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ie een zaerl vol uet
mirlcten:
ïrewis Carroll - và*n e*Ile kalnten.
't'/ie bij ,,Carrol}" uitsluitend
aenkt itan BAlice" , za! in oit
blad vuelliehf verrassencie ontdekkir4;en doon. yoor wie al
&eer diepga;rrrd in het wt rk van
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Dit nuilruer vt*n
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Caeper
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RoIf vre,n de li.arier
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naÀv{,
Hl"i"Ë;i§ï"Ëï*Jri*Juï
l"qiigl:,.'.ïH:-ï:-ï:rloögeli jk Nederlande,
ïI..rËio----,
geven-+"-1:.^93:1-^*
te
vÍeer
íàíig mogell ik
.
6É nn*r:r.ro-l-t J ncer
tu**íi'ingen- en
à;i'ï"ïïË;ïi*";;-;";;t'À*r,ï*t
ii"::t:11i:$:i
in deze
-vertaringen
;ï'j M;;ffiÏ,ïàiË-;.;;;;,íi"
*u.Y:'1:1:::^:r"li-Ïll;
heten * bewerklng.
il',i}.Ëií;il"Í;ei

Ë;"ïià-ïËi-t:
Ëàvertelai oPnÍouw vsrteLdtr I

!e vertalíngen .die ik voor dlt AftlkeL

he}1 1ra!rr'él

',1--" AiJn

die van:
EleonoraIVIann,}890riÀ].ioelnhet}anàd'erDrooBen'r
It. ten Raa, 1899
Aní*inettà van Diik, 192S (ln feite een heruitgave van

de

vorige, met *rrtr"i*'klelne wijaigilqg1) ( er:wer
in
rcórnl i1]5i
M;ïi: fr;; .;;; oven- van
, Subl:*kt
à-'oïàl;;;-;-rie ale in d'e Rie-crauer-uiisavg)
C.Reediik A À1freÖ Koesmann, 1947 (ve::uit cl'e bekendste àn rneest herd.ruicte vertali'ng)
beknopt en beknot)
í.llur"****, 1166 (aeer
Andreue, 1968 (Evats Sroot verte.t.. Hans
-boelr, niet aPart verschenen)
Dr" Frane Vèraohtert, 1970, de enlge
l"n dit gezelsohmPYlamlng
-Gorrt"*And.riessëv.d"zand.e, 1976
(ooor de reoente H.a'okhau-uitgavq) '

de
In dit art,ike} bePerk ik niJ tot
vàrta}.t ..ren van "'$íoud.erland-tt I eLecbtg

ReedÍik & Kossmann en Heeresma hebben ziah ook aan "Irooking*g1ese' gewaagd.

!

pà"À**akkelijkste anaLyse Ís d'e
ri-* vertallngen
hrcaníitstÍeve :. nLjn
.rolledigst
i" , ,wel volte&ig? Hot
ÓÓE
vertaalde
Gonne An&rtesoe I zi.i
vo1dit
na
Àet openingsgedioht. 0p

IIan§ Àndreus.
ledig zLin ook llïevr. v&Ír Oven, Dr: Verachtert en
hun v€lZoniöt Ràedijk en Kossmann. lloewel zij in een slotwoord'
de slot-epieode
taling veraniwoorden, vermeld.en ze nlet waarom ze
weggelaten't
hebben
meer
zonder
(de dioom van Alioerà zusje)
Nog bonter maakte Ten Raa het (en dus_ ook Antoinetiè van Diik):frij sohrapte heel hoofdstuk Xr The Lobster QuaÖrll}el Dat soheeld.e dan meteen drie ged'iohten.
vooral in de gediohten;
Bij Eleonora Mann zítten ook de omisslesblr.
d.e mouse-laleftalL.
schrapte
eil
ze. houdt ur *àor vijf ov6rr
enkel gediehtr €B
geen
geeft
Heeresma maakt het Èet bontst: hij
íd.at.er
een gedÍeht werÖ opgezegd".
vermeldt a}leen
gverigens zag ook CarroillDodgeon aI we1 i!, dat Ce ged'iohten,
naast àe puns, a* grote struikelblokken zouden vormen Yoor vertalers; hij hèeft àe1fs ooit ge§uggereerd. t zQ dan maar weg te

laten

Van èe )nrantitatieve beoord.eling nu naar d.e krrualitatieve. 0m aL
te grote oubjeotivÍtelt te vermijd.en, heb ik ied.ere vertallng op
een aantal oriteria bekekeno

Iiet eerste heb ik genoemd ae rcreatleve (ver)taalvaardigheidr_.
Dèze zou af te meteà moeten zijn aan Oe vertaling van de zo talrijke puns, waarvoor vaak een Ned.er1e"nd.s equivalent moet word'en
gevondén. Een twlntigtal pa§se.ge§ h9b ik daartoe vergeleken, en
íaard.eringeoijfers gàgeven ven min (t-'eggelaten of. totaal nlet begrepen), iia nut (té J.ett*rlijk, öe grap is er af)_ tot plus (een
Yoor.
§ouó* vèrtaling). Een enkele keer kwam ook een dubbelplus
gptellen en aitrekken leerde, dat Ten Raa en Andreus het meest
crèatj-ef waren, tnet ongeveer 2f5 van lnet aantal te behalen punten. Yan Oven, Reed.ijk & Kossmann en Andriesse scoren mlnder dan
d,e he1ft. Onzé Betg àad maar enke"l-e puns werkelljk door, terwlil

Eleonora Mann en Heeresma veel mesr minnen dan plussen krijgen.
Bljzond.er interessant wae de vraag, of beï,nvloeding (plagiaat)
aanioonbaar zou zijn. Merkwaard.fg §ènr:eg zi-jn er zó weinig onderlinge overeenkomsten, d.ie bovend.ien nooit consequent worden volgehouden, dat nergens kan wordsn ge$proken van duidelljke betnvloeding. Het was fasoinerend. om te zlen hoe goed.e vondsten (en
Ten Raa had er in 1899 aI een hoop) in latere Yertalingen worden ingerulld. voorveel slechtere, en
leder öe ontdekkingsreis gehhel alleen heeft wlIIen
maken, terwijl voorgangers tooh reed,s d,e weg hadd.en gebaand.

De enige uitzoneering is natuurlljk A.v.D§k
("opnieuw verteld door -); haar invLoed. is
minÍmaal, llaar juist daardoor opmerkelljkr
wanneer rij bv. Antl-jod,en vervangt, door

Antlpooten (het ie d.an I92B).

Het lwsed.e

orlte-

riuro was
d.at van

een vertaler
de nauwkeurlgheld. IIet 11ikt zel:dzsaTr slordlg,
"1?
too! is det exact, wat allen op Ten
,àrr--."n hond"een kat naaki;
in the
o3irri
said to a mou§er.ihat^he metnPoes.
Raa na gedaan hebbenl
gven)r
houee eto.n wol.dt nuens ""g Kater een.l;iuisrr-(Van
eon muisnzei.tot
IuufÀ' lneedliËafossmann) r"Tybert
zeL tot
""n ilKaterkop àei- tàt een muisn (Andreus), "Een Kat
Ïí;";;;tàrïl-,
tooh a1 ln 1e99
ze1 tegen een tltuts" (6;ànne Andriesse), terwiJ3'
met:
haclden
tà" ftÀË (en aus in 1àZe A.v.Diik) h?! goeti.ook, datgedaan
van
iBello zei toi
mut"" t nfeifi'wàardig-is
?:ltrÏÏt"àr,
geraadpleegd.e Ii's'anse vort,alingen nlet een
sóhilienae door mij
-frËní"fiii('figï
hi5 tooh niot zo *rï voor de
deze fout ,""tt;
hand.

transformeren in d'e sfeer
Carroll vertalen kan ook betekenen:
n!S!1*!1. Dulde}lik
nodig.en
van de (ttederÍanau"1 Lezer; itAi*t
nufg? gveT Wi].liem the
voorbeeld: ir"t-làrogel verÉaal van degesciried"enlsboek
te vinConqueror. W"ifiofri"ró ft, een IngeL.
lezer; !.
d'e
v&n
à"n, en dus "ppàf:-"rend, aan het íefersntie-kad'er
§
was'
nrai voor tleaàrlandee lezers nóg d.roger d'an bed'uel-d'
hebben dit lnrh
ReeölJk A Xoesmrnrr, And::eue on donne'Àndriecse uj-t
vaderd'e
gezieir ëD geven eón slin of meer. drocg verhaal
Ï"nau"'geeoËle.àenis i ?,e laten ook allé drle À11ce de veronderon§
uitsprekeni a"t d,e uuls welLioht uet Napoleon
qt
rle
Yeroveraar)'
l{i}}em
net
"t"ttitf
van
land 1s blnn-;É;k;;Ë" linplaat§
a
Een vergell jkbare moell.i jkheid, m&ar {on i:.og groterr-aien wo
onvertaalbaar
re
èat
rneence
tii ae gËaicfrten. Can'rol1-zeLf
ö
ofzijn Dultee vertaaistel: E,s1-fs om tro
,u*i"n, ën adviseerde 'bekend.e
DuÍtee. ]iindorgeèichten te parowe1 wóg tevl-aten, of
{f
àigt*t"(ze kooer'uet CarroIlr s lns;*mmj-ng,-voor het }:a1;ote)
'
o
richting zljnIn dlt itofrt vfóa ln de pogipgen dj,e in de:e
s
nlet alle- eien-suocesvol, toclt prijzenswaald'
tàA.tt, hoeweld,oet
t
het drie keer, Itievrr Y&Ï"1 Qven tweekoerrËleonoia Mann
wel,
1o
en Ook Qonne Àndrlesoe proileert het een keer. Ja*&er
dat w1j kennelljk vreinlg brulkb&re verron hebben, en hovend,len niet )nrnnen parodi-Éren. Za komt la;r Crv*n met ongei.n
a1e nZLe. ginds komt Öq stoomboot / uit KattentrJantje
at

i^

+§

íq'

t

ía

land aenil en

zag eens kreeften dansenl

ï{annneer lk al deze factoren tezamen bekijk
Te
vlnd lk de ultkomst niet bernoedÍgend.
veel vertalingen zljn ver ond'er d.e -'"" 9t, en
ook de redelljk goede vertonen tov,,el m1eaer§. Het naakt uij n@er benleuwd naar tie
vertallng van Gerrlt Komrtjr d'j-e ln de
maak sohijnt te zijn.
Casper Sohuokink Kool

oktober

Lg77
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Joost Roelofsz verzamelt "Alice in Wonderland" van Lewis
Carroll, een dankbaarder boek om te verzamelen dan de

,,Camera Obscura" als ik mag afgaan op wat, een antiquaar me verl,elde: een van zijn klanten had alle edities
van de Camera Obscura, maar omdat tientallen drukken
er precies eender uitzagen als hun voorgangers, zat die
man opgescheept met een drrffe rii almaar dezelfde boeken in dezelfde uitvoering. De ongeveer 70 tot 75 stuks van
.Àlice in Wonderland" die Joost Roelofsz nu in ziin bezit
heeft, vertonen daarentegen een riike variatie, omdat het
een soort boek is dat, niet ongeïllustreerd kan bliiven, en er
steeds nieuwe tekenaars komen die zich aan de bekende
scènes wageR en vertillen. ,,Omdat die tekenaars het boek
nooit lezen, wat ik dus ook nooit gedaan heb, moeten ze alles wel van anderen overtehenen, waardoor er op den
duur fantastische misverstanden ontstaan. Achteraf gezien had ik misschien toch beter,,Robinson Crusoe" kunnen verzamelen, of ,,Gullivers Reizen", want die boeken be-

staan veel langer dan,,Alice in Wonderland" en daardoor
ziin er ook veel meer van. Maar dat heeft natuurlijk ook
weer ziin nadelen. Als ik van ,,Alice" zo'n 500 of l00O ver.schillende heb, ga ik ook eens sen editie illustreren, dan
teken ik het natuurlijk ook na van de anderen, vooral die
dingen die zii eraan toe hebben gevoegd en die niet in de
tekst staan, en als ik da,t gedaan heb ga ik het misschien
een keertie lezen, wat dacht iii?'
- Ik wacht ook nog steeds ap die editie met iouw tekeningen. I{oe vond je overigens die van Peter Blake, die in het
Stedel i j k geëx poseer d ziin?
,,Peter Blalte was veel te eigenzinnig. Het gaat mif erom in
het leger van de natekenaars te komen, en vcloral niet om
eigenzinnig en bijzonder aan de gang te gaan."
*** $i{,: ÀVe$*e, o*IJJJ
@
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Onder agze titëlisrir lk regelmatl.g verslag doen van nleuwe
vondstpfi .r.,gor d(fftrerzaneLaar van À11oe*uitgayan, zowel in
boekvorm.(Saarvan beetaat een ni-et te eoha{teu óantar) a}s
Ín and,e*e uitvoerlng. Ook d.e end,ere wetrken van Irewis carroLL
zu1len' iq,deze rubrÏek regelmatig vetn€ld, word.en.
.;,i,
,
Ton lJÍIlemee
,',
De vermelde aöreeeen zlJn, tonalj and.ers bliJkt, ln'Àmsterd.&no,.

A.I.W. À.ï{. B::una & Zoonls UÍtgcvensmlJ B.V.
Utrecht (c 19TT) :
:

De zgn.tlThe Nursery "Allcert
VertaaLd door Lente ReedlJk
Narcoond W.E, Rleha":rtz
ILlustratles (Uteur.) .Iohn Tenntol

A.ï.W. The formlng of a
MerLin

House

company and

the maklng of

a

De groep van Tne I'ÍanhatËan ProJeot speeLt A1lce.
(o.a, tlJdens he! Hollend Festlval) Fantastlsohe
foto's van Richard Aved<in.
Gezlen blJ van Gennep, Nletrue ZlJds . Voorbungwal.

te New-Yorlc geef,t nepllcats uÍ.t van
tekenlngen van John Tennlel ln de vorm van puzzlers, stlcl<ens
en een soort Imantet. De puzzl,es.z$n ln 10-en tOO Stut<jes
verkriJgbaar en elk Ín 6 verschlllende kLeu:len-lLLustnatles,
Gezlen o.s. bIJ Albracht, Kalvenstr"aat en Bonebaclren,
P.C. Hooftstnaat
Cuntosa -'ïn gelreel vensehiLlende wlnkels (een stntpantlquar.laat en een Leder.lrí.nkel) vond lk hóuten broLhes.:ilet
nagetekende afbeeLdlngen van -v{een- John llennie]..
De Clreshlre Cat vínd lk het orlglneeLst te meen daan de
makers van de broche meer van. hun elgen ldeeën zlJn uttgegaan.
Gezten blJ: De zaalr- Zonnebl,oem, I{aanLenmerstnaat
De Merr"lmack Puhl.Cornp.

Loolr Out, Utnëchtsestnaat..

-

i'l

Elders wordt gespnoken over §ymboltc Loglc Doven Publteatlons,
New-York. rn de Athenaeuí Boekhandel, spul. 1s ook een symboLÍe
Ïtoglc verkrlJgbaar weLke zeer ultgebreld op de matenÍe lígaat.
Het ls een geannotee,nde ultgave van WlLllam ï{arner Bartley III
gn ls ultgegeven door Clarlrson N.Potter', ïne. New-York (c 19TT)
$ 14,95 r.S.B,lq. o-51r-5efroo
:G

Sntrk- lll.

Yln Honry Holldry

Tltac il68 ? §w@e &oo§EtsËss ?
Bij de verschijning van:
Erdwin Spits, D€ Jacht op de Treki verlucht door Inge
Vogel; uitg.J.Couvreur, den Haag, oktober L977i
nvért Geraàts, De Jacht op de Strok, met tekeningen_van
de vertaler; uitg.Drukwerk, Amsterdam, november L97'l'

Í. §elt€Ír

s ËeÉ§,eEaeÉs &81 sv@rËde§effi

HÍer helpt alleen een droge opsomming.
2I
oktobËr L977.2 de eersté uitgave van I*ewis Carroll's
,'The Hunting of the snark" is 101 jaar en krap 7 maanden oud.

ï. 101 jaar, 5 maanden en I dag geleden heeft de eerste
nederland^stalige Lezer de moed opgegeven- de Snark blijkt
onvertaalbaar te zijn
II. Carel Peeters, ook maar een ínstrument in handen Van
een hogere macht, citeert in vrij Nederland een passage
uit Thiough the Looking G1ass, waarin een leeftijd van
l0l jaar, 5 maanden en I dag impossible to believe
wordt gerroen',d
III. fàn zetter van het ParooL plaatst boven een stukje
van Guus Luyters de kop "Vertalen, een hopeloze zaak?"
IV. Het Lewis Carroll genootschap heeft Evert Geradts
ultgenodigd om ovÈr de Jacht op de Strok te komen Praten. Hij laat de drukproeven zienï ze beginnen op nr 64.
V. Erdwin Spits komt, binnen. Hii legt de eerste exemplaren van de Jacht op de Trek op tafel.
VI. Vrij Nederland publiceert de herontdekte drukproeven
van een hoofdstuk uit Through the LookÍng Glass. Ze beginnen op slip 64. De aantekening van de sehrijve.r 'r0mit
to middLe of slip 68" blijkt niet op het werk ven. EveIt
te slaan.
VïI.
D€ vertalers vinden een kommentator bereid om enlg
r
.
te tonen . Zíj kunnen niet weten, :dat .enige oude
begrÍp
,
vriertden hem Stork noemenr €§ dat anderen hem kennen onder een moeilljke naam waarin de (Sltrek voorkomt'
VIïI. De kommentator is 100 jaar en L dag na Ler*Ls Carroll geborenr érr die ene dag komt,r,d.an nog voor rekenlng.
van pàus Gregorius, dÍe zowàl.ralle gelegenheid aIs 25t
kans had om 1900 tot schrÍkkeljaar uit te roepen, maar

.

bij heeft laten liggen. Anathema sit.
De vraag dÍe ik mag beantwoorden: is een vertaling
van de Snark mogelijk? Zo Jd, moet,en we dan na het verhet er leIijk

afstand
schijnen van deze twee nederlandse vertalingenOf
heeft
doen van een favorÍete i-mpossible to believe?
een
onder
zelfs
tài orr*ogelfjkà zich gematifusteerd door
unlekgunstiggesterntetottweekeertoenetgeenwerte t'rorden?
kelljkheLd
-Voorlopig
hàlpen Trek en Strok ons niet. We zullen
ons in de Snaik zetf moeten verdiepen, en daarvoor gaan
we eer§t nog een Paar eeuwen terug'
;il.
EvcÍt Gc?tdtt

2. oYGr orak els
Heeft Íemand aI eens gezegd dat een men§ er heel wat
voor over heeft om in de toekomst te kunnen kijken? Vast
wel, en de bijbehorende oloog kan er lang en smakeLijk
over vertetlen. We zouden hier ook een uitvoerig intermez:.,o kunnen inlassen, beginnend met de oud-babylonische
schaapherder die van tijd t.ot tijd zijn uit perplex- opgetrokken stulpje verliet om de in een krj-stallen bo}
wonende sterrenkijker te raadplegen, verder gaand met
..., enzt maar het gaat hier uiteindelijk over Lewis Carrollr èÍr ríe kunnen ons dus tot de meer geartikuleerde
vormen van r^raarzeg$èn beperken.

, In boek III, ch X van'Les Faicts et DÍcts Héroiques
du Bon Pantagruel' beschrijft Rabelais het virgiliaans
orakel als eén onfeilbare Àethode om de toekomst te peiIen. "Breng mij het wer.k van VirgíIÍus, wë zullen het
.drie
keer Àet àe nagel openenr €Íl in de afgesproken regel zullen we lezen wat je te wachten Staat". Drie keer.
What ï teIl you three times is true
!,Íaarom is juist Virgilius zo geschikt, voor zulke
voorspellingen? Natuurlijk speelt de inhoud een rolmet enige tóewijding zij.n voor iedere regel vrel tegengesteldè interpretaties te verzÍnnen. (Zíe opnieuw RaÉelais, ch XII; maar vooral ook het verkeersbord met één
pljl en het onderschrift 'aIle richtingenl). De twljfel
àfé tot hel raadplegen van het orakel heeft geleid blijft'
bestaan, maar ín-een bevroren vorm; het hoogste bereikbare ls een geformuleerde onzekerheid:
éx'aFx ), l,
Belangrljker dan de- inhoud Ís 1n dit, verband echter
het metrum. Hàt werk van VirgÍlius is geschreven ln daktyten l-ss**v) , díe krachtig moeten hebben bijgedragen
aàn de Índruk die zL3n spreuken op de toehoorder maaktenl
de met dogmatj-sch overwicht ultgesproken eerste lettergreep brengt de luisteraar in een toestand van klakkeloze
óntvànkeftJ*refa, die op zijn minst gedurende de twee voldaarna begint' de progende Lettergrepen in stand blijft;
cedure opnieuw.

3.

ehrist ehureh,

de§g»fuí

Het raadplegen van orakels was voor Lewis Carroll overbodÍg. Als hij een raadsel met of zonder oplossing nodig had maakte hij zeLf een Pil1ow Problem, in de zekerheid dat zijn incidentele puzzles eens zouden $/orden gevolgd door een struktureel mysterier €er orakelspreuk van
een ongekend aantal dimensies. Het resultaat kennen we onder de naam "The Hunting of the Snark".
Blj het ontstaan van klassieke orakelspreuken waren drl,e
personen bet.rokken: de om raad verlegen kl1ent, de sta'melende priester€s, ,en de theoloog die al-s haar buroredakteur optrad en haar utter inanity feilloos omzette ln
dakt.yllsche verzen- jawe1, daar zijn ze weer.
Nu is een vereniging van drie rollen in één persoon

ln Carroll's l^rerk niet onge$roon. Zowel in Àlice tn WonderLand als in de Snark komt een proces voor, waarin het
onderscheid tussen aanklager/verded.iger, jury en rechter
niet strikt wordt gehandhaafd. (What ï teII you three
times, ook al ben ik steeds een ander).
Bij het tot stand komen van de Snark zien we Carro11 dan ook in drie rorren optreden: eerst aLs priesteres,
dLe nlet. anders weet dan de slotregel- de rest is nog
ruis; dan als de s'chrljver die het onvatbare omzet in gemakkelijk in het gehoor liggende verzen, en tensloÈte als
de kllent, die getroost zLTn spreuk mee naar huls neemt
maar er niets van begrrjpt. (...and for aL1 such questÍons
I have but one answer: I donlt knowl).

echt'er
In de hele struktuur van de snark domíneren
verschillaten
radikaal
gedicht
het
twee elementen die
is niet in de
len van alle and,ere oraÉelspreuken. Het
ètr de versgesteldr
tijd
verleden
de
toekomenaà maar in
(v'r-) '
anapeest
de
aà:<tyf
ae
van
,
voet is nàt---spi"gàfU*e1d
Denken we-óor'noi aan de volgorde waarin het gedicht ie
allerlei
ontstaan en aan de vanzelfspiekendheid waarmee
plaats ln
een
er
Glass
Looking
the
bijfiguren uit Through
is
Snark
de
hand:
de
vooi
viíaei, aàn lÍgt de Ëonklusiegeeft aan degenen die bereld
het enige oraké1 dat houvast
zijn om achteruit te leven. Het ritme is geschapen voor

4. Yan

sehgsatrÉg', s EE&fi.€@ &8 s ÉB eËg'6

De beide nederlandse boeken !'raar we het nog steeds
tot verover moeten hebben zijn niet de eerste pogingen
Marvermeldl
Snark
Annotated
the
taling van de Snark. 1n
(?xl
Frans
t
Latijn
l2x) ,
tin Gardner vertalingen in het
Zweeds, Deens, Duits en Italiaans

voor-de bespreking van de Latijnse vertalingen kun*''
nen we na het voàrgaanóe volstaan met een beknopt requ1em:
zí1n in daktYlen geschreven
ze --il
itatiaa-nse bówerking lijdt aan het zetfde euvel
als de §narco ze|f: het aantal lettergrepen is ruw\Areg
verdubbeld. ze lijkt me uitstekend gesehikt voor de ge-met
luid.sband van een ltaliaanse verfilming van de Snark,
ondertitels van Ler.sÍs Carroll.
Eén van de Franee vertalingen (Arago), letterllik,
rijmloos en verder nog erger, komt op mij oY?I-aIs een
poóing om een grap uii te leggen, a1-s een vijfde wanhoeen grap uÍt te leggen. De veriió" loginq om-een Snarl<
i.aÍinà van-de Fransman Paris<ti, in alexandrijnen, heeft
Íets- overwegend iets anders misschien, maar toeh.
Van de óverige vertalingen ken ik alleen de titels'
Voorlopig za1 ik àe Snark, die er in alle talen hardnekkig in-vóorkomt, beschouwen als een ominous word, ik Vree§
dal hier letterknechten aan het werk zijn getlleest. Is er
een lezer die mij kan uitleggen, da.t ooÈ eàn Deense Snark
essentie er, ,rorr-éxistentie in ae juiste verhoudingen in
zich verenigt? Welkom.

5. Yan tee[s'

eBa sftr@Es

Al met a1 btijft het mogelijk dat de twee beste vertalingen van de Snark nu binnen één maand Ín Nederland
zijn verschenen.
Erdwin Spits (de frek) en Evert Geradts (de Strok)
hebben hun jacht op de Snark onafhankelijk van elkaar ondernomen. Terecht, gezien de kategorische wei-gering van
de Bellman om de verantwoordelijkheid voor één expedÍtie
met twee schepen op zich te nemen
Ío

ill. lngriV,ogcl

--à{

-€?':!!F-à

.*..

Ë*-r

r.r-.---

i:

De, onafhankelijkheid blijkt. vooral uit het verschil
Ín aanpak. In welk stadium van het,,ont,staan begin je een
orakeL te vertalen? Wordt het oorspronkelijke gest,amel nu
door een andere prieste,r geredigeerd?, Spits heeft het Ín
deze richtlng gezocht;, hij heeft de geest laten waalen, ln
goed vertrouwen dat de breeze that went by hemr rè het influlsteren van het woord Trek, niet onvermijdelijk naar
het west€h , zorJ blazen.
Geradtsr opvatting is heel anders: hij gebruikt niet
aLleen de tekst als gegeven, maar ook een interpretatLe.
In de nederlandse versie is zijn opvatting echter even
zorgvuldlg verborgen als in het origineel, zodat er opnleuw een boek met een open begin voor ons ligt,.
De portmanteauwoorden waarmee de twee verta}ers de
Snark vteergeven zijn kenmerkend voor hun opvattingren. De
Trek l"s een Lege, maar erg vulbare koffer; in het valies
van de Strok is, volgens de auteur, het polaire duo strÍklok verpakt, maar onder de dubbele bodem is ongetyÍijfe}d

meer Èe vLnden.
','

l1

Geradts heeft bewust alre namen van de bemanningsreden
met'een !{ laten beginnen, in plaats
van carrolrrs B. Het
is zijn verwerki.rg-r".r caranel's kommàntaar
,,consider for a
moment thar remarÉable four-rerter word-Ëàiu."ia-ËËgirr"
enrís with b. The second É f" silent, -tir" final silence. and
for birth, non-b for nothing. eetvreen-the two b,s (to be B
or not to be) is oM, Hindu
for the natu..-oi Brahrnan,
lr*uor
the Absolure, the sod behind
the
r"""ei"t#;-;h;"I't."k"
are to creater pr€s€rve and destroy air lrrat is.,,
De Beings zí'n bij Geradts weiens-gà*".a.i. Het
opmerkelljke w'ord van vier
letters
is
nu
wombr
ër1
de
Trek,
enige snark ter wereld die ni.et met een § begint, zorgtde
voor de bijbehorende tomb. Birth ana nàtnlng, en de
tomb
was er een rnaand eerder.
Een verschil_ in opvatting blijk. ook uit de vormgeving
van de twee vertaringen. Geraóts
hóudt-ri.rr-"trà*'I1., oe
oorspronkelijke versvorm; hij gaat
àaÀrin ,o ,éi Aàt nt:
vrouwelijk rijm vrijwel t<onsétwent vermijdt,
*"àr*àà ni:
zich bij voorbaar aé rrerrt
àà-r;;;;ií;à;"";ijil;eerijk_
heden ontneenrt. Binnen deze"""
u.p.i:.i;;;; voelr hÍj zich
echter uitstekend thuis.-spi.ts'gaat
eens wat losser
te werk om de oorspronkelijke tór.ui ió;ar
,à'gà.à.;"gËii:k'$reer
te greven. Her is i; àit-;àiuana *"imà"rdig dar de verralers erkaars recepr voor a" uàieJà;;;-;"" snark 1n praktijk hebben gebraèht,"t9
preserve
shape,,
utl splts "bewaren",'Geradts ité slmmetricar
!1e9.t
over
bereiken.
welke boegspriet is nu ríeer in welk
"pi"àr.t
roer verward?
En aan wie is het te danken dat
iràt
kleine aantal miskleunen (de Trek zit"""er wetbetrekkelijk
wat
ruimer
in
dan
de strok) toch nog één gemeenschappelijk is?
lfaarom
rezen
beide vertalers in ae ,ég.f=

Recollectlrrg with tears how in earlier years
It had taken no pains with its sums /

dat de Beaver-een aan lager wal gèraakt rekenwonder is?
overigens wordt er ook vàak
íil=tËLe"a gebruik van

"."

de beste is kan ik alreen dir ,àgfàlit-'.àr, ,*.taïer
van
de snark kan zích uitsiuitena kwàíificàien door
de
manier
waarop hij zíln nek breekr. r"
ËI-àulrr,"''
B'aarop de Trek mij meer aanspreekt,
'.iàà;-;ij;
*u"i-it
art
sÈuk toch wer opzèr,rerijk in'een pórioàe ;;";i;'ii'aË
".tr,íjï
voorkeur geef aan de Stiok
Met dat al is de snark nog steeds niet vertaald.,,
voorat Geradrs maakr
go.d"'tàrl*-ilii"àà" ;;:;iil".
verkÍezing, maar voor"*r,
de iare vertarln[, i§::6g'-[tiu:iËg
rijp. Een werk dar onder
pr.iÉ'iË--í.n de'giote vÍc'li"!
töriaanse verschrikkÍng is ontstahn
vertàai-:Ë-"iàt' i"
maar tijdens een ethisàh, reveir. uà"r-rrà"à-*óàu,-;;
men donkerder tijden. Dan zurlen we oe -ià"t."iàí"flr,'t';à12

die Boojums gaan jagen Ín de Bermudadriehoek weer helemaal kunnen onderscheiden van de ware §narkadepten, die
het avontuur zoeken in de onbegrensCe llilbertruimte,
vraarvan alLeen de Bell-man een plattegrond heeft.Tot
die tijd kun je het best voldoende exemplàÍ€h van beide
boeken kopen om onbekommerd eigen varianten te kunnen
noteren.
En bewonder beide vert.alers om de enige eigenschap
r.raar het op aankomt bíj het jagen op de Snark: moed.
Moed, $raarvan nog genoe§ overblijft na d.e eerste barre
obstakels die je tegenkomt als je aan de verkeerde kant
begtnt; the Hunting of the Snarl.:. An agony in eight fits.
ïs het een Jacht:? Brek of §trok? Een worsteling in acht
nÍet, rÍraarom
staan er dan precies acht toevallen Ín ontfeiten,
ze rubriek
tekenen en woniierent?

i

Steef, de Bruijn.

Buiten de tekst Ís er nog zo vecl. Trel< en Strok worden
ingreleid met geheel in stijl uitgevoerd* opdrachten,. En
tenslqf,te moet ik bekennen dat ik in deze Èesprek{pg;, de,.
tekenaars schandalig heb misdeeld, ïk stel voor,,.dat, Ton
Wlllemse in een volgend numraer alle geï,1lustreerde uitgaven van de Snark behandelt.
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Womder§amd
c-cfi'*lË.*tL

À D'iI'

,JABBEHWOCKY'
..Ik liep al lang met dat ldee
hij, ,,dat gedicht van

ro-nd," zegt

Lewis Carroll sPrak me erg a?&
ómdat het nergèns over ging. Het
bestaat uit onvertaalbare onzin'
woorden die niet te vertalen ziin,
niet in het Nedertands en niet in

trel Eneels. Ze betekenen totaal

niets. m-aar ze klinken prachtig' Ze
creërin een sfeer. Ze roePen beel'
den op in ie hooÍd"'

Lewls Csrroll
Dc BlgglBtu.do
E€n gekke g€§chledenis'
op riim, ov€r e€n dikke
blg dle hoger wil
sprlngen dan hii kan'
Met prachligg Platsn
waar ve€l oP te zi€n is'

Vrnal

'10

gob.

I íC,tO

-

'
I

ïersoiri jrrt ilit
iie looP'veln ?B
bi j. Kosnos,

,.

Àr dià*

Basis voor het, idee rías een gedlcht
van ..Allce tn Wonderland"'s schr['

Carroll, dat voorkomt ln
veííàwis
;vervolg
erop: ,,Tlrrough t'he
tret
looklng:Glas§".

'

Onzin

..Ik ben alttjd een Ían van Lesls
Córroll ge$,eest. De manler rra$oP
Èii-metönzin weet om te gaan ls in
wËzén anarchisLtsch. In zlin maat'
schaorelilke structuren kun Je el'
Íeen'oïerteven als Je zell onzln uit"

last'

ijit ï,iiBsLnasttir.,

"1855

slaat. Hii steekt de draak met men'
ien-Oie'aenken dat ze belangrlllt
zití. oie pretenties hebben. Ik ge'
tót. aat het belanErlik ls om men'
sen er op te wiJzen dat de meeste
dineen. àle ln de wereld gebeuren
puiË oízin ziJn. Volkomen belache'

liik".
--"--net

saat er daarbli niet om ol

Je

tiiirs otlechts denkt ln de pollttek.

Belden nemen alles even serleus.

Kiik maar eens hoe de zakenmen'
ieri zictr tijdens hun vergaderlng
Eedrasen, Het ls ronduit lachwek'

Ëend.Ze zlJn net klelne klnderen.
Ze praten met serletue stemmen,

mair tn wezen zlJn het een steUetle
ioelende klnderen. Alleen hun taal'
e'eUruttr ls anden."

Uit een interviev'I
m,et Terry Gillian
(die in d.e".a-fttteling van ëÈin filu
Lewis'Camoil oveniet iieeft'
"ig**"
vermeld' ! ) ;
ïIet Parool L/\L/77
l4
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tTVM CARROLL
CilFÍCOTSCI-í/\P

Het ï.rewis Carroll Genootsohap, opgeric!'t op
ÍO jEtnuari L976, heeft orrd,er meer tot d'oel om
belàngstelling te wekken voor het }even van
Charlés Lutwiàge Dod'goon en zLtrn werken,-verschenen onder Éet psèuÖoniem l,ew,is Carroll'

Buiten het Lewis Camo1l Genootscirerp bestaan
er al.leen ver5eli jkbare verenigingen in
Engeland en A.merika.
De-Engolse L,ewis Carroll $ooiety werd'-opge-

ij."lrt-it 1969r oB geeft een b1aÖ ult d'at.
of Nortn"'America
"JABBEIIW0CKY,|I heet. De f,ewis Cairotl §ociety
liei Genootsth*p rege|*
bestaat si-nd.s'Lgl4. Met beid.e onderhoudt
lid vàn'd'e zuster[6ni[; ooniakt*;;,en veef leden zi jn tevens
,*"oífgingen, zo,àls ook het Genootóchap led.en heeft in lngeland'
en d.e Verenlgde §tatenYoor velen is het werk van Carrol} ook nu nog een etuÖié:objekt"
De d,uÍEenÖen uitgaven d.ie er bestaan, zijn d'aarnaast voor sounigen
een, verzamel-objekt.
In het l,'ewi§ Cagoll GenootschaP zL jn zowel d'e exegeten als' dP
:

veraauielstirs ver tegenwo ordigd, .
een papi.eren lidEr hpgtaA,t een përsoonlljk lidmaatsolrap eÍ]wil
vrorden kan d.it
maatsohÉrpa:,v00r-hv. bibliotheken. $Iie lid
kenbaar iófràn,.*ap d,e seoretaris, Casper Sohuakink KooI,
tr'leerde 3A6 te ÀUeterd.am, €fl'ontvarrgt dan nader bericht'

Gezocht.....

aLle Nedenla,ndss
AL een tlJdJe ben 1k bezlg een blbLlografle van
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lnleiding tot Lewis UarrolLrs §1.rnboLÍsche togica
leslie Xlieb & RoLf van de Kamer.

docrr

De meeste mensen kennen Letlis Carro}l al}een als schïiJver van
rtlice in tltrónelerland' , hoewel 0arro11 veel médr schreef. Het merkrmrdlge
ts nu, dert van de 16 boeken rlie van zijn hand tijrlens zijn leven verschenen
er meer dan rte helft gerijd waren rlq,n $j.ekunrlige onderllrerpen. Zoalg het
meethrndig strijoschrift rlluclid and His líodern Rivals', d€ wiskundeprrnzelboeken rPiL-Low }ïoblomst en t r 1langled Ta1et en een boek orrer
ope elementen der determinpllten toegepast op stelsels van lineaÍre vergeIijkingpn en op de algebraïsche mectkunder. l)it la;ltste werk schijnt mm
Konfurg:ix Yíctoria a"angeboden te hebben toen zij na het lezen rran t Àlice in
,ÍÍontreilandt vroeg om nbg zorn vermkkelijk boek van CarroLl...
.

j)at de wls}unrie zorn belangrijke plaats ir:neemt in het oeuvre rraÍl
tesÍs gamoIl is niet zo yerlronirerlijk voor wie weet dat C.L. ')odgson
(de nare naàm'achter het pseudoniem Lewis Carroll) wiskundige van beroep
sag en Les §af arrÍr de Universiteit van Oxford.
, :
Voor de attente Lezer zijn uan ook tal van verwiJzingen naar zl'jn '.,'
opecialiteit -<ie w'is}unrie- te rrLnden, 66t< in Carrollts 'niet..wislnrnd,tget',

::

voor een kinrlerpuàliek bestemde boeken.
ito staat ín i.tHce ,in het Íipiegellandf I
zO, BbsOIUtt
'rlk weet yíaaraÍlrt je denktrtt'zel Tiedebm, "ma,s'het ls'niet
.
l rnÍ€t. rr
.tlntegendeelrrt vervolgrte Tiedeld.ie, rrals het wel zo waar] gou het zo kunnen
zijn; ma;ar aiurgezien het niet zo is, is het niet zo t l)at.is nu log:ice.tt

ïÍat was nu logica y663 íiarroll ? l)e rkunst'van het redenàrent 1ra§ een
Ierrenslanep hartstoeht van hem en zd belangrijk vond hij dit_ orderrery,
dat tliJ deze .l«r rst toegankelljk wil"rle rnaken voor iedereeil, zèlfs voor
klnderen. §peciàal voor hen schreef hij ".fhe Game of !o6$.ct, ra'rrin hiJ
op rn op jongB lezers afgesternde manier (risueel.a,rntrekkeltjk en tn
eenvouriige bewoordingen) een d.oor hem ontworpen logica speJ. uitl€§t.

Dit spel trekt automatisch logisehe en Juiste qonclusies uit zgn.
tsyLlogisment - redeneringqn vffn de soortl
"AI.Ie mensen z,ijn sterfelÍJk* - rrl."en lmouw is ó61r een mensd - dusr

i

Het bljzonctere vnn dit soort (s1"ult-)redeneri:rgen ie oat ziJ utt
ziruren bestaat, waarbij wordt aangenomen dat de'berste twee zi"nnen
]tra&,rr
zijn, zodat de:rla,.rruit te trekken concLusie eveneens tw,tart is.
Nu Ls het trekken van een juiste conclusie bij een syllogieme een
tamellJk eenvourtige ?,aak, I,Íaar zodra een correcte conclugie getrokken
noet worden uÍt rn66r dan twee gegeven ziru:en (een uítgstreider sylLogiome
dat rsoritesr genoemu word.t), km men aI gauw i"n moeilljkheden komenr
- ^ _Oa,l:rollts logica epel is speciaal voor het oplossen van deze eoriteg

tc

Víie zijn in 18ë7 vgrschenen boek rl'he G€Íne of toglcr kocht, kreeg
daar een envelop bij, waarin op karton twee diagra,mnenw&ren afgedntk.t,

plus vier rode fiches en vljf STijze fiches.
Het diaBrarn haci cle volgende vorml
gpelbortl

il:1
t_l_J
À{et d.eze simpele hulpnidclelen

conclugieborrl

zullen we een juiste conclusie

ga,11

I'rLlen die niet oud zlJn houden
t'Ír van
vclrr randelen'
rYtl,l..e'rsÍl'
: ''"'.'"""i
rr. rJÍJ en ik zijn jurg,
ïfe strr1en het Logica §pel volgensrde repls die 0611o11 ervoor opstelder
Begel 1. Het spèlborcl is ad geconstrueerd, det daarop tegelijkertlJd
5 rbestaander elementen kunnen rorrlen íianggg€ven: l(, Y, !1,
evenals hun 5 tègenaelen, de niet besta,,nrtelelementen Ítr-ï,r !{t:
i
(spreek uitr l{ accent, Y €rccent, Id accent), als vo}gtl
r r' :-'-"i :

I.

i'l

. '''j'"""'",1

Deze drie elementen zljn tre drie be6pippen die in het syll_ogÉsme
voorkomen. llet begrip det-zowel in de eerste: als in d.€ treede zÍn voorkont,
heet tmldd.en-termf en wordt'lrangegeven door I,{. Het is overigene geoorloofrl
dat in d,e ene zln de midden-tez-m voorkomt en in de andere zin het tegendeel
van deze nl.cklen-term. Het tegendeel van l{ rorctt eangegeven rloor Mr(Mlaccent).
Het begrip dat in de eerste zin voorkomt, maar níet in (re treede, heet
rnaJor-ternr en wordt aangegeven door ]i,. He-t tegendeel van .( is Xr (X aocent).
IIet begrlp dat niet'l.n d.e'eerete zin voorkomt, maar sel in d.e:trvoeder'heet
rminor-temr-en wordtj'airngege'/€í d.oor Y. Hr:t tegendeel van Y ís Yf (ï rrcóent).

een zín begrnt met het woord tAller, betekent dlt eigsnliJk
' ,Tfanneer
rt
dat begrip tolgend op'dft woord fÀIler inderdaad bestaat,
terriJl het ,ie-ge4dg-el van dit begip nÍet besta^et.
Itat ln ons voorbeeLd gpnOgmde zinnetje I. t'\llen die nlet oud zlJnr horden

Regel

2.

lssteatl nanelijk:

Ià.
Ib.

rSommlgen
rGeen die

die nlet oud zLjn, houden rran randelenr en
níet otrd.zijn, houden niet ven wandelenr.

:

1?

1. ie bewering r§ommip(n)r.wortlt
(in-ons

RegBl

een rode
,i.,

het.sPefUol{ .ryg:ffY"n
zwart''cirkeltie).

1P
diagfa,m door een

fiche

Regel 4. lE bewering rGeen' wordt op het spelbord aange8even.net
#eriJzefic[e(inonsoiagrarnmeteenopen]ciikeItje)''1''

met

een

filet het kennen van deze 4 l,ogic,r fipel Reep1s, ryiJ4,,p,e, i[-ïoftioënaö
d,e oplossing te begiruren van het borrerigBnoemde syJ.logísme.
gtspreFareerd
- 'itet begripomroucle
;ensen. is de mirlrlen-term en word.t aíeekort tot l.{;
,ipnsen
die van wandelen hourlen' ie de major-term en wordt
het b*:t1r.ip

afgekort tot il;
heI begrip rJij en

:

tot Y.
Zin Ia. word.t volgens RegBl 1 afgekort totr Sommige [{' rijn -:('

ikt is

de minor-term.en w.erdt afgekort

Idr zó wordt

dlt

-.-."

t

,l
i

op het spelbord o\rergebr*cht.

liaker- of rechterhelft

ïb. wordt

volgpns F.egel 1:afgekort

I

j

', ^.*"i

van X thuighoort.

totr

§een M!

ziJn Xr.

j:"'

-)at

I

.1

De rode fiche staat op de schdidsliJn die X ln tmeeën
deelt" omdat nog niet ïekend is 'of: deze fiche Ín de

ZiJx.

,,*.tr

':

:ziet eï op het sPelbord z6 uit.

]Ír rorden tree grijze flches getmit<t, cÍe elk op
een hel.ft van het spelveld }rl!,Ï.t -.staaÍ1', ondat er
volleolge zekerheid ls over de status van
linksr- als rechterhelft van 6r1i:.,:,:,:,

zoweL de

,

::.:.
:. ..

:.:

,,

i

i
!.

;

r

I

I

:ï

I&. + Ib.

lï:

Ilr

=

O',
I i,

.

ZÍn

II.

worclt volgens Regel

-l
-l

ÍïomÍniga

I
I

t6 .1
IO
t--

Ir,

,@'
,1,

I afgekort totr

Y

IÏ&r + IIb.

l,
ï

i

zijn M'
.
C,een Y zíjn M.
0p het spelÉortt is zln Iï door combinatie,

IIa'
IIb.

= II.3

t

L J.

I

.

ÀILe Y;ài5n

I

van

l't..t.

Mr.

'

'r' r'

IIa."gn,I.ïb.,,!e friaqenr

-[6

te

i

Í

het spelbord le zin trr nu 'door oombinatie van zin :I8. ell zin'.Ib.
aLs volgt gevisualloeerd3
Op

I

,

-1

J
18

':

Nu lnrruten we de diagrammen van

Jo

o

@

)

rï
I

zin I. en zin ïï.

I.

+

* IïI.

ïï.

combinerenl

t6 -1

ls
o

Jo

Aangezíen pijze fiches altijd met zékerheid geplaatst kunnen worden,
(Reepl 5-.), zijn é6rst deze in het tliagram van zin III. opgerroÍngno
Dit belet de ro<le fiche uit dÍagram I1. om Ín het U-nker-benedenveld
een plaats te viaden,

Ziin definitíeve Pfàate bliikt te zijn jn het IÍnker-bovenveld,
omdat de beide rode fiches tot één lrorden gecombineerd, daar ziJ aI
voor tie helft det llnker-bovenvel<l bezet'ten.

belde

het syllogisme worcit nu gevonden door de gegevens van'
zln III. uit het gfote spirfmiO over te brengen op het kleine conclusiebord.
De aonclusie van

l-fffil
I '.-{1ffi*ili.:ii:

f,+JrÍliFq rE--Ef

I

tf,

I tffi

DaafbiJ correspondeert eIk kwart (= kwadrant) van
het spelbord met de overeenkomstige opperrrlakte
op het conorusiebord'

voor het ,overbrengen, gerden

! regetor

ReqPl -6.. Géén frches 1n een krradrant v?T het spelbord:
géén
in overeenkomstig kwadrant concLusiebord.
dan

fiche

_

?.. Ï#n griJze fiche ín een kwadrant van het spelbortll aan géén fiche in onereenkomstig kwaclrant conclusiebord.
:,T
Reeel ë. 'Ikee grÍjze fir:hes ln een kradrant {= 2 velden) v.h. apelbordr
#rianéEn-ni:,.fiche1novereenkomstigkwadrantconc].usiebord.
Regp1 .

Regel

'9.

Jl6n rode plus één griize flche jrr een kwa'rlrant spelbordr
dan één ró0. fl*re in overeenkomstig kwadrant. conclusiebord.

ReBreI 1O. '[ïvee rod.e fiches in een kwadrant van het spelbordr
#dan6énrooeficheinorrereenkomstigkrradrantconc}usiebord.

-

ïle .rnrllen nu het conclusiebord Ínr met d.e wijzers van cle klok mee,
begín1end. met de rechter-bovenhoek. Ín dit kwartrant van het conclueiebord
komt rrolgens Rege} 6 géén fiche.
In het rechter-onderkwadrant v.h. conclusiebord komt volgens Begpl 7t

fiche.
In het linker-oncterkszurant v,h. conclusieborri komt volgens Regel 8:
een grljze fiche,
In het Llnker-bovenkwadrant v.h. conclusiebord komt volgens Regpl. 9r
een rode fiche.
géén

t0

lle eindstand van tet Logica Spel ziet er nu zd uitl
Heti uittezen vaÍr de conclusie gaat nu vrijwel ,qutomatiscttl
de rode fiche geeft door zljn positie de informatie:
Sommige

Y

zijn i('

gljze fiche geeft door ziJn positie
Geen Y is ,'('.
ile

de informatiel

toepassisg van Hege} 1 Ín omgekeerile richting volgt hlenrit nul
zijr:-.{. }letgeen beiekent: Jii en ik hou<len van wandelen.

11oor

AIle y

ig.s afsluiting v&11 deze suÍnmiere introd'uctie
een (makkeliike) opgs,ve van Carrol}rs handr
§€en

vette dieren lopen hard.

Sonnri.ge teitidhonden lopen

hard.

lí= hardlopende dieren; ){=

vetl

(Ceen ,'í. is
(sommige Y

tot

'Itre

Game

of

Logic

lí)

uiin

I'rl)

Y= windhonden.

spelbord met Positie van de fiches

ti

f-X.-.-

lo
lol
Y-t*l-Y'

tell,

L'

X'

.tí

conclusiebord met eindstandl
§ommíge

ï zíJn ,(r t

hetgeen betekentr
§ommlge windhonden

zijn nlet veti

lïant; z-qals.
In iedei geval de àoeite waard nader bestrideerd 'te worden.
dat v66r zlJn
boek
laqtste
tot
het
van zegt,in het voornoord.
eerroll er zey'(syrnuolíc
16!6)r;
'' - -.
LogÍqr-r*t' rl'l}ileme-ntary,
aooa-"àr""rrà""
,r...Fbnnaal_ meàster gpwoiaeà over rle lnachinerie van de §yïibollsehe Loglca,
zu1 je altiJd een uiterlt boeiend,e en interessante bezíglreitt. paraat hebbent
Ole ie echt-varr p"i 'à"f ziinr tij ,ef \ older§rP dat. iï Éorr $}Ien bestuderëI!"
,r...€r, TraardëïElfer Oai íat óoÏftret vermogen 9m $Tóera.dgpè:r te ontdekken
je
en .rà ondéugrielijke onlogischa argumenten 1en stukken- te scheuren waarop
f"-toàf."tr, in IiiCschriften, 1n redeÍoer{ngpn en ze}fs"'
telkenc.wenr
"toï.ï
i,, preken - en die zo gemakkótiik hàn mísleioen dié:ninit.rer' de moeite namen:
oàuà t"s"i.nerende Kr.rnst meester te Yrorden"
"l
'lI[{E GÀ}íH O!' LOGI(ir
teris Ca.::ro1tr,s boeken 'SYlf3Qtrrï() LOGIq:_en
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