oostrum 1995: 47-69) Gesteld

dat vrouwelijke lezers zich gemakkelijker met deze gedichten identificeren dan mannen,

is dat een reden om het poëziegenre geen bestaansrecht te gunnen? Om met Virginia

Woolf te spreken:

It is probable [...] that both in life and in art the values of a woman are not the

values of a man. Thus, when a woman comes to write [...] she will find that she is

perpetually  wishing  to  alter  the  established  values  —  to  make  serious  what

appears insignificant to a man, and trivial what is to him important. And for that,

of course, she will be criticized; for the critic of the opposite sex will be genuinely

puzzled and surprised by an attempt to alter the current scale of values, and will

see in it not merely a difference of view, but a view that is weak, or trivial, or

sentimental, because it differs from his own. (Woolf 1929: 182)

22 Beeldspraak; het gedicht 'Vondelingskens' bevat het motief 'Moeder Vlaanderen'. 

23 Vergelijk met de zienswijze van Friedrich Engels: de verhoudingen tussen man en vrouw met betrekking tot 

de voortplanting zijn bepalend voor de ongelijke verhoudingen in de samenleving. 'Die erste Teilung der 

Arbeit ist die von Mann und Weib zur Kinderzeugung.' (Engels [1884] 1892: 68)
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Verschillen tussen mannen en vrouwen hoeven niet te worden gladgestreken, zolang er

gelijkwaardigheid is van waaruit vrouwen een vrouwelijke culturele ruimte inrichten.

Daar, in de 'values of a woman' zit naar mijn idee de crux. Want ook in vrouwenteksten

werken  eeuwenoude  patriarchale  conventies.  Wil  een  vrouw  graag  over  kinderen

schrijven?  In  hoeverre  komt  de dichteres  los  van  een  literaire  logica  naar  mannelijk

model? Het is gissen naar Nahons beweegredenen voor haar thema's.24 Grensverleggend

zijn ze niet: 'Tot in de twintigste eeuw werden vrouwen voornamelijk geacht te dichten

over natuur, sentimentele religie, en liefde, mits in niet te lichamelijke termen.' (Meijer

1996: 49) Dat daargelaten, Nahon maakte carrièretechnische en poëticale keuzes in een

door mannen gedomineerd literair veld. Keuzes die haar succes brachten.

Terug  naar  Van  Ostaijen.  Een  aanvullende  interpretatie  van  zijn  bezwaar  tegen

stereotypen is te vinden in de propositie van Mireille Rosello. Elke kritiek op stereotypen

herhaalt en bevestigt volgens haar de kracht van het stereotype: 

As  soon  as  it  is  mentioned,  the  stereotype  starts  functioning  in  the  critic's

discourse,  a little  like  a  ticking time bomb. It  is  not possible  to cite it  without

unleashing its stereotypical power. (Rosello 1998: 39) 

Rosello's uitgangspunt is te verenigen met de discourstheorie. Door het expliciteren en

articuleren  van  de  betekenissen  van  'oprechte  onoprechtheid'  wil  Van  Ostaijen  deze

tekens  bij  het  knooppunt  poëzie  vandaan houden,  maar  tegelijk  zorgt  hij  dat  al  die

tekens daar nu dicht tegenaan schurken. Het zijn, deze redenering volgend, niet alleen

de vermaledijde stereotypen uit het melodramatische register die zijn geactiveerd. Ook

de stereotype representaties van vrouwen zijn bekrachtigd in 'Alice Nahon', en daarmee

in het discours van Van Ostaijen.

Onderwijl zijn diverse kenmerken van 'oprecht onoprecht' dichten langsgekomen.

In de volgende paragraaf worden ze verzameld, als schakels van een keten. 

24 De actualiteit van vrouwenemancipatie zal Nahon niet zijn ontgaan; de eerste feministische golf was eind 

negentiende eeuw op gang gekomen. Vrouwenstemrecht werd in 1920 ingevoerd in België. (Feminisme.be 

2015)

22



 2.2.3 De equivalentieketen

Volgens  de  logica  van  equivalentie  worden  uiteenlopende  identiteiten  of  groepen

gelijkgeschakeld  binnen  een  discours  en  tegenover  een  andere  identiteit  (of  andere

identiteiten) geplaatst. Het draait dan niet meer om het specifieke van elke schakel, maar

juist het gemeenschappelijke wordt benadrukt in de strijd tegen de antagonist:

For instance, if I say that, from the point of view of the interests of the working

classes, liberals, conservatives, and radicals are all the same, I have transformed

three elements that  were  different  into  substitutes  within  a  chain  of

equivalence. (Laclau 1988: 256)

Net  als  in  het  voorbeeld  van  Laclau  construeert  Van  Ostaijen  een  ketting  met  een

negatieve  identiteit,  maar  zo'n  equivalentieketen  kan  evenzogoed  binnen  het  eigen

discours  gemaakt  worden.  Dat  Van  Ostaijen  aan  de  overkant  opereert  is  niet

verbazingwekkend, deze werkwijze past een criticus die andermans werk bespreekt. 

'Haar  oprechte  onoprechtheid  vind ik  dus  gekonstateerd ten eerste  aan...'  (182)

schrijft  Van Ostaijen.  Daarmee luidt hij  een opsomming in.  Inderdaad volgt een 'Ten

tweede  konstateer  ik  haar  aan...'  (182)  en  een  'Eindelik  konstateer  ik  deze  oprechte

onoprechtheid...' (183). Wie veronderstelt dat 'haar oprechte onoprechtheid' bijgevolg uit

een  reeks  van  drie  bestaat  die  hier  'dus'  wordt  samengevat,  heeft  buiten  de  waard

gerekend. Helder gestructureerd is deze weergave namelijk niet; elk van de drie punten

is samengesteld uit meerdere aspecten, enkele worden tussendoor herhaald én eerder in

de tekst waren al elementen aangekaart onder de noemer 'oprechte onoprechtheid' die

hier niet in terugkomen. Om alle schakels van 'oprechte onoprechtheid' op te speuren

moet dan ook de hele tekst gelden, niet alleen de opsomming beginnend met 'ten eerste'.

De eerste verbinding werd immers al gelegd toen het ging over Nahons vermogen

cafeïnevrij te huilen om melodrama25 (zin I). Dit teken is te beschouwen als een schakel

in de equivalentieketen. Hier gaat een overweging aan vooraf. Het thema komt verderop

terug als 'melos': '...deze oprechte onoprechtheid – ik herhaal dat ik daarmee zeggen wil

25 Het Griekse melos betekent 'lied'. Melodrama is een toneelgenre waarin muziek wordt gebruikt om de emoties 

te benadrukken. De term 'melodramatisch' heeft een negatieve connotatie, vergelijk 'drakerig' en 'pathetisch'. 
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de volledige overgave van de dichteres aan van oudsher meegebracht melos...' (zin V).

De boodschap wordt gebracht als een geheugensteuntje, alsof de lezer het al had kunnen

weten:  oprechte  onoprechtheid  =  melos.  In  zin  I  was  die  gelijkstelling  echter  nog  niet

evident. Met deze latere articulatie is het begrip gefixeerd. Eigenlijk gaat het hier om

concepten met uiteenlopende betekenissen, 'oprechte onoprechtheid' is geen gangbaar

synoniem  voor  'van  oudsher  meegebracht  melos'.  Maar  niets  is  statisch  volgens  de

discourstheorie. De tekst poogt ideeën en identiteiten uitwisselbaar te maken. Het voor

de  gelegenheid  geformeerde  talige  teken  'oprechte  onoprechtheid'  is  daarvoor  zeer

geschikt. Als een nieuwe bedelarmband wordt het concept naar believen ontworpen, om

het discours te dienen. Melos is aldus de eerste schakel in de antagonistische keten.  

De  tweede  schakel  is  het  gebruik  van  tegenstellingen.  Het  gebruik  van

verkleinwoorden is de derde; hierover later meer. Dan 'ten eerste' maar dus eigenlijk op

de vierde plaats, de gevoelsstereotypen.  Van Ostaijen bezorgt in één adem nog twee

onderdelen, namelijk  voorspelbaarheid en het willen behagen: 'de plaats waar een elk

het  verwacht  en  het  dus  ook  met  vreugde  ontmoet'.  Onder  'ten  tweede'  vallen  ook

meerdere aspecten, de metaforische 'tredmolen' (183) bestaande uit gebrek aan ritme en

cadans.  Onderwijl gaat het over 'haar hang naar de eenvoud en het pretentieloze' (183).

Ik beschouw die twee aspecten niet als schakels; eenvoud en pretentieloosheid zijn  an

sich niet  oprecht  onoprecht,  Nahon  drukt  die  'hang'  alleen  verkeerd  uit,  en  wel  in

'gekadanseerde en ritmies-arme stereotiepen' (183). Hekkensluiter is 'eindelik' waarin het

draait om het oneigen dialect, het West-Vlaams. 

Bij een tekstanalyse is het zinvol de vraag te stellen: wat moet er ingevuld worden om te

begrijpen wat het verband is? In de passage over streektaal (zin V) wil Van Ostaijen wel

als informatie meegeven dat Nahon 'toch een brabantse' is. Maar wanneer hij het heeft

over 'de west-vlaamse variante' verwacht hij dat de lezer weet dat dit het dialect is van

Guido  Gezelle  (1830-1899).  Terecht,  iedereen die  destijds  Vlaamsche  Arbeid las,  zal  er

kennis van hebben gehad dat Gezelle schreef in de taal van zijn streek. Van Ostaijen gaat

in op het 'verkeerd begrijpen' (183) door Nahon. Dat Gezelle een West-Vlaamse pen had,

betekent nog niet dat een dichter van elders 'meer dichterlik' (183) wordt door het dialect
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klakkeloos te adopteren. Ook hoort de taal niet afgestemd te zijn op het beoogde publiek.

In  'Gaston  Burssens'  (1925)  zei  Van  Ostaijen  al:  'Een  vlaams  dichter  schrijft  feitelik

evenmin voor Vlamingen als voor Zweden. Hij schrijft.' (Van Ostaijen 1977: 259)

Opvallend is  dat  er  niet  wordt  ingegaan op de  verhouding van Gezelle  tot  de

Gartenlaube,  terwijl  een  vergelijking  voor  de  hand  ligt.26 Het  respectvolle  'de  grote

meester Gezelle' (183) maakt eensklaps duidelijk dat het Gartenlaube-discours Gezelle

vooral  niet  mag claimen  als  voorvader.  Van Ostaijen  zelf  had  Gezelle  pas  twee  jaar

daarvoor  'ontdekt'  en  hij  was  vol  lof  over  hem  in  opstellen,  brieven  en  interviews.

(Spinoy  1996:  6) Tevens  maakte  hij  het  lofdicht  'Guido  Gezelle'  (ongedateerd).  In

Vlaamsche Arbeid van mei 1924 zegt hij: '[…] dat Holland nooit een dichter voortbracht

met Gezelle verwant is mogelik eng met de moeilikheid verbonden de fraaie uitdrukking

te  overwinnen'.  (Van  Ostaijen  1977:  202)  Ook  hier  in  'Alice  Nahon'  ontvangen  de

Nederlanders  een  terechtwijzing,  nu  het  toch  gaat  over  de  Vlaamse  taal.

Applaudisserend  vanuit  de  'hollandse  engelebak'  (183)  vatten  zij  het  gesimuleerde

taalgebruik à la Nahon op als authentiek, lief en vermakelijk.27 

Na  dit  intermezzo  vervolgt  de  kritiek  op  Nahons  werk.  De  uitdrukking  'oprechte

onoprechtheid' komt dan niet meer aan bod. Wat is er onderweg gebeurd? Bij de eerste

vermelding van 'oprechte onoprechtheid' lag de betekenis nog open. Gaandeweg is het

een parapluterm  geworden  voor  allerlei  fenomenen.  Nu  alle  negen  schakels  van  de

equivalentieketen zijn geïdentificeerd, kan de inventarislijst worden opgesteld. 

26 Gezelle staat bekend om zijn hang naar eenvoud en hij dichtte hij veel over Vlaanderen en de natuur; ook voor

Nahon geliefde motieven. In Keurgedichten vergelijkt Tazelaar Nahons gedichten veelvuldig met die van 

Gezelle. Hij noemt haar 'geesteskind van den Vlaamschen dichter Gezelle'. (Nahon 1927: 15)

27 De 'hollandse engelebak' is een metafoor in een metafoor; de engelenbak (hyperbool) is de hoogstgelegen rang

in de schouwburg, als het ware dicht bij de hemel. Hiermee wordt niet gezegd dat dit publiek boven de rest 

uitstijgt. Integendeel, deze toeschouwers (Nederlanders) kunnen het minst goed oordelen over wat op het 

toneel (Vlaanderen) gebeurt, vanwege de grote afstand (het is de goedkoopste rang in het theater). Dit 

fragment plaatst Nederlanders in een perifere situatie waarin zij zich desondanks centrumdenkend gedragen. 
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Schakel Oorspronkelijke bewoording Positionering

in de tekst

melos 'Zoals de bewonderaars van de melodrama's...' 182, zin I

tegenstellingen '… een zinspeling op de tegenstelling “rijke 

kinderen” en “vondeling”...'

182, zin II

verkleinwoorden 'In het gedicht...' tot 

'… vorming van diminutieven.' 

182, zin III en verder

(alinea)

gevoelsstereotypen '… een voorstelling die nooit boven 

gevoelsstereotiepen uitgaat...'

182, zin IV ('ten eerste')

voorspelbaarheid '… die steeds aksent legt op de plaats waar een 

elk het verwacht...'

182, zin IV ('ten eerste')

behagen '… en het dus ook met vreugde ontmoet.' 182, zin IV ('ten eerste')

gebrek aan ritme '… het perfekte gemis aan ritme...' 182 ('ten tweede')

cadans '… een in 't algemeen feilloze kadans...' 182 ('ten tweede')

oneigen dialect '… de taal van Nahon en wel daar waar zij, toch 

een brabantse, voortdurend de west-vlaamse 

variante van het woord boven de haar van 

nature meegegeven brabantse verkiest...'

183, zin V ('eindelik')

     

      Tabel 1.  Schakels in de equivalentieketen 'oprechte onoprechtheid' en bronnen (eerste vermelding) in de tekst 'Alice Nahon'.

Midden in het opstel, tussen de passage over de tegenstellingen (II) en 'ten eerste' (IV) is

een volle alinea gewijd aan het gebruik van verkleinwoorden. Het onderwerp is ingebed

in het vertoog over 'oprechte onoprechtheid' en moet gelden als het overtuigende bewijs

dat niemand zo oprecht onoprecht kan dichten als Nahon. Ook inhoudelijk neemt dit

punt een aparte status in. Andere schakels zijn moeiteloos te herkennen als afgezaagde

verschijningen in de kronieken van de poëzie, voor Van Ostaijens ritmegevoel hoeven we

alleen te kijken naar zijn eigen poëzie van toen, en zijn visie op voorspelbaarheid is gevat

in 'Modernistiese dichters' (1923), waarin de dichter als goochelaar wordt voorgesteld.28

Maar wat is er mis met verkleinwoorden? Dat vraagt om een nadere beschouwing. 

28 '[…] de goeie goochelaar heeft liefde voor zijn vak; hij wil het diskrediet dat er op drukt wegnemen. Hij vindt 

nieuwe goocheltoeren, – niet dat eeuwige hoen onder een cylinder – zodat het publiek, weer geïnteresseerd, 

roept: hei je van je leven! – De goochelaar-dichter maakt een buiging en verdwijnt.' (Van Ostaijen 1977: 163)
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 2.2.4 'De vorming van diminutieven'

De criticus Van Ostaijen telt de verkleinwoorden in twee van Nahons gedichten. In 'Aan

een kindeken' zijn dat er negentien. 

Wanneer men bedenkt dat, vanwege de prosodiese afwisseling van staande en

vallende uitgang, de helft der verzen niet op een diminutief kan uitgaan, wordt

het eerst duidelik hoezeer negentien reeds een prestatie is. (182)

De aanname is dat elke lezer zich kan bedenken wat de regels voor de versbouw zijn29 en

het ermee eens zal zijn dat negentien te veel is. 'Dat maakt bijna een verkleinwoord per

vers'  (182),  zoals  hij  even  later  zegt,  is  ook  geen  neutrale  informatieverstrekking  of

rekenles. De lezer wordt uitgenodigd hier iets van te vinden. Namelijk: dit hoort niet in de

poëzie. En waar horen zulke teksten dan wel thuis? Op school, in een 'oefenboekje' (182)

[verkleinwoord].  Van  Ostaijen  interpreteert  de  verkleinwoorden  als  'oprechte

onoprechtheid', als iets melodramatisch. Door de retoriek kan de lezer dat denkpatroon

goed volgen en daardoor minder goed zien dat het om persoonlijke preferenties gaat.

Voor zover ik heb kunnen nagaan zijn er verder geen opstellen waarin Van Ostaijen zich

expliciet tegen verkleinwoorden uitspreekt.30 Desondanks is een verband te leggen met

zijn idee van zuivere lyriek. Het enige welgemeende compliment in 'Alice Nahon' kan

deze gedachtegang ondersteunen. 

Slechts éen enkele pregnante uitdrukking vond ik [in]  de gedichten van deze

bloemlezing,  namelik  daar  waar  Alice  Nahon  het  zaaien  noemt  het

'zaaigebeuren', maar jammer wordt ook dit bedorven door de allersimpelste fout

ener afkorting: 'het zaai- en maaigebeuren' (waarom niet het zaai- en maaien?)

Maar op zich zelf steekt dit 'zaaigebeuren' boven de atmosfeer uit [...] (181)

29 Het traditionele rijmschema waarin mannelijk en vrouwelijk rijm elkaar afwisselen. Het achtervoegsel van een

verkleinwoord maakt dat een dergelijk woord altijd eindigt op [Ә(n)], ofwel op een onbeklemtoonde 

lettergreep. De (andere) helft van de versregels mag bijgevolg niet op een verkleinwoord eindigen.

30 Wel is er een brief van 9 september 1927 aan zijn nicht Marieke Dinsart-Senden, waarin Van Ostaijen schrijft: 

'Liefste Marieke, Vergeef mij het gebruik van het verkleinwoord; maar ik ben het nu reeds zoolang zoo 

gewoon en het kan me moeilijk anders van de lippen, voor het overige klinkt het toch beter dan zonder 

verkleinwoord.' (Borgers 1996: 844-845) maar het is plausibel dat hij daarmee doelt op haar naam ('Marie-ke'). 
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Van  Ostaijen  ziet  graag  pregnante  uitdrukkingen31 en  verkleinwoorden zijn  dat  niet.

Dergelijke woorden zijn voorzien van een achtervoegsel om aan te geven dat het gaat om

een variant die minder groot is dan gangbaar. Met die ingreep in de concrete vorm (de

betekenaar) wordt het mentale concept (het betekende) gemanipuleerd: een 'huizeken' is

niet zo groot  als een huis.32 Maar verkleinen heeft  ook effect op het oordeel over de

inhoud: een 'gedichtje' heeft minder  body dan een 'gedicht'. Het is mogelijk om in die

sfeer een stap verder te gaan, naar het niveau van woordwaarde: het woord zelf verliest

aan  kracht  door  de  toevoeging  van  een  diminutief  (zoals  dat  ook  gebeurt  bij  een

afkorting). Verkleinwoorden ondermijnen zodoende zichzelf.  In ander proza van rond

die tijd neemt hij de ruimte om uitleg te geven over zijn poëticale idealen. Zo schrijft hij

in  'Gebruiksaanwijzing der lyriek' (1927) dat het naar de oppervlakte brengen van de

'resonans van het woord in het onderbewustzijn' de feitelijke taak is van de lyriek. (Van

Ostaijen 2012: 41) Diminutieven werken daarentegen als stoorzenders, zij brengen het

gedicht onnodige en onwenselijke handicaps.

Vanuit genderperspectief gezien gebeurt er iets belangrijks wanneer Nahons dichtwerk

gedegradeerd wordt tot schooltekst. 

Men  begrijpt  ook  dat  de  uitgevers,  zoals  uit  hun  inleiding  blijkt,  zoveel

waarde daarop leggen dit  boekje voor het schoolgebruik aanvaard te zien:

wellicht  moet  het  gelden  als  een  oefenboekje  op  de  vorming  van

diminutieven. (182) 

Dit is de vijfde en laatste keer dat Van Ostaijen de uitgevers erbij haalt en alle keren kent

hij ze gezag toe. De uitgevers 'willen bewezen hebben dat Mej. Alice Nahon wel degelik

een publieke dichteres is' (180), zij zijn de opdrachtgevers van Tazelaar (180), zij zijn 'al te

ijverig' (180) en 'schaamteloos' (181) in hun marketing en nu zijn het ook de uitgevers die

dit 'boekje' in de educatieve sector willen promoten. Is Nahon dan slechts een kip met

gouden eieren? De tekst problematiseert de verhoudingen door Nahon te attenderen op

31 In 'Modernistiese dichters' (1923) gebruikt hij die bewoording ook, wanneer hij stelt dat het zogenaamd 

moderne woord 'side-car' heel wat minder pregnant is dan het woord 'vis'. (Van Ostaijen 1977: 161)

32 Begrippen 'betekenaar' (signifiant) en 'betekende' (signifié) uit het structuralisme van Ferdinand de Saussure.
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de mogelijkheid 'zich formeel  te  verzetten'  (180)  tegen de keuzes van haar uitgevers

(zoals besproken in paragraaf 1.3). Dat klinkt als een aansporing tot emancipatie. Toch

wordt ook hier een norm opgelegd. Nahon moet protesteren op grond van 'goede smaak'

(180) en daarover valt niet te twisten: dat is die van Van Ostaijen. 

De  tekst  volgt  de  opbouw  van  Keurgedichten:  eerst  de  karakterschets,  dan  de

gedichten  van  Nahon.33 Van  Ostaijen  begint  met  een  breedvoerige  kritiek  op  de

(mannelijke) instituties rond Nahon: de uitgevers en de inleider. Vierenvijftig regels later

zijn  haar  gedichten  aan  de  beurt.  'Alice  Nahon'  is  daarmee  een  bevestiging  van

conventies; de tekst herhaalt de manier waarop de literatuur wordt waargenomen en

overdacht en draagt als zodanig bij aan het fixeren van de hegemonie van mannen in het

literaire veld. Daarbij komt dat genderstudies 'het ontvangen van hulp' en 'het ontvangen

van  instructies'  duiden  als  posities  die  conventioneel  meer  met  vrouwen  dan  met

mannen worden geassocieerd. (Kendall & Tannen in Schiffrin, Tannen & Hamilton 2008:

557) Nahon maakt weliswaar zelfstandig dichterlijke keuzes, ze wordt gepasseerd door

de  aandacht  die  uitgaat  naar  de  helpende  mannen,  actieve  subjecten.34 En  ook  het

belachelijk maken van Nahons poëtica werkt kleinerend. Zodoende is 'de vorming van

diminutieven' een mise en abyme voor de hele tekst.

Uit het gepresenteerde discours van Nahon spreekt geen listige macht, maar een naïeve

geest. De tegenstander boezemt ogenschijnlijk geen angst in, Van Ostaijen drijft er de

spot mee. Niets wijst erop dat hij eraan twijfelt dat dit Gartenlaube-wezen verslagen kan

worden en dat de lezers van Vlaamsche Arbeid aan zijn kant staan.35 Toch is er ook gevaar

gesignaleerd  rondom  Nahon,  en  wel  in  de  zogezegd  schaamteloze  ijver  van  haar

uitgever. Door de antagonist menselijke vormen te geven, plaatst de tekst Van Ostaijens

discours in een gunstig daglicht. Een discours is tenslotte alleen bestaanbaar in relatie tot

andere  discoursen.  Er  zijn  altijd  entiteiten  die  als  andersgezind  optreden.  Maar  de

Gartenlaube-groep, waar Nahon op de troon zit, is verzonnen – of liever gezegd, in de

33 Keurgedichten telt elf pagina's 'karakterschets' gevolgd door drieëntwintig pagina's verzen. 

34 De uitgevers, maar ook de eerder besproken Christiaan Tazelaar en Pol de Mont. 

35 Terzijde een freudiaanse blik op Van Ostaijens inspanningen om twee kampen (wij/zij) te onderscheiden. In de

psychoanalyse is de ander te beschouwen als een onderdeel van het zelf, als 'something which is known and 

familiar, but repressed, made strange and thereby displaced onto an alien other.' (Van Alphen 1991: 11)
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terminologie  van  Laclau  en  Mouffe:  het  antagonisme  is  een  tijdelijke  sociologische

constructie. Geen antagonist zonder protagonist.  Deze verschijnt in 'Alice Nahon' (en

hier) in de slotakte.

 2.3 Hegemonie en de identiteit van de protagonist

De tekst stelt de situatie zodanig voor dat Gartenlaube de identiteit van het knooppunt

'poëzie'  ondermijnt.  Immers,  zelfs de overheid kiest partij  voor deze non-poëzie:  'Dat

deze dichteres de hoogste onderscheiding voor de jonge letterkunde in Vlaanderen van

staatswege bestemd  mocht  weghalen,  blijft  een  grove  vergissing.'  (183)  Van  Ostaijen

vergist  zich  hier;  de  Grote  Staatsprijs  voor  Nederlandse  Letterkunde  ging  niet  naar

Nahon.36 Desalniettemin biedt dit moment van verontwaardiging de lezer gelegenheid te

reflecteren op de vraag wat 'jonge letterkunde' mag heten. 

In deze laatste alinea worden de hegemoniserende aspiraties flink opgevoerd. Van

Ostaijen suggereert niet dat hijzelf die prijs verdient, hij solliciteert openlijk als vervanger

van  de  vijfkoppige  staatsjury.37 Daarmee  plaatst  hij  zichzelf  strategisch  hoger  in  het

literaire  veld.  Een  eenvoudige  argumentatieanalyse  maakt  duidelijk  dat  hier  iets

interessants  gebeurt.  Om  een  standpunt  aanvaardbaar  te  maken,  zijn  argumenten

gebruikelijk.  Het standpunt van Van Ostaijen is:  ik ben de juiste beoordelaar.  Omdat de

lezer het daar niet mee eens hoeft te zijn, zou er logischerwijs een koppelstuk moeten

zijn: een rechtvaardiging van dit standpunt. Dat kan door als argument een feit aan te

dragen  dat  sowieso  wordt  geaccepteerd,  en  dit  vervolgens  te  verbinden  met  het

standpunt. Bijvoorbeeld: 'Dat Nahon de staatsprijs kreeg betekent dat de jury niet goed

functioneert  en  vervangen  moet  worden;  ik  ben  daarvoor  geschikt  omdat  ik...'  Van

Ostaijen laat die motivatie achterwege. De kwaliteit van de argumentatieve middelen

(logos) is hier dus van minder belang dan de geloofwaardige, gezaghebbende uitstraling

van de redenaar (ethos). 

36 Het ministerie van Kunsten en Wetenschappen had Nahon een beurs van achtduizend frank toegekend, maar 

het was Firmin van Hecke die de Grote Staatsprijs voor Nederlandse Letterkunde 1925-1926 kreeg. (Van der 

Aa 2008: 191)

37 De staatsprijsjury bestond uit August Vermeylen, Karel van de Woestijne, Herman Teirlinck, Arthur Cornette 

en Joris Eeckhout. (Van der Aa 2008: 191)
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Ook de positie van dit fragment doet ertoe. Nu de tekst op zijn einde loopt, steunt Van

Ostaijen op de inhoud en vorm van zijn boodschap (pathos). Het ijs is dik genoeg om van

de lezers te verwachten dat ze hem ook buiten de tekst zullen aanvaarden als autoriteit,

en wel als officiële jury. Met het aanwijzen van alternatieve winnaars doet Van Ostaijen

alsof hij (al) gemachtigd is tot performatieve taal. Het is te kort door de bocht om deze

kandidaatstelling  als  arrogantie  te  bestempelen.  Blijkbaar  vond  Van  Ostaijen  het

belangrijk  dat het ministerie  van Kunsten en Wetenschappen zich inspande voor het

herkennen en erkennen van nieuwe (werkelijk 'jonge') geluiden in de poëzie. 

Deze  slotalinea  komt  met  een  antwoord  op  Gartenlaube.  Het  schema van  dat

positieve discours is niet gedefinieerd (we weten alleen wat het niet is). Alle opties zijn

mogelijk. Dat 'literaire kwaliteit' hier voorop staat, is de enige zekerheid – en welke lezer

wil dat nou niet? Bij een hegemoniserende strategie is het zaak leden te werven voor een

discours door ze een beloning in het vooruitzicht te stellen. Er moet iets beloofd worden

dat  hun  eigenbelang  dient,  al  zullen  ze  zich  niet  in  het  volledige  'partijprogramma'

herkennen.  Van  Ostaijen  beoogt  die  medestanders  te  vinden  in  avant-gardistische

kringen en noemt concreet vier namen: 'Gaston Burssens, Wies Moens, Marnix Gijsen en

Richard Minne' (183). De eerste ligt voor de hand, aangezien Burssens (1896-1965) en Van

Ostaijen bevriend waren. De keuze voor Wies Moens (1898-1982) is opmerkelijk, gezien

hun polemiek. In 'Wies Moens en ik' (postuum verschenen) zegt Van Ostaijen dat hij het

oneens is met de 'persoonlik-pathetiese uitdrukking'  in Moens' gedichten. Hij  ervaart

tussen  hen  een  onoverkomelijke  kloof.  (Van  Ostaijen  1977:  329)  Blijkbaar  ziet  Van

Ostaijen op deze route wel mogelijkheden om door één deur te kunnen. Dan zouden ze

samen sterk staan tegen de sociale antagonist.38 Tegelijk hoopt hij  van alle schijn van

nepotisme gevrijwaard te zijn door zijn nominaties uit 'uiteenlopende richtingen' (183) te

halen. Hij komt niet op voor zijn vrienden, maar voor de goede zaak. Gijsen (1899-1984)

wordt in Van Ostaijens 'Armoede' (postuum verschenen) ook als tegenpool39 voorgesteld,

als het gaat om 'de twee kammen der lyriek in Vlaanderen'. (Van Ostaijen 1977: 335)

Minne (1891-1965) komt in Van Ostaijens proza, voor zover ik kon nagaan, alleen voor in

38 In het licht van de veldtheorie van Pierre Bourdieu is dit netwerken een slimme tactiek voor de verwerving 

van sociaal, cultureel en (voorts) economisch kapitaal.

39 'Aan de ene zijde staan Moens, Gijsen, Mussche, V.d. Wijngaert, V.d. Oever; aan de andere zijde Burssens en 

ik.' (Van Ostaijen 1977: 335)
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'Quelques notes sur la situation artistique en Flandre' uit mei 1926.40 

Het  moge  duidelijk  zijn  dat  het  discours  dat  Van  Ostaijen  verkiest  boven

Gartenlaube (en wil erkennen als poëzie) niet volledig samenvalt met zijn eigen poëtica.

Daaruit kan worden afgeleid dat de potentiële hegemonie die hij voor ogen heeft, niet

per se zijn 'zuivere lyriek' is, maar wel avant-garde. Minnes werk wordt omschreven als

eigenzinnig en 'moeilijk in te passen in de bekende stromingen' (Van Bork 2015) en de

andere drie zijn expressionisten (zó 'uiteenlopend' zijn de richtingen dus niet). En, een

open deur inmiddels: het zijn allemaal mannen die de prijs meer verdienen dan Nahon. 

Met deze vaststellingen is niet alles gezegd. Weliswaar hoeft niet iedereen dezelfde

dichterlijke idealen na te streven als Van Ostaijen, het is wel de bedoeling dat iedereen

hem erkent als institutie, als 'de beoordelaar, op zoek naar literaire kwaliteit' (183). In de

besproken passages van 'Alice Nahon' is dan ook sprake van een werkelijkheid met drie

hegemoniserende partijen: de zogenaamde Gartenlaube van Nahon (de antagonist), de

echte poëzie (de protagonist) en Paul van Ostaijen als literatuurcriticus.

40 Dat is rond dezelfde tijd als het verschijnen van 'Alice Nahon'. 'M. Richard Minne est un poète dont j'aime 

trop les trouvailles souvent subtiles, bien que je regrette qu'il en fasse la quintessence de son art.' (Van Ostaijen

1977: 309)
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 3 Conclusie

Aan het begin van dit stuk sprak ik het voornemen uit me te verdiepen in de uiting

'oprechte onoprechtheid', om de waarde ervan te bepalen binnen de tekst 'Alice Nahon'

en binnen het literatuurkritische discours van Van Ostaijen op dat moment.  Ik  wilde

weten op welke manier 'oprechte onoprechtheid' geïdentificeerd kan worden volgens de

discourstheorie  en  terminologie  van  Laclau  en  Mouffe.  Deze  vragen  zijn  goeddeels

beantwoord, al moet aangetekend worden dat 'Alice Nahon' een fractie is van wat hij

zegt en schrijft in die periode (dit is geen vergelijkend literatuuronderzoek geweest). Het

gaat daarom te ver uitspraken te doen over  het discours van Van Ostaijen in 1926.   Dat

daargelaten  ben  ik  in  staat  geweest  vast  te  stellen  dat  'oprechte  onoprechtheid'  een

equivalentieketen  is,  geconstrueerd  door  Van  Ostaijen  in  de  hoedanigheid  van

literatuurcriticus. De keten geeft identiteiten aan de sociale antagonist. Het discours van

de tegenstander wordt voorgesteld als een hegemonie met poëticale opvattingen die het

woord 'poëzie' (een knooppunt) niet waard zijn en waarin Nahon uitblinkt. De benaming

'oprechte onoprechtheid' ondersteunt de negatieve en naïeve connotatie van de keten.

Tegelijk  functioneert  de  uitdrukking  als  een  demonstratie  van  Gartenlaube  (een

knooppunt),  waarmee  spottend  verwezen  wordt  naar  'gedichtjes'  voor  burgerlijke

kringen. Uit een differentiële positie komt een tegenpool voor de sociale antagonist, die

wél voldoet aan de norm van 'literaire kwaliteit'. Het opstel laat in het midden wat het

discours van de protagonist precies inhoudt. Impliciet zijn er aanwijzingen. De schakels

in de equivalentieketen zijn te beschouwen als bewijzen van hoe het niet moet. De echte

poëzie  schuwt  aldus melos,  tegenstellingen,  verkleinwoorden,  gevoelsstereotypen,

voorspelbaarheid, behagen, gebrek aan ritme, cadans en een oneigen dialect. Ook expliciteert de

tekst de identiteit van de beoogde medestanders door Burssens, Moens, Gijsen en Minne

te nomineren voor de hoogste onderscheiding voor de jonge letterkunde. Het positieve

discours is een hegemonie van avant-gardistische dichters. Van Ostaijen treedt op als

derde instantie: hij acht zichzelf bevoegd een beter kwaliteitsoordeel te geven over jonge

letterkunde in Vlaanderen dan de staatsjury (al is de aanleiding, Nahon als winnares van

de staatsprijs, een misverstand). 
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De  tekst  is  een  momentopname.  Van  Ostaijen  schreef  uitsluitend  in  dit  opstel  over

'oprechte  onoprechtheid'.  Buiten  deze  tekst  presenteerde  hij  Gartenlaube  niet  als  de

sociale antagonist, noch waren de beoogde leden van het positieve discours per definitie

'de  goeden':  de  context  doet  ertoe.  Evenwel  kan  worden  gesteld  dat  de  tekst  'Alice

Nahon' de geïmpliceerde vertegenwoordigers van beide discoursen uitdaagt. Dat geldt

eveneens voor de lezers en voor andere instituties: de uitgevers en inleider van Nahons

Keurgedichten alsook het ministerie voor Kunsten en Wetenschappen.

Enerzijds  breekt  deze  tekst  met  de  gevestigde  literaire  orde  door  een populair

poëziegenre te bekritiseren – en bekoorlijk vrijmoedig, mag ik wel zeggen. Anderzijds

bevestigt de tekst conventionele (lees: patriarchale) hegemonieën in het literaire veld. Dat

Keurgedichten een onvoldoende krijgt, daar is op zich niets tegen in te brengen; het is een

literatuurbespreking.  Maar de dichteres  zelf  wordt  niet voor  vol  aangezien. De tekst

maakt niet expliciet dat Nahon vrouwelijk (en voor vrouwen) dicht, evenwel sturen de

retorische middelen aan op dit affect. Er wordt voorbijgegaan aan de optie dat vrouwen

een  eigen  taal  kunnen  hebben  binnen  de  poëzie.  (In  hoeverre  Nahons  teksten

geconformeerd zijn aan wat cultureel bepaald is als 'typisch vrouwelijk', is een andere

vraag.) Alles bij elkaar genomen in dit onderzoek, ontkom ik niet aan de indruk dat in

'Alice Nahon' op grond van sekseverschil is gehandeld. En mogelijkerwijs is deze lijn

door te trekken naar alle heren die Nahon hebben besproken en 'geholpen' door de jaren

heen, hoe goedbedoeld soms ook. Mannen interpreteren Nahon en haar werk vanuit een

mannelijk centrum. Is dat geen oprechte onoprechtheid?
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 4 Discussie en aanbevelingen

'Alice Nahon' bevat boodschappen die in deze scriptie slechts aangestipt zijn, zoals over

de taal en de overheid, alsook verwijzingen naar personen en destijds actuele discussies

die onbesproken zijn gebleven. Omwille van de opdracht heb ik me geconcentreerd op

'oprechte  onoprechtheid',  primair  op  tekstniveau  en  weliswaar  met  ondersteunende

bronnen,  maar  in  de  wetenschap  dat  er  contexten  zullen  zijn  die  het  inzicht  in  de

hegemoniserende praktijken in deze tekst (en daarmee in het discours van Van Ostaijen)

verrijken. Gezien het bereik van Vlaamsche Arbeid en zijn positie in het literaire veld mag

verwacht worden dat Van Ostaijens strategieën effect hebben gehad op Nahon, op de

vier door hem genomineerde dichters, op de lezers én op de receptie van zijn discours –

toen en nu. De vraag hoe Nahon reageerde op de kritiek blijft onbeantwoord. Maar nu

de equivalentieketen is geïdentificeerd,  moet het in ieder geval mogelijk zijn Nahons

oeuvre  langs  de  lat  van  'oprechte  onoprechtheid'  te  leggen:  in  hoeverre  zijn  er

veranderde dichterlijke keuzes waarneembaar in haar latere bundel Schaduw (1928)?  Ten

aanzien van onderzoek naar Van Ostaijen als criticus van interbellumliteratuur valt te

denken aan een vergelijking van knooppunten in de rubriek 'Kronieken Nederlandse

Poëzie' in Vlaamsche Arbeid. En Van Ostaijens eigen poëzie is nog goeddeels onontgonnen

gebied  als  het  gaat  om  de  representatie  van  vrouwen  en  de  constructie  van

mannelijkheid. Ook over het pregnante 'zaaigebeuren' in relatie tot zuivere lyriek is het

laatste woord niet gezegd; een mooie invalshoek voor een volgende bespreking van de

sleuteltekst 'Alice Nahon'.
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 6 Bijlage: tekst 'Alice Nahon' van Paul van Ostaijen

        zoals verschenen in Vlaamsche Arbeid jaargang 16, nummer 5 (mei 1926), pp 180-183.
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