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De bij uitgeverij Verloren verschenen bundel
Van Constantijntje tot Tonio gaat volgens de ondertitel over Het dode kind in de Nederlandse
literatuur. In de inleiding geven de Leidse onderzoekers Rick Honings en Tim Vergeer, die
samen met hun collega Olga van Marion de redactie van het boek voor hun rekening namen,
aan de hand van vier eigenschappen een karakteristiek van kinderdoodliteratuur. In dit genre
gaat het om teksten waarin, ten eerste, een kind
in het perspectief van verteller of focalisator (relatief) jong overlijdt. Ten tweede is in deze teksten ten minste een van de ouders van belang.
Daarnaast staat, ten derde, de rouw om het overleden kind centraal en is, ten vierde, de dood van
het kind autobiografisch.
Er zijn, zo merken Honings en Vergeer op,
echter ook teksten die niet aan deze eigenschappen voldoen, maar toch bediscussieerd worden
in een van bijna twintig chronologisch geordende hoofdstukken in de bundel. Als voorbeeld
noem ik de door Maaike Meijer behandelde levensliederen ‘Ketelbinkie’ en ‘Mammie waar
ben je’, die niet zozeer over rouw gaan, maar
de beschrijving van een maatschappelijke situatie waarin sterven voorkomt koppelen aan een
concrete – al dan niet moraliserende – boodschap. De inleiders geven aan dat het genre van
de kinderdoodliteratuur nu eenmaal ‘heterogeen
en fluïde’ is (13), maar dit is een wel erg zwakke verdediging om het gebrek aan overeenstemming tussen de geboden karakteristiek en de
eigenschappen van sommige werken uit de afzonderlijke hoofdstukken aan te duiden. Honings en Vergeer verwijzen wel naar een boek
over Representations of Childhood Death en
naar enkele verwante Nederlandstalige publicaties (waaronder de bekende studie van Sonja
Witstein over funeraire poëzie), een sterkere inbedding in de thanatologie (het multidisciplinaire veld dat zich bij uitstek bezighoudt met
allerlei aspecten rondom sterven, dood en nabestaan), had mogelijk kunnen bijdragen aan een
diepgravender en meer genuanceerde duiding
van de complexiteit en veelzijdigheid van het onderwerp kinderdoodliteratuur.
Niettegenstaande de hierboven gemaakte
kanttekening is het overgrote deel van de hoofd-
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stukken in Van Constantijntje tot Tonio zonder twijfel interessant te noemen. Dat is mede te
danken aan de diversiteit van de bijdragen. De
bundel, hoewel overwegend gericht op teksten
van canonieke auteurs (onder wie Tollens, Couperus, Van Eeden, Vasalis en Wolkers), heeft een
ruime selectie aan werken tot onderwerp, waardoor de lezer een weids perspectief aangereikt
krijgt. In de afzonderlijke hoofdstukken wordt
vaak ingezoomd op één tekst (Vondels Jeptha,
Hagar Peeters’ Malva) of een deel van het oeuvre van één auteur (Bilderdijk, Enquist), soms
ook gekozen voor een bredere blik op een periode (middeleeuwen), stroming (naturalisme) of
genre (jeugdliteratuur; het levenslied). Die laatste bijdragen maken overigens nieuwsgierig naar
de representatie van de kinderdood in nog weer
andere genres, zoals streekroman, sciencefiction,
of hedendaagse christelijke literatuur.
De verschillende hoofdstukken leren de lezer het nodige over zowel de literaire cultuur als
de cultuur van de dood door de eeuwen heen.
Meerdere auteurs laten bijvoorbeeld zien hoe
oudere teksten zich mengen in theologische discussies die (mede) verband houden met de sterfelijkheid van de mens. Zo betoogt Olga van
Marion dat Vondels gedicht ‘Kinder-Lyck’ de
calvinistische predestinatieleer bekritiseert, terwijl Ton van der Wouden beargumenteert hoe
predikant en schrijver François HaverSchmidt
in een van zijn verhalen het vraagstuk van de
theodicee aan de orde stelt. Andere auteurs laten zien dat ook in de literatuur van de twintigste en eenentwintigste eeuw het domein van het
transcendente blijft fungeren als zingevend kader voor de dood van een kind.
Eveneens een belangrijk thema binnen de
bundel is de aan verandering onderhevige relatie tussen de persoonlijke sfeer en de publieke
ruimte bij de rouw om een overleden kind. Deze
relatie komt in de literatuur van de laatste decennia onder meer tot uitdrukking in werken
waarin een spanning tussen autobiografisch en
fictioneel schrijven optreedt. De receptie van die
werken is al even fascinerend. Sander Bax constateert bijvoorbeeld dat bovengenoemde spanning in A.F.Th. van der Heijdens ‘requiemroman’ Tonio bij de ontvangst in de massamedia
goeddeels teniet werd gedaan: ‘in het taalspel van
de mediacultuur wordt “het probleem van de
fictie” niet opgevoerd, maar ontkend’ (246). Bax’
bijdrage illustreert de wijze waarop een aantal
onderzoekers een koppeling weet te leggen tussen de representatie van kinderdood in literatuur
en literaire cultuur in het algemeen.

Literaire representaties worden in Van Constantijntje tot Tonio enkele malen in verband gebracht met andere aan kinderdood gerelateerde
cultuuruitingen. Rietje van Vliet schrijft kort
over de populariteit van geschilderde doodsportretten in de zeventiende en negentiende eeuw;
Rick Honings vertelt in zijn bijdrage over Bilderdijk in het voorbijgaan over zogeheten haarwerkjes vervaardigd uit het haar van overledenen;
Anne van den Dool verwijst naar enkele speelfilms over de rouw van ouders; en Frans-Willem
Korsten noemt een songtekst van Eric Clapton.
Dergelijke referenties zijn een indicatie dat de
bestudering van literatuur over kinderdood te
midden van en in relatie tot andere kunstvormen een wenkend onderzoeksperspectief biedt.
In de epiloog van het boek, waarin enkele lijnen van de bundel in kaart worden gebracht,
constateert Korsten dat een van de kernvragen
is ‘hoe literatuur of kunst onze gevoelens richt
in relatie tot degene met wie we geacht worden
mee te leven’ (257). Dat meeleven kan betrekking hebben op verschillende personen of personages: ouders, andere naasten, maar ook kinderen zelf. Zeer opvallend in dit verband is Hagar
Peeters’ Malva – onderwerp van de bijdrage van
Van den Dool. In deze roman, gebaseerd op de

treurige geschiedenis van de dochter van dichter Pablo Neruda, neemt het overleden kind zelf
het woord en ontworstelt zich aldus aan ‘het talige gebrek dat haar leven op aarde kenmerkte’
(232). Zo wordt de hemel in Malva, meent Van
den Dool, ‘een ruimte waarbinnen geschiedenissen kunnen worden herschreven, en de stemmen
van onderdrukten de plaats krijgen die zij verdienen’ (232). Indachtig Korstens woorden over
het vóórkomen van ‘het bewust doden van een
pasgeboren kind’ en ‘selectieve abortus’ (256),
wordt eens te meer inzichtelijk dat in hoeverre
iemand als subject telt ook een kwestie is van het
beschikken over talige vermogens – in sommige
gevallen geeft literatuur taal aan degenen die niet
zelf over die vermogens beschikken.
Niet alleen in Van den Dools bespreking van
Malva, maar ook in veel van de andere bijdragen
aan Van Constantijntje tot Tonio komt het belang van wie spreekt tot uitdrukking. Het spreken over de kinderdood stopt – zo wordt duidelijk – om die reden nooit; het is een verdienste
dat de bundel een aantal voorbeelden van dit
spreken op overtuigende wijze presenteert en
van nadere duiding voorziet.
Wouter Schrover
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