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Een van de eerste teksten die ik tijdens mijn opleiding als germanist te lezen kreeg was Aus dem 

Leben eines Taugenichts van de Duitse romantische schrijver Joseph von Eichendorff. Deze 

sprookjesachtige vertelling kon mij, op dat moment voornamelijk geïnteresseerd in psychologische 

romans, maar matig boeien. In plaats van me diepgaand op de tekst te concentreren, had ik het 

boekje oppervlakkig gelezen wat me op een vermaning van de prof kwam te staan die, verwijzend 

naar het examen, zei: ‘Wir sprechen uns noch’. Niet klein was mijn verbazing toen ik niet veel later in 

De verwondering las: ‘Wat zou hij snauwen! “Is het tweede hoofdstuk van Das Leben eines 

Taugenichts dan zo gauw ontleed, jonge heer? Dan zullen wij dat morgenochtend […] eens samen 

bekijken. Wir sprechen uns noch.”’ (Claus 1962, 18). Ik haalde er haastig het Duitse boekje bij en 

deed mijn eerste intertekstuele ontdekkinkje: het gaat daarin om ‘Tanz […] und Maskerade’ 

(Eichendorff 1994, 20) – precies waar het ook in het eerste hoofdstuk van De verwondering over 

gaat! En meteen was ik gewaarschuwd: in De verwondering, een boek waarin een schrijvende 

dolgedraaide germanist het hoofdpersonage is, is geen enkele verwijzing vrijblijvend. 

De intertekstuele benadering is een van de meest gehanteerde bij de interpretatie van De 

verwondering, en ze is ook een van de meest vruchtbare. Al gauw na publicatie van het boek snapten 

(professionele) lezers dat ze voor een rijkere lectuur of zelfs voor een goed begrip van deze roman 

relaties moesten leggen met andere teksten. Pieter Verstraeten wees er echter op dat de bestaande 

intertekstuele lezingen van De verwondering ‘niet helemaal onproblematisch’ zijn (Verstraeten 2003, 

155) omdat ze veelal uitgaan van een structuralistische zienswijze. Die is gebaseerd op de idee dat er 

aan elke particuliere tekst een abstracte dieptestructuur of een gekend basispatroon ten grondslag 

ligt. Een dergelijk uitgangspunt kan voor oogkleppen zorgen: alles wat zich niet laat inpassen binnen 

het kader wordt ofwel genegeerd ofwel gereduceerd tot het alsnog past, met als gevaar een 

eenzijdige of beperkte visie op het boek. Met deze belangrijke waarschuwing in het achterhoofd 

focus ik in deze bijdrage op de vraag wat een intertekstuele lectuur in het geval van De verwondering 

oplevert.  

Hoewel intertekstualiteit een relatief recente term is in de literatuurwetenschap – Julia Kristeva 

muntte hem in 1966 – is het fenomeen zo oud als de literatuur zelf. Teksten verwijzen immers altijd 

al naar andere teksten. Zelfs de zogenaamd eerste teksten uit de westerse literatuur, Homerus’ Ilias 

en Odyssee, zijn niet uit het niets ontstaan. Ze zijn gebaseerd op oraal overgeleverde mythes en 

verhaalstof over de Trojaanse oorlog. Homerus’ werk was op zijn beurt het uitgangspunt voor 

boeken als de Aeneis van Vergillius (een sequel van de Ilias met de structuur van de Odyssee) of 

James Joyce’ Ulysses, waarin het hoofdpersonage Leopold Bloom een twintigste-eeuwse Odysseus is 

die in Dublin vergelijkbare avonturen meemaakt als het antieke personage. Ulysses was dan weer het 

model voor de roman Bloemsdag van Erik Bindervoet en Robert-Jan Henkes, een reis van ene 

meneer Bloem door Amsterdam. Enzovoort, enzoverder.  

Lang voordat Kristeva het begrip intertekstualiteit introduceerde was er natuurlijk ook al aandacht 

voor verbanden tussen teksten. De vergelijkende literatuurstudie had voornamelijk oog voor wat 

invloed werd genoemd. Men ging na welke teksten invloedrijk waren, op welke manier invloed 

werkte, hoe zich dat uitte in de tekst en hoe diep de invloed ging. Dit traditionele 

invloedenonderzoek raakte echter in diskrediet doordat veel onderzoekers meenden te kunnen 



volstaan met het aanwijzen van parallellen. Een catalogus verwijzingen biedt evenwel nog geen 

interpretatie. Een aantal artikelen over De verwondering lijkt niet meer dan zo’n lange lijst van 

overeenkomsten, zonder dat duidelijk wordt hoe die in een omvattende interpretatie van de roman 

passen, iets waarvan Weisgerber zich bewust was toen hij opmerkte: ‘Al deze gegevens mogen dan 

de bronnen- en citatenjager boeien, maar over het werk zelf valt er tenslotte maar weinig uit te 

leren’ (1972, 122). Vaak is het niet eens zo moeilijk om de links aan te wijzen of om te concluderen 

dat de ene auteur de andere gelezen heeft – vraag is echter wat dat oplevert voor de interpretatie. 

Niet de vaststelling op zich dat zowel in het tweede hoofdstuk van Aus dem Leben eines Taugenichts 

als in het eerste van De verwondering een gemaskerd bal beschreven wordt is interessant, wel wat 

die overeenkomst nu eigenlijk betekent.   

Een tweede probleem dat zich voordoet met het traditionele vergelijkende onderzoek is dat het sterk 

auteursintentioneel is. Het gaat uit van de vooronderstelling dat de auteur een verwijzing in de tekst 

verborgen heeft die, voor een beter begrip van die tekst, door de lezer ontdekt moet worden. In een 

dergelijke opvatting krijgt de lezer een vrij passieve rol toebedeeld. Volgens denkers als Roland 

Barthes en Julia Kristeva werkt literatuur echter helemaal niet zo. Zij wijzen erop dat de lezer een 

actieve bijdrage levert tijdens zijn lectuur. Voor de verhouding tot andere teksten betekent dit dat de 

tekst, op gezag van de bemiddelende instantie die de lezer is, relaties aangaat met allerlei andere 

teksten; en of de auteur de gevonden links er nu ingestopt heeft of niet, doet er niet toe. Hij heeft 

helemaal geen greep op de activiteit van de lezer en kan het verwijsproces tijdens de lectuur 

misschien wel sturen (zoals met de verwijzing naar Eichendorff), maar nooit begrenzen (de link van 

deze passage met mijn particuliere levensverhaal bijvoorbeeld). Een dergelijke literatuuropvatting 

waarin ten voordele van de vrijheid van de lezer (de wil van) de auteur tussen haakjes wordt 

geplaatst – of wordt doodverklaard, zoals Barthes deed – heeft consequenties voor het begrip van 

het fenomeen tekst én voor het denken over verbanden tussen teksten (voor een uitgebreide 

discussie over auteursintentie, zie de bijdrage van Ralf Grüttemeier aan deze bundel).  

Wanneer Kristeva in het opstel ‘Le mot, le dialogue et le roman’ het concept ‘dialogiciteit’ van de 

Russische literatuurwetenschapper Michail Bachtin uiteenzet, komt ze tot een nieuw tekstbegrip. 

Bachtin gaat ervan uit dat taal communicatief en dynamisch is en steeds tot weerwoord uitnodigt. 

Toegepast op literatuur betekent dat enerzijds: een roman is opgebouwd uit woord en wederwoord 

(de dialogen) en is bijgevolg meerstemmig. Anderzijds impliceert dialogiciteit ook dat elke uiting in 

zichzelf meerstemmig is, dat wil zeggen: niet eenduidig en dus voor interpretatie vatbaar. Dat inzicht 

brengt Kristeva tot volgende definitie: ‘iedere tekst is geconstrueerd als een mozaïek van citaten, 

iedere tekst is een opslorping en een transformatie van een andere tekst. In plaats van de notie 

‘intersubjectiviteit’ [nl. tussen talige uiting en ontvanger, cds] komt nu die van intertekstualiteit. De 

poëtische taal wordt nu, minstens, dubbel gelezen’ (Kristeva 1969, 146).1 Barthes specificeert wat dat 

betekent voor het denken over relaties tussen teksten. Een tekst is volgens hem 

volledig doorweven met citaten, referenties, echo’s, culturele discoursen […], oudere of 

hedendaagse, die hem doorkruisen […]. Intertekstualiteit […] mag niet verward worden met 

de oorsprong van de tekst: op zoek gaan naar de ‘bronnen’, de ‘invloeden’ van een werk, is 

toegeven aan de mythe van de afstammming; de citaten waaruit een tekst is opgebouwd zijn 

                                                           
1 ‘tout texte se construit comme mosaïque de citations, tout texte est absorption et transformation d'un autre 
texte. A la place de la notion d'intersubjectivité s’installe celle d'intertextualité, et le langage poétique se lit, au 
moins, comme double’ 



anoniem, onopspoorbaar en toch déjà lues [reeds gelezen]: het zijn citaten zonder 

aanhalingstekens’ (Barthes 2002, 912).2 

Het intertekstualiteitsdenken benadrukt dus de fundamentele relatie tussen teksten. Dat impliceert 

een heroriëntering van het onderzoek; intertekstualiteit is géén neologisme voor invloedenstudie, 

zegt Barthes, die helemaal niet meer gelooft dat vastgesteld kan worden welke de originele bron is 

waarnaar verwezen wordt. Teksten gebruiken andere teksten en talige uitingen zonder dat het 

mogelijk is een brontekst aan te wijzen. Een tekst bevat een oneindig aantal sporen, die steeds weer 

verder verwijzen en die bovendien sterk afhankelijk zijn van de individuele lezer die de links 

activeert. Elke inperking van deze idee, bijvoorbeeld door te focussen op de relatie van een tekst met 

één andere tekst, is een aanfluiting van de intertekstualiteit. 

Deze filosofische ideeën bieden niet echt handvatten voor het praktische onderzoek, waarin vragen 

gesteld worden naar de specificiteit van de relatie tussen teksten, de functionaliteit van de 

verwijzingen en de betekenis van allerlei intertekstuele fenomenen voor de interpretatie. 

Literatuurwetenschappers probeerden daarom intertekstualiteit vruchtbaar te maken voor het 

hermeneutische onderzoek. Zo is er de structuralistische theorie van Michael Riffaterre in Semiotics 

of Poetry. Die gaat ervan uit dat elke tekst gebaseerd is op een in die tekst niet genoemde andere 

tekst, die evenwel ontdekt kan worden aan de hand van allerlei tekstuele rariteiten. Alles in een 

literaire tekst wat je niet referentieel of mimetisch kan begrijpen, maar wel voor extra betekenis 

zorgt (figuurlijk taalgebruik, dubbelzinnigheden, de specifieke vorm van een gedicht, 

enjambementen,…) verwijst naar de verzwegen intertekst. Eens je die gevonden hebt, wordt 

duidelijk hoe je ondoorzichtige passages alsnog moet interpreteren.  

Minder complex en daardoor handiger hanteerbaar is Intertextualität. Formen, Funktionen, 

anglistische Fallstudien van Ulrich Broich en Manfred Pfister. Zij perken intertekstualiteit in tot 

‘bewußte, intendierte und markierte Bezüge zwischen einem Text und vorliegenden Texten oder 

Textgruppen’ (Pfister 1985, 25). Van intertekstualiteit is dus sprake wanneer de verwijzing naar een 

andere tekst nadrukkelijk door de auteur bedoeld is, duidelijk in de tekst gemarkeerd is, door de 

lezer als dusdanig herkend wordt en diens tekstbegrip erdoor vergroot wordt. Particuliere associaties 

die een lezer heeft, en die door Barthes nog tot de intertekstualiteit gerekend werden, worden 

daarmee uitgesloten.  

Problematisch is dat het niet vast te stellen valt of de relatie die de lezer opmerkt door de auteur 

bewust in de tekst verwerkt werd. Het is immers onmogelijk om in het hoofd van de auteur te kijken. 

Broich en Pfister lossen dat op door naast de criteria ‘bewust’ en ‘bedoeld’, die betrekking hebben op 

de auteur, ook het tekstcriterium ‘gemarkeerd’ in te voeren. De tekst bevat signalen die de lezer op 

de intertekstualiteit opmerkzaam maken. Onder die markers vallen bijvoorbeeld aanhalingstekens of 

cursivering, het gebruik van een andere taal, maar ook een motto of de titel kunnen een aanwijzing 

inhouden (Lotte in Weimar van Thomas Mann verwijst naar Goethes Die Leiden des jungen 

Werthers), of de namen van de personages kunnen betekenisvol zijn (de heer K. uit Willem Brakmans 

De bekentenis van de heer K. verwijst naar het gelijknamige hoofdpersonage in de romans van Franz 

                                                           
2 ‘entièrement tissée de citations, de références, d’échos: langages culturels […], antécédents ou 
contemporains, qui le traversent […]. L’intertextuel […] ne peut se confondre avec quelque origine du texte: 
rechercher les ‘sources’, les ‘influences’ d’une oeuvre, c’est satisfaire au mythe de la filiation; les citations dont 
est fait un texte sont anonymes, irrepérables et cependant déjà lues: ce sont des citations sans guillements’ 



Kafka). Een tweede probleem is groter: Broich en Pfister houden onvoldoende rekening met het feit 

dat het actualiseren van een verwijzing het domein is van de lezer. Of een referentie al dan niet 

opgemerkt wordt is erg afhankelijk van het interpreterende subject en diens culturele achtergrond. 

Van intertekstualiteit is immers pas sprake wanneer de relatie tussen teksten daadwerkelijk wordt 

geactiveerd. Er is geen garantie dat dit tijdens de lectuur gebeurt, hoe bewust, intentioneel en 

gemarkeerd een auteur ook verwijst. Wie nog nooit van Kafka heeft gehoord, zal niet herkennen dat 

Brakmans titel naar Der Prozess en Das Schloss verwijst.  

Een van de meest omvangrijke en verfijnde typologieën van allerlei vormen van intertekstualiteit is 

Palimpsestes van Gérard Genette. Hij spreekt van transtekstualiteit wanneer hij het fenomeen 

bedoelt dat teksten naar andere teksten verwijzen. Daarbinnen onderscheidt hij verschillende 

vormen. De term intertekstualiteit reserveert hij voor ‘relatie[s] van copresentie tussen twee of meer 

teksten, duidelijk waarneembaar, meestal door de aanwezigheid van een tekst in een andere’ 

(Genette 1982, 8),3 met andere woorden: citaten, plagiaat en allusies. Daarnaast is er sprake van 

paratekstualiteit. Daaronder vallen alle elementen en teksten die de eigenlijke tekst omgeven: de 

cover, de flaptekst, de titel, het motto, de opdracht, de naam van de uitgever, de auteursnaam, 

hoofdstuktiteltjes enzovoort. Ook teksten die een boek vergezellen maar losstaan van het boek zelf, 

zoals interviews, poëticale opstellen, brieven of dagboeknotities zijn voor Genette parateksten. Een 

derde type relatie noemt hij metatekstualiteit. Hierbij verhoudt de nieuwe tekst zich tot de eerdere 

als commentaar, zoals in recensies of literatuurwetenschappelijke artikelen. Een vierde vorm van 

transtekstualiteit is de architekstualiteit, met name de verhouding van een tekst tot zijn genre. Een 

lezer die een tekst te lezen krijgt met veel wit errond en regels die afbreken, waarbij hij bovendien 

geconfronteerd wordt met beeldspraak zal besluiten – door vergelijking met eerder gelezen teksten 

– dat hij te maken heeft met een gedicht. Ten slotte is er hypertekstualiteit, de relatie tussen een 

nieuwe tekst (hypertekst) en een tekst waarop hij gebaseerd is (hypotekst). Sleutelwoord hierbij is 

transformatie: de hypertekst is een bewerking van de hypotekst, zoals de pastiche, parodie, 

transpositie, vertaling, sequel enzoverder.  

Een in de neerlandistiek vaak gebruikte werkwijze is die uit Echo’s echo’s van Paul Claes. Hij 

benadrukt dat bij intertekstualiteit niet langer enkel de overeenkomst tussen teksten, maar net ook 

hun verschil centraal staat. De nadruk op de transformatie maakt immers een heel andere visie op 

gelijkenissen tussen teksten mogelijk. Een tekst is niet langer een navolging van een eerdere tekst 

(passieve verwerking), maar biedt een antwoord of reactie (actieve bewerking). Claes systematiseert 

de verbanden die teksten met elkaar kunnen aangaan. De tekst die als uitgangspunt voor de 

vergelijking dient noemt hij de grondtekst of architekst, de tekst die hiermee vergeleken wordt de 

eindtekst of fenotekst. De fenotekst kan van de architekst afwijken door vier mogelijke vormen van 

transformatie: een tekst kan aan een andere tekst iets toevoegen (additie), hij kan iets weglaten 

(deletie), hij kan iets vervangen (substitutie) of iets herhalen (repetitie). Die ingrepen kunnen zowel 

betrekking hebben op de vorm als op de inhoud, of op allebei tegelijk. Dat levert dit schema van 

mogelijke relaties op: 

          TRANSFORMATIE 

NIVEAU 

ADDITIE DELETIE SUBSTITUTIE REPETITIE 

                                                           
3 ‘relation[s] de coprésence entre deux ou plusieurs textes, eidétiquement et le plus souvent, par la présence 
d’un texte dans un autre’ 



Vorm uitwerking samenvatting omschrijving letter- of 

klankcitaat 

Betekenis uitdieping afvlakking verdraaiing allusie 

Beide uitbreiding delging verwisseling citaat   

(Claes 1988, 55) 

Dit is een handig instrument voor het benoemen van relaties tussen teksten, maar verklaren doet het 

niets. De functie van de transformatie moet je nog interpreteren. Volgens Claes zijn er twee 

mogelijkheden: de fenotekst kan de architekst ofwel onderschrijven (constructief) ofwel 

tegenspreken (destructief).4 

De verwondering is ‘een waar vlechtwerk van citaten en allusies’ (Raat 1993, 10) en het is dan ook 

onmogelijk om binnen het bestek van deze beperkte bijdrage alle interteksten aan bod te laten 

komen of te integreren in één interpretatie. Aan de hand van Genettes vormen van transtekstualiteit 

– de vijf mogelijke relaties tussen een tekst en andere teksten – zal ik een aantal literaire 

verwijzingen behandelen en de links met Dantes Divina Commedia enerzijds en die met Alice in 

Wonderland anderzijds worden iets uitgebreider toegelicht. Ten slotte geef ik een interpretatie van 

het gebruik van intertekstualiteit in De verwondering. Wie geïnteresseerd is in meer en andere 

interteksten en hun rol in de roman verwijs ik naar de bijdrage aan dit boek van Gwennie Debergh, 

die de mythologische intertekst behandelt, en naar ‘Voor wie meer wil lezen’. 

Wie de roman nog maar vastpakt wordt met behulp van verschillende parateksten meteen 

binnengeleid in het intertekstuele universum dat De verwondering is. Die parateksten worden 

uitgebreid besproken in de bijdragen van Tom Sintobin en Ralf Grüttemeier in deze bundel en 

hoeven hier dus niet nog een keer behandeld te worden. Belangrijk is dat ze je erop attenderen, nog 

voor je een letter van de roman gelezen hebt, dat je te maken hebt met een tekst die duidelijk inzet 

op literaire verwijzingen.  

De titel wordt meestal begrepen als een referentie aan Aristoteles, volgens wie kennis tot stand komt 

vanuit verwondering. Dat is het geval voor het hoofdpersonage van deze roman, de leraar die al in de 

eerste zin ‘in [staat van] verwondering’ (7) verkeert en van wie dit het relaas van een voortschrijdend 

(zelf)inzicht is. De verwijzing naar Aristoteles kan echter ook gelezen worden als een hint voor een 

architekstueel verband. Uiteraard is De verwondering een roman (wat ook paratekstueel wordt 

aangegeven op de titelpagina), maar de structuur met zijn vijf hoofdstukken en de 

commentariërende passages in de wij-vorm, wijzen op een verband met de klassieke tragedie, die 

bestaat uit vijf bedrijven en waarin het koor commentaar levert op de actie. Dat wordt ondersteund 

door de verschillende verwijzingen naar de tragedie van Oedipus: De Rijckel heeft een 

problematische moederbinding, ziet slecht en heeft pijn aan zijn voeten (voor meer parallellen zie 

Claes 1984), en net zoals de geschiedenis van Oedipus is De verwondering het tragische verhaal van 

iemand die een onprettige waarheid ontdekt. Karl Caluwé (1976, 36-37) wijst op nog een andere 

architekst, namelijk die van de nouveau roman: de bewuste structurering, de flashbacks, de 

dagboekfragmenten, de dechronologie en een aantal typische procedés zijn structuurelementen; het 

                                                           
4 Een uitgebreider overzicht van deze en andere intertekstualiteitstheorieën, hun toepassingsmogelijkheden en 
problemen in De Pourcq e.a. 2013. 



feit dat de roman zich aandient als een ‘itinéraire vers l’identité’ is een inhoudelijke overeenkomst 

met dit genre. Die architekstuele overeenkomsten ondersteunen de interpretatie van De 

verwondering als het verslag van een identiteitscrisis.  

Over het statuut van de talloze intertekstuele verwijzingen noteert Weisgerber: ‘Vreemd genoeg zijn 

die directe aanwijzingen blijkbaar haast nutteloos’ (Weisgerber 1972, 121). Hij verklaart de vele 

culturele referenties vanuit het genre ‘leraarsroman’ – alsof het hoofdpersonage voortdurend 

pedant loopt te doceren. Voor een aantal referenties is misschien inderdaad niet meteen een 

interpretatie te vinden, met name die aan beeldend kunstenaars als Ruysdael (101), Rodin (104), 

Kolbe (201) of Breker (201). De literaire verwijzingen (overigens allemaal naar Engelse en Duitse 

literatuur, niet verwonderlijk voor een leraar Engels-Duits) kunnen evenwel betekenisvol 

geïnterpreteerd worden. De verwijzing naar Eichendorff levert op het eerste gezicht slechts een 

oppervlakkige overeenkomst op: zowel bij Claus als in de passage uit Das Leben eines Taugenichts 

waarnaar verwezen wordt, is er sprake van een gemaskerd bal, maar er is meer aan de hand. Niet 

alleen wijst het belang dat de leraar schijnt te hechten aan deze tekst op sympathie voor 

Eichendorffs hoofdpersonage, hij lijkt er zich mee te identificeren. Want wat is de zelftypering ‘Lul. 

Lul de Rijckel. Engels-Duits’ (11) anders dan het bewijs dat hij een ‘Taugenicht’, een nietsnut is? 

Bovendien kent de queeste van de leraar hetzelfde verloop als die van de Taugenicht. Die laatste 

ontmoet een meisje op het gemaskerd bal, waarna hij wegvlucht om haar na vele omzwervingen in 

Italië terug te vinden. Ook de leraar vlucht weg van het bal, maar onderneemt vervolgens een 

zoektocht naar het meisje dat hij daar gezien heeft. Een andere literaire verwijzing is die naar Emily 

Dickinson, van wie de leraar een gedicht – fout – citeert (49). Zij was een neurotische vrouw, wat met 

de psyche van De Rijckel in verband gebracht kan worden. Rainer Maria Rilkes Sonetten an Orpheus 

(137), waarop gealludeerd wordt, verwijzen dan weer naar de mythologische held die in de 

onderwereld afdaalde, terwijl De verwondering eveneens gezien kan worden als een hellevaart. 

Dat dit laatste het geval is, wordt duidelijk uit de talloze verwijzingen naar Dantes Divina Commedia. 

Opvallend is het patroon: De Rijckels zoektocht naar Sandra vertoont opmerkelijke parallellen met 

Dantes reis naar Beatrice. In Claes’ vocabularium: het is er een duidelijke allusie op. Weisgerber 

(1972, 123-125) somt uitvoerig de hints op. Het duidelijkst is de naam van De Rijckels gids, de leerling 

Verzele. Wie diens naam op z’n West-Vlaams uitspreekt – de roman speelt in die streek – verkrijgt 

‘Vergile’, Frans voor Vergilius, Dantes leidsman door de hel, en dus een klankcitaat. Voordat Dante 

die ontmoet, ziet hij drie dieren (een panter, een leeuw en een wolvin, Canto I). Ook de leraar wordt 

met drie beesten geconfronteerd: een konijn (14), een draak (23) en een panter (23). Het 

raadselachtige opschrift ALESA dat de leraar ‘[n]aast de deur van de Vijfde Latijnse’ (59) ziet, kan 

gelinkt worden aan het beroemde inscriptie boven de hellepoort: ‘Door mij gaat men binnen in de 

stad van pijn, door mij gaat men naar het eeuwig lijden, door mij gaat men tot de mensen die 

verloren zijn. […] Laat varen alle hoop gij die hier binnentreedt!’ (Dante 2000, 45). Allebei zijn dit 

voorbeelden van verwisselingen zou Claes zeggen. De ‘witharige heer’ (56) met ‘knobbelige hand’ en 

‘roodgevlamde oogleden’ (57) die niet ver van het water op een bank zit (en die geïdentificeerd kan 

worden als de Oostendse schilder James Ensor) doet zich voor als een Charon-figuur en is dus een 

allusie op de veerman van de onderwereld. En zo zijn er tal van aanwijzingen op basis waarvan 

besloten kan worden dat De verwondering een hypertekst van De goddelijke komedie is, en meer 

bepaald een transpositie. De Rijckels tocht is dus een hellevaart die zal leiden tot onprettige 

ontdekkingen met betrekking tot zijn held, de nazi Crabbe, maar ook een psychologische helletocht. 



Dat De verwondering gelezen kan worden als een afdaling in een andere, mysterieuze wereld – hetzij 

die van een grimmig verleden, hetzij die van de eigen psyche – waar bizarre avonturen beleefd 

worden, wordt extra onderstreept door een andere hypotekst waarvan Claus’ boek – zeker in het 

eerste hoofdstuk – een transpositie vormt: Alice’s Adventures in Wonderland (1865) van Lewis 

Carroll. In dat kinderboek komt de protagonist, Alice, doordat ze in een diep gat valt, eveneens 

terecht in een soort onderwereld die ze exploreert met de hulp van een begeleider: het bekende 

witte konijn met zijn uurwerk. Dat is dus een parallel met zowel De goddelijke komedie als De 

verwondering. Dat Alice’s tocht, anders dan die van Dante in de Divina Commedia, wordt voorgesteld 

als een droom, benadrukt de mogelijkheid dat De Rijckels avonturen in De verwondering helemaal 

geen werkelijkheid zijn. Doordat beide hypoteksten hier gemengd worden, is over het statuut van De 

Rijckels belevenissen – realiteit of inbeelding – geen uitspraak te doen.  

De allusies op Alice in wonderland worden duidelijk aan de hand van een aantal hints die 

voornamelijk de setting betreffen. Zo heet het bal dat De Rijckel in het openingshoofdstuk bezoekt 

‘het Bal van het Wit Konijn’ (17 en 21; later in de roman krijgt het bal nog andere namen: voor een 

verklaring van de verschuivende naamgeving zie Langela 2003, 21-22) en wordt hij ook werkelijk met 

een wit konijn geconfronteerd: aan de buitenkant van het Kursaal, waar het feestje doorgaat, 

‘bengelde aan glinsterende nylondraden een reusachtig wit konijn met twee mensenogen’ (14). Nog 

een opmerkelijke overeenkomst in de setting is de hall met de verschillende deuren waarin De 

Rijckel, net als Alice, terecht komt (21), maar ook een van de daar uitgevoerde dansen (de quadrille) 

verwijst naar Carrolls boek (met name naar het tiende hoofdstuk, ‘Lobsters Quadrille’). Ten slotte is 

de confrontatie met allerlei sprookjes- en fantasiefiguren (de verklede mensen) op het bal een 

verwijzing naar de avonturen met allerlei sprekende dieren die Alice beleeft. De Rijckel zelf houdt zijn 

vermomming overigens eerder bescheiden, maar ze is wel betekenisvol. Als hij een geschikte outfit 

voor het gemaskerd bal uitzoekt, laat hij zich een zwartfluwelen masker aanmeten dat hem het 

gevoel geeft eruit te zien als een konijn: ‘Hij trok een konijnebek en knabbelde.’ (19). Op het Bal van 

het Wit Konijn is hij dus een zwart konijn – een verwisseling die consequenties heeft voor de 

interpretatie: De Rijckel blijkt het konijn dat Alice zal bijstaan, maar is, anders dan in het verhaal van 

Carroll, zwart, wat een verwijzing naar de politieke strekking van de Alice uit De verwondering kan 

zijn.   

Het feit dat een van de personages, met name de moeder van Alessandra/Sandra, de naam draagt 

van het hoofdpersonage uit Carrolls boek is naast het motief van het konijn is de duidelijkste 

verwijzing naar Alice in wonderland. De inscriptie naast de deur van de poësisklas vormt daarop al 

een allusie: ‘ALESA’ is een duidelijk klankcitaat van ‘Alice’. Wanneer De Rijckel met behulp van 

Verzele Almout gevonden heeft en daar Sandra en haar moeder ontmoet, is het spiegelmotief dat 

vervolgens verschillende keren opduikt (zowel moeder als dochter zijn druk in de weer met spiegels, 

zie bijvoorbeeld 165) een verwijzing naar Through the Looking Glass (1871), de sequel van Alice’s 

Adventures in Wonderland.  

Deze min of meer expliciete verwijzingen naar Alice in wonderland zijn voor Langela het uitgangspunt 

om ook andere elementen uit De verwondering in verband te brengen met Carrolls boek, het vervolg 

daarop of zijn auteur. Zo linkt ze de beschuldiging van pedofilie aan het adres van De Rijckel met de 

verwijten van ontucht die Carroll kreeg naar aanleiding van het feit dat hij als amateurfotograaf 

halfnaakte kinderen portretteerde. Die link legt Langela via het personage Alice dat in De 

verwondering als model dienst doet voor haar man, die ook graag kleine meisjes fotografeert 



(Langela 2003, 18). Verder is voor Langela elke verwijzing naar een konijn in verband te brengen met 

Alice in wonderland. Zo is tijdens het wedstrijdje dat De Rijckel met Sandra speelt de beschrijving van 

de tennisbal als konijn voor haar een referentie aan het kinderboek: ‘Je nam de tennisbal in je 

rechterhand en je draaide hem rond met de toppen van je vingers en je zette er toen je tanden in en 

tegen je huid was hij wit en harig als de buik van een konijntje en […] ik dacht: zij slaat haken naar mij 

uit terwijl zij bijt in de witte haren waaraan rode grinddeeltjes zitten.’ (153; Langela 2003, 18-19). Je 

zou kunnen zeggen dat de intertekstualiteit in deze laatste voorbeelden anders functioneert. In het 

geval van de structurele verwijzingen naar de Divina Commedia en eerst genoemde referenties aan 

Alice’s Adventures in Wonderland is intertekstualiteit een manier waarmee gewezen wordt op de 

gelijkenissen en verschillen tussen deze werken enerzijds en De verwondering anderzijds wat ervoor 

zorgt dat bepaalde figuren, gebeurtenissen en structuren in Claus’ boek extra betekenis krijgen; de 

door Langela genoemde extra overeenkomsten zijn links die binnen een bepaald intertekstueel kader 

oplichten, maar met minder betekenispotentieel. 

Wat is nu de functie van al die verwijzingen? In dit geschrift van een gek geworden leraar talen 

werken ze blijkbaar structurerend. De Rijckel vertelt zijn verhaal met behulp van verwijzingen naar en 

patronen uit de wereldliteratuur. Dat maakt een dubbele conclusie mogelijk: ofwel betekent het dat 

het relaas van de leraar opgevat moet worden als pure fictie en is het een extra bewijs voor de 

onbetrouwbaarheid van de waanzinnige verteller. Ofwel moet literatuur, in deze roman sterk gelinkt 

aan waanzin – allebei vormen van fictie –, begrepen worden als een vorm van kennis. Het op het 

eerste gezicht onsamenhangende verhaal van de leraar blijkt een bekend verhaal, want het is een 

variant van beroemde verhalen zoals De goddelijke komedie of Alice in wonderland. Dat betekent dan 

dat zijn relaas met behulp van de interteksten samenhang en dus betekenis krijgt, ook voor de leraar 

zelf. De Rijckels geschrift doet zich voor als een uiting van waanzin, maar is, zo blijkt uit de 

intertekstualiteit op de verschillende niveaus van De verwondering, uiterst literair en geconstrueerd. 

Dat kan duiden op een typisch geval van een gek die de waarheid vertelt; misschien is zijn waanzin 

wel gewoon komedie. De Rijckel zou dan minder een nietsnut dan een deugniet zijn. 

 

Voor wie meer wil lezen 

Over intertekstualiteit zijn Intertextuality (2000) van Graham Allen en Intertextuality. Debates and 

Contexts van Mary Orr (2003) twee uitstekende overzichtswerken. Iets ouder, maar nog steeds 

waardevol is Influence and Intertextuality in Literary History (Clayton & Rothstein 1991), evenals het 

door Manfred Pfister samengestelde boek Intertextuality (1991). Ook Intertextuality. Theory and 

Practices (Worton & Still 1993) is zeer instructief. In het Nederlands werd voor het eerst uitgebreid 

aandacht besteed aan het fenomeen intertekstualiteit in een themanummer van Spiegel der Letteren 

(29, 1, 1987). Een goede, zij het wat gedateerde inleiding met zowel een overzicht van de 

theorievorming als toepassingen is de door Klaus Beekman en Anthony Mertens samengestelde 

bundel Intertekstualiteit in theorie en praktijk (1990). Hetzelfde geldt voor het door Koenraad Geldof 

en Bart Vervaeck geredigeerde boek Stemmen in het magazijn. Intertekstualiteit in modernisme en 

postmodernisme (1997). Een handboek waarin uiteenlopende intertekstuele benaderingswijzen 

zowel theoretisch worden toegelicht als in de praktijk geoperationaliseerd is Draden in het donker. 

Intertekstualiteit in theorie en praktijk (2013), bijeengebracht door Yra van Dijk, Maarten De Pourcq 

en Carl De Strycker. 



Zowat elk artikel over De verwondering gaat minstens zijdelings in op de intertekstualiteit in de 

roman. In een groot aantal bijdragen staat het intertekstualiteitsonderzoek zelfs centraal. Ansar 1980 

behandelt de link met Alice in Wonderland, Sneeuwwitje en Assepoester; Langela 2003 exploreert 

diepgaand alle mogelijk verbanden met Alice in Wonderland en Trhough the Looking Glass; in Claes 

1980 en 1984 wordt dieper ingegaan op de links met de Graalmythe, de Griekse mythologie en 

Oedipus, en de vegetatiemythes; Duytschaever 1979a toont uitvoerig parallellen aan met Absalom! 

Absalom! van William Faulkner, Duytschaever 1979b onderzoekt ook nog de gelijkenissen met de 

Oedipusmythe en met Dantes Divina Commedia; Raat 1993 onderscheidt tussen incidentele 

verwijzingen (zoals die naar Eichendorff) en grondpatronen (met name de middeleeuwse 

verwijzingen, de Divina Commedia, Oedipus, en de vegetatiemythen uit The Golden Bough van James 

Frazer), Raat 2000 gaat nader in op de link met Dante. Weisgerber 1967 en 1971 exploreren het 

diepgaandst de verbanden met de Divina Commedia, maar ook met de middeleeuwse theologie en 

de bijbel, Weisgerber 1972 is de meest omvattende bijdrage over intertekstualiteit in De 

verwondering. Daarin worden quasi alle interteksten aangestipt. 
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