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Leslie Klieb bericht:
IIet natuurkuadige tijdschrift "Physicel Reviev Letter§rr van 8 nei
3Ue-* and cholesteric
1976 bevatte een artihel "Boojums in superfluia
liquid chrystals" (t). De schrijvers ervsn §area D,t.§tein'
R.D.Pisarski (Prínceton UniversitÏ) eu P.W.Anderson (Prioceton E
Bell Laboratories). Van deze drÍe is Andereon de bekendste: hij
ontving in her iaat 1977 de t'(obelgrijs voor aatuurkuflde'
In het artikel werd verwezen naar de reeente vooÍspe}ling van
![.D.!{ernin (2) van het bestaan van "Boojuuet' (of Booje, zoals
3tte (spreek uit: helirrydrie).
llernin het neervoud vormÈ) in
38" i" bij kamerteÍEpèratuur een gas, bij hele lage teqeraÈuur ee1r
vloeistof. 38. ie cipgebourd uit kernen die maar uit drie deeltjcs
bestaaÍt (technisch: 2 protoaen en I neutron)r terrijl nornaal
helirru, zoals dat g€esÈal ín de natuut voorkomt, vier deeltjcs in
de kers bezít (2 protonen, 2 aeutronea).
Dit uaakt een groot verschil in de eigenschappea v&n de beide vloei4ge trekken elkaar een bee tje aan
st0 ffen, lH" *o 4ue. D. atomeÍr in
*

*t*{É*****àt*
(i) D.L.Stein, R.D,Pisarski,

*

*

Phyeical Review Letters +O (1978) 1269
(2) lr.o.Uermin, in Quantum Fluids and §ol'ids
editor §.B.Trickey, E.D.Àdans, I-tí,Dufty1 llew York

1977

*s
P.W.Àndersoc

en kunnen heel gemakkelijk bij taaelíjk hoge temperaturen - 2 graden
of 20 boven het absolute nulpunt, dus bí3 27IoC onder nul - rondlopen zonder r,rrijviag te ondervinden, de zogenaamde suqerfluiditeit'
3lte kunnen elkaar zowel afstoten als aantreklcen.
De atomen ir,
Iloewel met enig ongeloof begroet, voaden experimentaËoren in l97l t
a

dat ook bij 't{e een dergeLijke

superfluiditeit optrad - naar
da:r pas bij teoperaturen van
enkele nitligraden boven het
absolute nulpunt.
Eigeasehappen van deosuPerfluide toest,aud van 'Ëe blijken
au volgens de voorsPelling van
!íermia af te haagen van de vorm
van het vat waarin de vLoeistof

uordt

bewaard.

l.inerr rel)resont

I tlr 'tl{e-.4, t in cholesterlcs.

ropoluglc I
!Íat tel.t is de top-ol.ogie van het vat, dat wil zeggen of de vtoeistof binnen de onhulling de vorm heeft vao een bo1, een auÈobatrd,
eea krakeliog, of nog vreemdete figuren met nog meer gatefl. (Ook
Carroll heeft zich ret topologie beziggehouden, onder andere in
Sylvie and Bruno) In een bol"vormige opsluiting kan eer patrootr van
t'Its many
bepaalde eigenschappen optreden waarvan Merutin schreef:
independent discoverers have proposed that it be calted the flo1.rer,
the fountain, the bouguet, and the boojum.tt Echter door bepaalde
vervoruingea (a hyperbolic disgyration, zegt Memrin) "it no loager
looks reminieeent of flowers, fountain§ or bouguet§, so by default
it must be a hyperbolic boojum", en voegt daaraan toe: t'?he term
t'boojum" was inÈroduced because it was all that remained after the
unstable "monopolet' singularity "softly and suddenty vaniehed away".

Referentie 13 van Èlerrnin luidt dan ook (13) see Lewis Carroll, "fhe
Euatiag of the §nark", seeond fit (last verse), third flt (verees
t0 and I4), and eight fir (veree 9)". llermiu vo€gt daar nog elm toe!
ttthe ease for this nonenclature is eaoruousl'y eatranced by the fact
nay be suffer this sad and calebrated
caÈastrophe, shoutd it encounter
suc} a síngularityrr, ret andere woorden:

that the supercurrent it§elf

.
n--.tawrt

de sÈroom verdwijnt den.

,í fu ey

4fÀ^*tha?4"41"

An early disqulsltlon on booJa (after Peter Nerell).
cac appbrenrly heeded the uarntng. ïhe baker dÍd not.

§upurflulils I
§teiar Pisarski en Arrdersou hebbeu nu zich gerealiseerd dat bepaalde vloeíbare kristallen (dat zijn vloeistoffen net een hoge graad
van insendige orde; zij zija niet §uperfl.uidc) r toch Etfucturèn als
3Ue
zijn tot nu Eoe geeo boojums
de boojuus kunnen bevatten. In
experirnenteel ontdekt. EchÈer 20 jaar geleden hebban enkele ondcrzoekerg ia oplossingen van vloeibare ktistal'Len in oedia verschijneeleu gezien, die nu a}s boojum door §teia, Pisatski en Ànderson
geinter?reteerd zijn. Het artikel besluit &et de opwekking:
,tErcperiraeutaLly the appear3nce aud properties of boojums need to

be extensively exarninedtt, hetgeen zowel Carrollogen als fysici
zich ter harte kunnen neuen.

(

*+S*

Poq}Keq"gp\gt $ro&t1
door Mary Boxen
verslag verraderinr

Ïi:ï.H::r9i:'::lj:Ï:ïL"n

28
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The Wasp in a WiS
Eierooder volgt het verslag van de vergadering in de volgorde van
de avond zeLf. Dit houdt. in, dat ik geuoodzaakt ben af ea toe
tërug te kouen op eeo onderwerp. Ik heb echter geproÉeerd een zo
goed mogelijk Lopend geheel te schrijven.
De vergaderiag werd voorbereid en - voortreffelijk - geLeid door
een trio bestaande uit Deanis Crutch, Selwyn Goodacre eo Btian
Sibley. Deae laatste $as afwezig op de avond zelf en werd vertegenwoordigd door R. Shaberman.

irt[ro
begiut net de veruelding dat Tenniel de eerste rast
die Cairoll ei op opmerkzaam maakte, dat heÈ hoofdstuk eigenlijk
niet zo goed pasie in het geheet en dat het bovendíen aiet goe6 te
illustrereo was. Zija brief aan Carroll dateert uit 1870.f
CarroLl zelf maakte ook melding van dit feit.
,
De vergadering

r,?u..,íareT%

#r,.r
%,'agr/' el.rta do.r ;r\,
'a.tà** h.) à2.
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eo*'*.eett

Tu /*b*.

fu*

o(

%- ry

M.

d
í
-{Ít,

vorm vaa
reai.iseert zich, dat het boelc wel geschreven is in dercèten
hoofdetukken
de
in
dus
;; ;;d;kspel en dàt alle zetten
voorkomea.$ethetuegl.atenvaneenhoofdgtukzouereeuontbrede aliaears'
k;;-ï;;tor zijn. DiI geldt ook voor Lookíng-GLaas
te koop aatrgethe
*t,rtjàs Through
Iu t97A worden "r parke
vear Ee
zegge[
niet
wi1
Daar.nen
Bernet,
ioaen op sotheby
de anedoor
gekocht
worden
§tukje§
vandaao kouen. De betreffende
§er's*Yotk'
Jr.
te
Àrmour
,nai
Norrrn
rikaan John Flemfou i; opdracht
kunnen
!,lartia Gardner Ài& "" ooot dat deze nu wel gepubliceerd
drukproeven'
echte
de
over
aiet
het
worden. Let wel: *à h*bben
EAAr oveï onopgemaakte proever. o"-rigenaade galley-pioofs.+

l,&en

she rveut lraók to thp Wasp*rathor
utrviltingly, for she wae tre4; unrious to bo a

&|

Queen.

"Oh, my old bones, m-v old honestt' hu vas
grrrmbling 1íry a* Àlice eame up to him'
"ft's rMunratism, I should think,'Àlice srid
to herself, and she stoolred over him, anil soid
very kinrllyf I hoPe you're not, ir eueh Poin ? "
Thc Wrup only shookr bis shoulde$ aud
turned lris lteàd awey. "Ah, dàrY met" be
s"rirl

tll

biursclf.

*ferq§rn\[qg"
er comentaar geLeverd over de gevoel€Ilg1- die nea
taa, tien mea het Etuk voor het eerst las' Deae
9"Yo:1.*: Itr"
neer op teleuratel1ing over het feit dat het, stukperl'gezien {9"ori"r**fijk
alet is, wat meo *r"i Carroll zou ,f,g"o verwachtea,
op
ode waariu het g.".hr"r*o zou zijn. CarroLl !ías- toen nanelijk ook
konen
§tuk
her hoogtepuÍrr ""i-rli" schrijveisloopbaan. -In het
veeL factoren vooï, die aL gespeeld UlbUea ia andare alineate'is de
Beraet niet bereid
Dit, samen net het feit dat-sotheby Parkereden
tot twijfel aan de
naan vafl de vorige eigenaar te gevlo, is
echtheid van het stuk.
mysterie rotd
Ierzijde mrdt het volgende opgenerkt: ondaoke het
spijt werd
Met
de velkoop v"o tet stuf gi.ne àÍf.t wet eerlijk'
gedaan on
heeft
geen
moeite
verrneld, iat het Brirish !tuee,m totaal
,
het stuk in bezit. te krijgen.
. ..-de
eveoals
i?,
"llhite
oYq
de
dat
geuaakt
wordt
'ïíasp"
opmerkirtg
De
naast elkaar aoudea
Xoigii". Ceiien het feit dat de stukkea vrijwel
zitten ia het b.;k; ;;à.; we hier met iets volkouen oncatrollieanE
zitten.
vervolgens trordt

èr een stukje voorgelezen, geschreven door Brian
gemak
door aàu kunnen gaan voof eea gedeelte uit
dat
ret
§ibleyl
Iliernee ie in ieder gevsl beuezen dat
Glass.
Looking
ïtrrouih the
een
stuk à 1a Carroll" te schrijven.
o*
,i3o
zou
het oàgelijk

Vervolgeus !íordt

YAS

a

d*p

-€h; uhich seemd

frtm the

to

Tood

*ïterc's

there,"

rhe thought,

ba*k

-4cb to eee

IionretLiug

what

Iike a very old nau
morc like a waep) was

his face rvas
the ground,
up toge.ther,

Ieaniug against a tree, all
he
anil sbivering as

if

ohuh

$g{;efleq$F

,- I

68"TeW
Y

-tr-\ 63-68)Er aijn
het gevonden stuk zija geuur,"'erd
48 regelsl U.t is te kórt voot een hoofdstuk van Carroll, ondat
elk hóofdstuk zeker 70 regels heeft. Er komeo ook herhaalde sttrkkel Ln voor, maar dat hoeit geen bezwaar te zijn, oodat Cartoll

De bladzijden van

dat wel vaker deed. Vervolgeng worden de diverse

tests

beeproken,

dle gedaao zijn naar aanleiding van het verschijnen vaa het nieuwe
stuk: De resultaten rlraren de volgende: Het papier ltaatoP de stukken staan is echt uit l86t; de type-out is beeligt dezelfde aLe
die nen kan vinden in de re§t van CarrolLrs werk; de lange sEreëp
is hetzelfde ea de spaties zijn identiek, alle keonerken van de
tij,S eijn er iu te vindea; de regelafstand ís oo! preciee het,eifder-iers dat vrijwel orunogetijk schijnt te ziju biJ vervalsingeu. EÉa ding is vríjwel" zeker: dezelfde drukker heeft het gedruft. I^,ar de spelling in de tekst betreftc de oude spelling
(1839) is niet àftlja volgehouden. Bijvoorbee}d ín het woordje
tígray".'
Àingiande.de veranderingen die gemaakt zijn op de tekst, het volgenà". Ze zí|s toch wel enders dan CarroLL ze gedaan aou hebben.
ÀLs Carroll àen woord verandert doet hij dat niet boven de regel
of doot een woord door te strePen. Qok zijn er zèveu interpunctie
wijzigingen, d.w.z. koumats ,roàr de direete rede. Nornaai gesproken zou CarrolL deze verwijderd hebbea.
Conclusie: Iloewel het papier uit de juiete tijd is en dus in het
voordeeL van de echtheid van het stuk spreekt, doet de tekst dat

niet.
7

beseï11gudiW
pruik wordt nóg ergeas in een werh van carroll gebruikt: in
,tïhe Huntiag of the §nark" bij de verdediging van het varken, Als
ie, moet heÈ tevie
de ttl{asp in a líigt'ioderdaad een afgekeurd stuk
rtÏhe
llunting of the
gedaan,
in
dat
Carroll zeket genoegea hebben
Snark" de pruik wèl geelaagd is.
Hen heeft nog steeds het gevoef dat er iets mis is met het §tukt
Daar men kan het niet bewijzen. Er rijst een vraag! I,Iaar zíjn die
srukken at die tijd geblevàn als ze al die tijd wel bewaard zijnn
zoals de recente vondst toch wel doet vermoeden. Nog een aodere
vraag: Als hij net dit sguk zijr boek heeft wiLLen uitbreidea,
wat ís daar dàn van tèrechtgekomen? Dan kout de volgende auggestie:
I{e moeÈea ten eerste in het zelfde hoofdstuk zittea (de nrmering
is
ongeveer ge}ijk). Eet boek wordt er echtet níet beter op door
,tïhe fraap in-a Wigit toe te voegen. À1s mer nu het stukje in ttltrs
E)t own inventiorf' vanaf ttalice could onLy look puzaeldl she was
ttriot ing of the pudding" (The Annotated Àlice/Uartin Garduer'
blz. 305) lregdenkt, dan zou men er het wespestuk ia kunnen zettea,
Dit is siecirts een suggestie en hoewel hij vrij aaoaeaefijk klinkt,
vooral !ÍaÍrneeï het stuk wordt gel.ezen voLgens de suggestle, blijven er vraagteken§..t'Íeil is het in het algemeen urel eens met de
theorie, naàr de vraag blijft of deze nu opgaat voor dit speciale
stukje tekst. WeL is men heË er over een§, daf het §tuk om en trabij dit hoofdstuk hoorË.
De

Opnieuw trordt "The Wasp in a Wig" gelezen, eo ru valt het op dat
hàt stut< vrij noeilijk leest, terwijl normaal gesproken" Carroll
vrij genakk*Ujt leest. IIet rijnpje daÈ er in voorkomt ie sLecht
Ungàli, De meeete gedichtjes van CarrolL zijn betar. Een andere
oplossing wordt nu nog geiteld: ltet kan best zijn dat, aangezien

het stut-niet door Cairàff gebruikr is, het nog in ongepolijste
stast verkeerL.

Dit richt

de aandacht weer op de Proevea. !{ormaal gesprokea houdt
de auteur een copie eÍt stuurË de echte proeven naar de drukker.
t{aaron aan is dit stuk xru svergebleven? Ilet is bekend vaa Carroll
dat hij erg slording was met zijn werk ea een slecht geheugen had
voor dit soort zaken. De drukker kan eventueel daa rlre1 gezorgd
hebben voor de krassen en oncarrolliaanse opmerkingen hebben ge-

plaatst.

stuk is geen facsimile. Eeu andere mogelijkheid is nog dar her stuk door de drukker ie gered vau de
prullemaad. Haar de vraag blijft, ïíat, zorn aan er dgn ilee voor zou

Nogrrraats: Bet overgebleven

hebben gehad.

I

eonelq$ier
t'Íen concludeert dat het stuk geen vervalsíng is, warrt als het er
wel een was geweest, dan was het we} beter gedaan. §og een laatste
suggestie *ordt gedaan met het oog op het wegLaten van het stuk:
Ia-Íïhe trÍasp in a Wig" komen veel ueer persoonLijke gevoelens

naar voren àrn in het stuk vaa de tfwhite Knight".
i{iermee wordt de vergadering gesloÈen. tlet is duidelijk dat het
laatste woord nog niàt gesproken is over deze zaak. WeI is er een
gröte hoeveelheià aan uateriaal geboden die tot verder denken aaniet, want. hoe geríng de aanwezígà definitieve bewijzen ook zijnn
ze zijn er toeh.
Wie dus zoader meer beweeït dat het stuk een vèrva}siog is, kan
zijn hoofd we1 eeas in een !íe§penest hebben gesÈoken' teueer, daar
de Lewis Carroll" §ocieLy of North Arnetica voLkouen overtuigd is
van de eehtheid vaa het stuk.

vrou

ond.er

van Ton Willemse:....
i

I lticets Advetures under Ground (t864)
In een geliuriteerde uitgave van sLechts vijfhonderd stuks, gebonden
in Marokkaane leder, een voorwoord van Philip Dodgson Jaques, een
fauilietid van Lewis Carroll uit de eerste graad, het geheel voor-

zien van coume[taar door Professor Morton N'Cohen.
Eet boek wordt uitgegeven door Genesis Publications Liuited Èe
Guildford (Surrey) en kost na deceuber 1978 sLechts l.stg. lISr-(. f 500r--)
..
'1,Ët noet er nog bij.verteld worden dat, waar het fotootje van Alíce
Pleasanee LiddóIl is geplakt (bladzijde 90 van het oor§pronkelijke
manuseript) er onder, ook het tekeningetje van rrÀlicerr aanwezig is,
dat oorspronkelijk de bedoeting van CarroLl" is geweest. Deae tekening is pas onlangs ontdekt.
rsBN 0-90435r-l I-4
ar

goedkopere editie dan bovengenoemde facsinile is uiteraard die
van Dover Publieatiolts, Inc. te Nerí York. In 1965 gaf deze uitgeverij Alice Adveature's under Ground uiË en dat kostte toen $ 1 r50.
WeL een versehiL met de uitgave van Genesís Publicatioos, en het
doet waarschijnlijk niets van het pLezier af aLs je de $ I r50
. editie in handen hebt.
4.T.o,rruos het origÍnele manuscript rperd in 1948 verkocht voor zotn
$ 50.000r--. }ïet is nu het eigendom van het British Museum.
Met de inflatie vandaag de dag rekening houdead....

5n"o

5l"rl.* Carroll by Richard Kelly
Een biografie, Lijgewertt tot en met '!The wasp in a t{ig"
Twaynets English Authors Series; 1§ÀS 212
Uitgave'van G.K.ïIa11 & Co. , §oston (1977t
r,sBN 0-8051-6681-2

Dgrnpty, Radical Psychology Magazine", tlaarvan de onderwerpen onder.schreven trorden door een ïdhíte Rabbit, Alice, !{areh Hare
& Red Queen, Cheshire Cat, I"lad Hatter.

6"r,rrra,

.,
ttDrink mij!'
wel wat van terug. Neem nu maar na
7 Onrrerat vind ik erttKoop
mijtt (advertentieleuze van PrivÉ).
en t,Eet mijtt ...

IO

8rcori" Carrollrs

photographs of Nude Children
met een voorwoord van w66r professor Morton
N.cohen, uitgegeven
door The phiLip II & A.s.trí,Rosenbach Fouudation,
phÍladelphia.
carroll vernietigde regen her einde
leven
de door hem
gemaakte forors van naàkte kiaderen ";-;ii;
tr"i"iË"1.
rn her bezít van de Rosenbach ro""àriio;-;i;" een
vierrar. uer de
hand biigekl-eurde fotors. Beharve deze
,i.r-foto,s
p
iu-rr"t
!È
r,,(.,r
opgeblazen tot zorn 32 paginars.
'rsl uoerr3e

9'9o fraaie uitgave van Alícets Advenrures in ï{onderland
and Through
Glass is uitgegeven door Methuen Chí!.drenrs Books
-the.Looking
Líaíted (t978)
Het bijzondere van deze uitgave is de goede
afwerking en de ver.e
iLlustraries van Mervin p*aie (rgrr-igËà1,-ai"
het boek verhefr
bovea aL die
,p:k:" en boekjes wa&rvan er ar. re veel van zijn.
ï§BN

0-416-55280_3

aeNsËvornN

10*l::Ihrough.n".,,.,,"il-*atshefoundthere,aphi1ate1íc
phantasy-by Gerald M.King
De tekeningen van Tenniei zijn overgetrokken
in postzegels gerurrnd, Aardig idee, maar als je er;.";;;-ran en gezien
hebt dan
weet je de regt ook.
Uitgegeven. door Wtrizzard press in samenwerking
met AndrÉ Deutsch

Linited,

London (197S)
ISBI{ 233-97059-2

11

"r"

eou Aaolais van tilolkland kunnen ,i5r.Ï r!
zegt Jubal
!Íaske:
een seience fíetior,"o*ri rr", Jack Vance, Druad in
.Thaery,
en niemand
die rníj er van af kan houden à.t ,te"of"l"í hier
na
jaren
duizenden
rtAlieerr.
een verbasLering is van

12 trru" from Atice
Gediehten uit rrAr.ice, en through
Looking Glass op mueiek ge.zet
door Don Harper ei...uitgegeven àoorthe
A
& c.Bl;ck Lirnited, London (tg7s)
Mooie èn kleuríge- tekeiiig"r, o"r, Charles
Folkard
rsBN 0-7136_r879_05

Iliervan is ook nog een grammofoonplaat
resp.
+EeL' cassette.
CIÉrk is Decca

llet

13,til:risil'i
il

-

«uonc

515

i:;.:ii:i.carroll's,,croule

chareau,, een

vertaling uit

Dover Publications geeft veel. werk van Lewis

Carroll uit.

De meeEt

recente uitgaven zijn:
14 o.r"oa,rres dtAl"ice au pays des merveil"!-es
Overdruk van de eerst; rritga.r" van "Alicett in het frans (1869) en
vertaald door-Henti BuÉ (töendertijd een leraar frans aan de uaiversiteit van Oxford).
rsB§ 0-486-22836-3

dtAlice nel Paese delle lleravigl"ie
Eerste uitgave in'het italiaans (1872) in een vertaliog
ï.Pietrocöia-Rosetti, een vriend van tewis Carroll

15""

Ax/venture

vaa

r§BN 0-486-23277-8

16

*r" v strauye chudes

Vertaald in Ëet russisch door V.Sirin (1923, Berlijn) met il}u§tratwee boekent
ties van S.Zalshuspín. In tegenstelLing tot de vorige
is de
V.Siria
Tenniel.
John
Sir
vatr
de
iekeningeB
want daar, zijn
als
schuiLnaam van de russische emigr6 vladinir Nabokov, die -(in
Anya)
vertaalde
de
.J.""
onder
"Alice't
student te Cambridge ontving'
voor
5,-daar
$
zeggea
en daarvoor volgeni zijn
rsBN 0-486-23316-2

17

R*ssian Journal and other selections from the l{orks of Lewis
èarrorr, edited & with a Introduetion by John I'réncis Mc.Dermott

*.

( I e3s)

onder andere het verslag van een reisje ry11 tsarietische
Rusland in de perÍode van l2 iulílt3 septerober 1867.
ïsB§ 0-48ó-23569-6
18 tortr, geen nederlandse uitgaven dit keer.

Dit is

,umtÍ[tuHH8t

4,#
dgm$P'
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GmmmBbh
van Lewis Carroll
uit twee biografieën
Het is wel duidelijk dat tíauwelwok Alice niet is: in plaats
zo
hard te I'galomfentt, dat hij op deze}fde praats bleef is hij van
rropu,
lool-achtergeraakt. rmers, ti"r vorgen àuo p*r, opnerking.i orà,
de biografie van CarroLl door Derek Éudson uir t9S4 en die door
Jean
Gatt6gno uit t974 (Lewís CarroLL, un€ vie).
en rennend viad ik nog net tijd rào,
lijggla
Iludsonrs boek
is bij de rweede druk vaa I97à van plaatjes voorzien
"*.,.rses:- en wat heb
je aan een boek zonder plaatjes of praatjes?
Nog_ actueler, sinds dezà ,omàr is het voàr
leden van de Eagr.ish
Book club mer korting re krijgen. En Gatt6gno is vorig
3"ri i" t"t
Engels vertaald.
Het E'rans van ca,,oll zelf was niet zijn sterkste punt, gegeven
dat
het equivalenr van "ongekleed,' in ;i.-;;;i-oi"l
lij
ro,r.ioí;
spelae
(l'taar je uoet woorden tenslotte LaÈen betekenen
wat je *lit,
alles is beter dan je zelf meteen toe te geven dat
"ije b10Èe neisjes
fotografeert).

wie-zouden wij dan nog zijn orn Gattégnors boek in het Frans
te
zen? De boekhandeL had een onuitgespioken begrip voor
u!Í tact.

le-

Àan carroLrs meisjes zöu een vergelijking
Ëussen beide boeken heel
goed vast re knopen zíjn, maar dít
t"..-i"., re sner; Laren
we dogrgaan op **a ,rorige oprrerkíag"ilkË
en r"t-rorr"le punten van de
twee boeken tègenover eLkaar zetteid. verder
bï.íjken dat die
al iets over her verschil russen
"p-rar ;.,oi;-rJËi"o.
Hudson en eati6gn;

Het boek van Hudson heeft nu ars ondetíteL gekregen:
il.Lustrated
Siography. Het heeft twee inleid.ingen q.roor-.tte arutAn
een) I zestien
hoofdstukken die min of meer chroaíLogiseh geordend zijn,
appendix met herinneringen aan carror.I" van eer rËerring en drieeen
vriendinnetjes, om re eindigen m€r een degeLijke aiaiioer.fie en ind.ex.
En níet te vërgeten, veel sehitterendà íllust"*rÍe",
fotors door
carroll- zeLf genomen, door and.eren, tekeniugen, stukjes
rranasctlriet
en nog veel meer moois.
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BMBMBB

door Harm-Jan van Dam
Ëet boek van Gattégno heeft juist het 'rleven" (vie) uit zijn titel
verloren en heet in het Engels "Lewis CarroLl, Fragnents of a
tooking-Glass, From Àliee to Zenorr. Het begint met een rtouverturerl
(voorwoord, lijst van aflcortingen, Carroll in jaartalLen), gevolgd
door 37 t'Variaties'r (heel korte, alfabetisch ingedeelde hoofdstukjee,
bijvoorbeeld: Jeugdwerk, Liddel.ls, MaeMillau, t{óàabelen, OceuLtisre)
err eetr t'Codatt (sluitstuk). Het boek gaLrt uit met een selecte bibliografie en - voor de EngeLse vertaling - een index. Het enige
muziekstuk dat ik mij hierbij kan voorstellen is een Lobeter Quadrille.

AL op het eerste gezicht Lijkt het boek van Hudson in elk geval het
minst originele van de twee. Ook in een aaatsl aadere opzichten gaat
mijn voorkeutr naar zijn eoncurrent, of liever opvolgër, uit.
Maar er zijn natuurlijk veeL positíeve dingen over Eudson te zeggen
ea dat'zal ik eerst doen: Zijn boek ís de eerste biografie vao
Carroll die verecheen na de uitgave van de dagboeken in januari 1954,
en daarmee vergeLeken biedt het veel nieurv materiaal. Maar ltudson
heeft meer gedaan dan het interpreteren van de ttDiariesrt: Itij biedt
een brief van Papa Dodgson, waar de strenge doaninee zich eea nonsensikale correspondent toont, eeÍr satirisch toneelstuk van een
student uit 0xford (die voor sÈraf van de universiteit verwijderd
werd), naarin vooral Mrs. LiddeLlrs jacht op geschikte echtgenoten
voor haar dochters wordt bespot. Carroll treedt er vooral in op,
als tegenstander van Àlicers vader, de deken van zijn College.
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Er is pietluttige comespondentíe van carroll als beheerder van de
Gomon Room (de cantine/zitkamer voor het onderwijzend pers""".r)
en veel meer. De vele informatie is duidelíjk geoidend
zowel
prettig aï-s fraaí gepreseateerd. Niet zoad.l ,àa.o zegtàn
Gattégno
dat het weiníg zin heeft nog een echte biografie van carroll te
schríjven. Kortom Gattégno heeft het evideite voordeel dar hij op
audernans schouders kan sÈaan en zonder de sterke mannen onderaan
kan het kleiae jongetje niet aan de top van de levende pyramide
staan zwaaien. Maar i.k ken vergeLijkingea vaarbij ae"e àLn verschiL
is.'. A1 was her alleeí maar oidat-Gatidgoo g.ur-tt"in jongetj"
i".

voor mijn mening over tïudsoats boek zijn vast wel veel dingen van
belang: wellicht waarom de zee kokend heet is en of varkenl vleugels hebbea, in eerste insÈantie mijn eigen vooroordelen, d.at zal
blijken. Maar urijn voorna€utrste bezwàar is aat hij niet góro"g .r.rtert. En ik heb daar een aantal mogelijke oorzakàn: BudàoarsideeËn over literatuur, zijn gebruit vàa carrollrs boekea,
"*"
l"ichte heldenverering voor zijn sLaehtoffer err een typisch Engelse
preutsheid - hoeweL de Nederlandse jaren t50 daar ook rat van konden; raaar daar gaat het hier niet orn,

rdeeën over Literatuur e! het gebruik
v66r Hudson lraren er
rn'ar twee echte biografiËn van carroLldaarvan:
verschenen, die ;; ;ij;neef collingrood in het jaar van zija ooms dood (ígga) .n ai.'r"r,
de AmerÍkaanse mevrouw Becker Lennon uit 1945 (niet lg4lr rorr"-Iludsonts bibliografie beweert). Het Laatste wordt door Gatt6gno
beschreven als "dar soorr chinees gerechr ïdaarvan a" i"gi*ài8;;""
geeo eenheid worden, maar chaotiscÉ op de vorkeo van de gasten
terecht komen'r. Daargelaten dat chinezen eten niet voLgeis deze
criteria beoordel-en (chap choy is een amerikaanse uitvínd.íngj, a"t
is niet de reden vraarom 1ludson overduídelijk kiest s66r coiïLnew""a
en tegen Becker Lennon. Die is de *Freudiaanse aanpakrr van Becier
tennon. Dat wiL zeggen dat zij (en ver.e anderen) ., .r*n uitgaat,
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dat een psycho-analyse van CarroLLts boekea, van alles over de marrrs
onderbewustzi.ja en daarmee over zijn essentie zou vertellen.

Iu dit soort Literetuur over Caroll vaLlen al snel oeisjes niet
ueer in eea konijnehol maar in eeu baarmoederl en als ze een koekje
eten spr€iden ze een rtagressieve orale fíxatieft ted toon. Set i.a
Hudsoars volste recht dat af te wijzea ea aiet nser te uilleo dan
trde feiten over Carrollr§ leven op een rijtje
te zeÈtentt (ialeiding
tnee), maar zijn beznaren zijn aiet zo overtuigend: Hij vertelt hoe
een vrieud vao hem half voor de grap het eerstè psycho-analytiache
artikeltje oveË Alice in l[onderLand sehreef en dat hij sindsdieu
deze aanpak niet aeer serieus kan netlen. Verder betoogt hij bij
herhating dat Carroll enkel kinderverhaal.tjes wilde schrijvea,
zondet diepzinnige of persoonlijke bijgedachren. Dat doet wel erg
voorzichtig en zeLfs lichtel.ijk naíef aan.

IIet is bepaald geen schokkend idee dat ienmnd meer van zíehzelf kan
blootgeven dan hij weet of wil
Io dit verband doet het mij roat
vreemd aan dat Hudson zegt het beste inzicht in Carroll te danken
sao een frenoloog en eetr grafoLoog. De encyclopedÍe omschrijft
ttf,reoologie'r als een ttthans geheel verLaten 1eer, die staaude hield
dat aanleg en karakter bepaald sorden door uitgroei van bepaalde
hersendeteí, hetgeen zich zou uitea ia de vorn vao de schedel die
bepaalde knobbeLs zou vertonen'r. VandaaÍ onze talen- of siskundeknobbel. over grafologie rsordt ook a1 niet veel positiefe vermeld.
ZeLfs als we de vooringenomenheid vaa de 'foffieiËlerf !íetenschap
incaleuleren, kLiakt lludson's Lofzang uat dreigead, Tereer omdat de
grafoloog (die de ouineuze naam Dr. Manntreim draagti ook al voer
voor psychologen) in Boofdstuk l0 opeeas wÉl rnag concluderen dat
Carroll treen fixetie op het verleden hadrr. En verderop zegt Hudson
dat de feiten Mannheimrs oordeel Lijkea te bevestigen, op een !0anier of ze anders aaagepast hadden moeten worden.
Kortots, ik zou van tlree kwaden waarschijnlijk liever de divan van
de psyeho-analiet, dan het bureau van de grafoloog kieaea, aaar dat
zal zeker aiet iedereen beamen. !íaarrom op een benadering tefug.te
konen, Ík bea het heleuaal uet Gatt€gno eens dat je geea Freudiaau
hoeft te iijn om iets meer over Carroll te zeggeÍr dan Hudsoo doet;
vaak doet Gattégno dat overtuigend - ondanks het speculatieve
karakter - altijd boeiend. l{et, is niet toevallig dat Gattégoora
eerste hoofdatukje trAlieet' heet (mieschien wel de aanleiding voor
zijn al,fabeÈische opzet), en Hudson pas na een kwart van zija boek
ÀLiee Liddell iatrodueeert. Evenmín is het toevallig dat Gattëgno.
in de eerste alinea zegt dat er rnaar twee Alices belangrijk waren
ia Carrotlrs Leven: Àl.ice in Wonderland en Alice Liddell.
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,rceluklcig hebben ze geÍroeg gèmeen om in Één hoofdètuk behaodeld te
r*iaÀJt.-sij rrijst er dan op hoe CarroLL de figuur uit zijn boek

zijn latere dagboe;i;fË *a1ii"",-*"t "rot*lingstekens, Ítoemt-iohoofdpersoon
een
t."-ío" hij in Through the Looking Glass zijn
gepa.::::t1-":::-ni"
ïà*rii:a gËeft aie aíice tiddell ioen aI lang
Ín ziJÍr dëboottochtje
beroemde
het
op
hij zelr íeel toespelingen
is-Alice voor
finitieve vergie wàg1-ieI. Kortom, in Gattëgnofsenoge:r
simpelweg =
Carroll een ideaalbàeld vac het àl"io* meisjenietniet
kijkeu dao
verdet
eigenlijk
we
l[ogell
Àt-ice Liddell. van Eudsoxt
brievea ea
wat we over cartàir uo zílr- àoeo "n tàten uit dagboeken,verzekert
andere [uiee-verzom.eot' broanen ueteïr; slechts een keer
the Lookiy^:-1Ï:-":.13
;ii-;;" àat elice in !íonderland, ïhrough
ea uitgewerkE zLJn't
opgeuet
zorgvuldig
ffuiting of the Suark "zeer
enigà wat heo aaa de boeken zoals ze voor
,""i àIt is eige;iLjt nut(hij
houdt zich weL uitgebreid en boeiead
ons Liggea iot.re*"Ëert
en net
Uerig iËt Cu"rrllrs relatíes met de uitgeverij-Uacltilla,
prorazernij
en
zijn íL1u"tr*roieo; àf. hij allemaal toa waanzin
verandetot
beerde te drijvei-à.a-"iaeist ing"*,ikke1de voorstellen
dan ook soms wat
ri:rg en verbeteriug). Zijn hoofdstuktít'els zijnvan
de veertien bladmisleidend, "syi*.iË'àoà it,roo" heeft maar twee carrol-lrs
actívizijden die over dat boek gaan, de rest gaat over bewonderat"
teitea tussen lB80 en 189ó. Eudson is dan ook een
"11_

::iiïr§:t,:t-i*x*:;ry-n'ï?:"::ïi::ï',.uo"ïrïï';,""'

vrijwel aLLg inforruinte aan Carrollrs jeugd besteedi, "a"troorgeneigd
faoinatie van Col"1i"g"r""a-toàt. En die Ls nogal Ëe aien.deInhele
eeralle
lie OoAgsoa ia eËn rooskleutig heuels licht
spectaculaire.vondst
iijur.Li Eoer ik àaar bij ,*gguo dat Eudson é6n
kinderkamer in
de
in
planken
de
onàer
van
heeftl
ie-b"s"hrijven
een witte
o.ag"""l; Ë"i" 1""-óioft kwanen in tbso een vingerhoed,
(hij
haadschrift
handschoen en een stukje hout, \,raarop in Carroltrs
wijde
doorlde
met toeÍr e1f geweest zijn) staat.t'wà zullen zwerven
tthartekreettt,lteen
werel-dlen buffefs-irgenttl Eudson ziet dit-als..een
vroeg verlangen rr*it-..* vlucht in !{onderLandt"
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nijn kritiek op wat Hudsoa niet, vertelt even onderbroken
voor iets Íraarvan hÍj nél vee1, uisschien tÉ veel, vertelt-(uaar
zo is het ook nooit goed). Ik vewol.g rnaar !íeer fiet wst hij niet
zèB:., saarbij dit ke;r de preutsheid volgeas mij de hoofdschuldige
isl óattégno-wijst er op dst Engel§en zo vaak §'ransen en Aoerikanen
belangstelling eÍr §en§atiezucht a1a ze het
betichten over ongezondà
r!{eisjes"
hebben. Ik ben het heleuaal met hem
over Carroll en zijn
eers als hij zegt àat *r eàn duidelijk sexuele couponeng i11 de
vriendsch*pl.o luet neisjes zit. Er is geen enkele reden oE zoiets
schandeliji- te vinden, óf tij iernaad aÍs CarrolL "die zo sy@athiek
en eetbieàwaardig isil dit onderruerp wat vaagjee te behandelen.
Iludson heeft, heel gocde dingen over het bakerpraatje dat Cerroll
net Alice Liddell of de actriee ElLea Terry had willen trouwen.
Hij betoogt - terecht - dat Carroll hooguit i1-8Èi1te verliefd ie
g"í"e"t of Utteo Terry er oeer niet. Verder wijst hij op de meer
Iig.r"n" Vietoriaanae voorliefde voor, aelfs bIote, kleine-neisjes
(oàt eeo llluetratie vaa twee kergtkaarten eet naakte meisjes)'
!íaar daar stopt hij. Ïerwijl het uit alles blijkt, wat Carroll doet,
àat Ue ueisjeà ziji enige sexuele uitlaatklep Írareni de fotrs, de
coastarte vf,aag oà kusjes (ëén neisje beschrijft hoe ze tot haar
verbazing uiddén onder een toÍreelvoorsteLling gezoead werd), de
quaei-grlppige verwiJrende brieven die hij schreef als hij zích
rr.*n"rItoàsd-voetde àoor zijn vriendinnetjes. Natuurlijk betelreat
dit niet daÈ Carroll ooit bàwgst eexuele handelingen met zottt en
meisje heeft wÍl1en plegen; hij zou g,e§torver zijn van schaa$te
elleide lranneëtr hij àaar op die oanier aan gedacht had. l'Íaar dat
het fotograferen ei opsteli"n,"o naakte rneisjes, zeker uet de tijd
fk

heb

heu een neer dan alleeu esthetisch gedie dat àttee toen koàtte,ttof
dat genoegen zich uitte io eeu orgacme
En
gaf,
ie zeker.
noegen
Gatt6gno. Daar ben ik het we1 mee
zegt
vraag",
ia àen àeaàeuische
op die vraag "neett i8.
artwoord
het
ik
dat
eeo§r al denk

Nog duidelijker is het dat Hudson ons tekort doet als het gaat over
t<1àine joOgàtjes: Van 1846 tot 1849 was Carroll op de kostsehooL

Rugby. trudson-twijfelt er niet can dat hij daar heet ongelukkig
w"i, 'ren daÈ uoedigt een biograaf nÍet aan die jaren ook maar enigszine grondig te beituderent'. Elders veronderstelt hij dat er tu3§eÍt
Carroilrs twaalfde ea tvintigste jaar trieta buitengewoon'schokkerds
heeft plaatsgevondentt en we1 de dood van zijn noeder en rteetl louterende érvariag op kostschooltt. De rest moëten we zel'f naar uitzoekea, I{ier slaat Gattégno toe.
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nagenoeg zeker Eerecht - dat Carroll op kostschool eeo onaangènÍrme homosexuele ervaring heeft opgedaan (door
andereo betrapt?/door ouderen gedwongen?). Deze ervaring moet hem
beÏnvloed hebben in de rest van zijn sexuele (of a-sexuele) Leven
en zijn welbekeade efkeer van kLeíne jongens verwekt hebben, Niet
voor niete is hÍj zo enthousiast over een andere kostschool, waar
de sLaapzaal 'rtotaal uniekf is, oudaË ei.ke jongen een afgeschoten
eigen hoekje heeft, waar hij geepaard bl.ijft voor r'storen en pLagentt. Iludson doeÈ zeLfs nogal zijn best aar te tonen dat CarroLl
het best met kleine jongens kon vinden, maar dat is onbegoanen werk,
want hij ken zich alleen op een paar fotots efl eea brief van èen

IIij veronderstelt -

jongen baseren. Daartegenover staan uitsprakeg aLs I'ik ben dol op
kiaderen, behal"ve jongensrt en "Jongens liggen'nij niet. Volgene mij
zLjt ze een vergissingtt. Het aardige van Gatt6gno is, hoe hij ook
op dingen uit Carrollts boeken wijst: Er komen mrar trilee kleiue
jongens in voor, de engelachtige, je zou zeggen gècastreerde, Bruno,
ea Uggug, die al1es vertegenwoordigt. wat agressief, ureed, stekelig
is, en die dan ook ia een stekelvarlcen verandert. De andere mannen
zijn vrijweL
alLenaal sukkels (Ilartenkoning, Rode en Witte Koning,
vooral de t'$hite Knight'r). Laat ik dan de sex rdeer met de kleine
meisjes afsluiten, én voor de afwisselÍng met kritiek op GattÉgaol
IIij trekt nog veel meer conclusies uit Carrollrs boeken, onder andere uit de manier rilaarop hij daar meiejes en vrouïren behandelt.

Díe gaan nij persooni"ijk te ver, hoe ingenieus ze ook zijn, en hoe
interessant de opmerkingen over de Àlices en §yLvie and Bruno ook
zijn. In het Hoofdstuk Sexualiteír vat hÍj ongeveer sér&en ruat hij

in Celilaat, Fqnilig, Meisjesv_riendscjigppen, Pjrpa en- ],Iamp heef t
gezegd (en wat in llgggg nog konl).
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In een theorie die te ingewikkeld is ou hier uit te leggen tïelt
hij de voLgende conclusiàs: Carroll verwerpt eer§t de "normaletr
aglessieve-mannelijke sexualiteit (=Uggug) r toont dan iu zijn boekén de agressiviteit *tao vrouwelijke sexualiteit (Alicet llarten-

tconinginl Bode Koningin), vervolgens de ondenrorpen-mannelijke
(-gr.roo)-en' tenslotte de totale onrkenniilg van sexuali""*,$iitàit
teit (títrite Knight, Professor en Gouverneur in Sylvie and Bruoo)'
Carroll is daa in *"reo gelijk aan "Àlicert in zijn sexuele verlangeos.
Ik volsta met op te uerkàn dat het begrippenapParaat wel erg ouder!Íets en rechttijnig is, en dat Àlice = Àgressie bijvoorbeeld.maar
t'The Waep í.n a
ten dele opgsat: De net teruggevonden episode van
líig" heeft ieel ctítici weer Íaten benadrukken hoe aardig Alice,is
{oI tfiStt daaruit juíst al weer dat het een vervalsing betreft?
Laten wà dan ook maàr het blokje hout met Carrollrs handschrift
daaronder rekenen). Kortom ik houd persoonlijk wel van Gettégnots
ilik-zie-ik-zie-wat-jij-niet-zíet" speltetje§, en ik vind het goed
dar hij de inhoud rrio-c"rro1l"ts boekeÍr zo veeL nogetijk er bij-wil
betrekÉen, oaar eoms ïíordt het mij te gek (alleen voor het ontbijt
lezen dusl. De meeste van deze thàoriën komen ook uit Gattégnors
vrlj noeilijke proefschríft over Carroll (1970). Dat hij au.een
zo?gt et' Èus§en haakjes voor
breier opg"l"t
-tàctr Loek heeft geschreven,
(zoals
de sex), onddnks de opgrote f.ijnen vertoont
dat het
zettetijk tro[tetig. ópz"t. Daar ís ook zijn coosequente idee van
een drildeling itt örrroftfs leven een illustÍatie van: Tot 1855/
1856 het begin van gijn zelfstandigleid (1854 begin dagboeken'
1855 fi.nancíeelr onafhankelijk, 18551Í856 begin fotografie, Aliee ln
Oxford en begií Jabberwocky); rot 1880 (eind fotografie en college§)i tot 1898 (dood). Maar dit terzijde.

losse opmerkingen tot Uesluit: Ik had nog beloofd de
neldeavereÍing bij Hudson aan te wijaen. Die bLeek al enigszins ten
aanzien van dà kinderen, meer nog in de volgende twee voorbeeldenl
Ats Budson vermeldt dat Carrollrs colleges door iedereen §aai gevonden,werden, voegt hij er aan toe dat hij "va§t en zeker meer
succes hdd in het ónderwijs *rnder viet ogentt. GattÉgno zegt dat de
studeoten aan wie hij dat priv€-ondemijs gaf (als tutor) een peNog een paar

titie indienden our bij ieruand anders ingedeeld te worden. En aLs
eeÍr collega Carroll pàaant vindt, citeert lludson meteen een posÍtief oordàetr van tteen belangrijker man dan deze ÏuckÍíellrr. Het is
aaÍr
vrij onschuldig alLemaalr maar toont volgens mij eens te ileer
(ea
dus
worden
een beiaalde traditie-[eschreven
à.t"ti.ài.iiÈ"-i"
in Nedeiland, waar het heLemaaL niet zo'n traditie is, ook naut'elijksgesehreven worden)'
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Nog twëe voorbeeiden van razaarom ik Ge.ttégno beËer vind: Ten eerste
de dingen die hij we1 en Hudson rriet vermei.dt (daarbij moeten we
bedenken daË de omgekeerde er \,raarschijnl-ijk meer ziju; dat is nu
eerunaal het nadeel van de eersÈe, zíe boven. Dat Gatt6guo vrij veel
van l{udson herhaaLt kunnen we hem ruoeiLijk kwalijk rremen en bovendien is het boek voor Fransen geschreveni kritisch is hij trou!Íen§
genoeg) I Dat Carroll- de middagthee invoerde ín de Cammon Room, hoe
hij daar zorgde vöor stëeds níeuwe technische snufjes (oproepen
op het 'rprikbordrr om Ès ko*en kijken hoe de nieuwe gasverlichting
werkte eÍr te beslissen over eventuele aaaschaf), de werking van het
beroemd.e correspondentieregisleï daË Carroll bijhiel.d (hoewel ik
daar nog steeds niets van begrijp); zijn woordenpuzaeltjes (de
Syzigies en andere), heè intense belang van logica en wiskunde
(vaoral in paradoxea natuu:lijk), heË plan een eelectie van Bijbelpassages te maken door oudaren (rxet extra grot.e letters) etr voor
kinderen (extra stichtei-ijke), hoe CarroLL de vulpen gebruikte
(een nieuwigheid toen) ea nog vie:: dingen die ik even overhoud.
Het, tweede vcorbeeld is Gatt6gno's behandeling van koningin Vicrorial De anecdote van koningin Victoria die na ÀI-ice in Wonderland
rlog ee$ boek van Carroll i.+iLde lazen en Éoen een wiskundeboek kreegt
is zo l"angzamerhand ever: bekend ats het feit dat dit verhaaL een
verainsel is. Maar Gatt6gno vclegl er a&Í toe daË je ook aroet kijken
naar de kontekst waarÍ"n Carroll eelf die anecdote öntkënder 6angezien dat dertig jaar na dato was (1S96) en noeh Carroll, nog koningín Victoria daar (nog) veel last van konden hebben. Het uras vlak
voor Victoriars diauanten regeringsjubileuil en gaf Carroll een duidel-ijke kans om nog eens in het openbaar te laten horen hoe zeer
hij bezwaar had tegen de id*ntiÍicatie van Carroll "de schrijvertt
en Dodgson t'de wiskundiget'. zoiets vind ik een eyè-opener.
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heb vier dingen terzijde geLegd en ben ni.et ven p}an_ze op de
kade te vergetefl. Al"ice weet aL niet meer wie zij is; wij !Íèten
zeket niet wie CarrolL was, als we in termen van ee§ neër te leggea
Legpvzzel denken; en ook vàn de stukjes spiegelgLas-uit Gaqt6gnots
titel kunnen we geën hele spiegel meer maken, evenmin ÍíaarschiinLijk al.s bij andere mensen. Maar somg denk je dat de wiskundige en
tolicus eigËnlijk een krankzinnige hoedennaker of een krankzinní.ge
trrírrrao waÀ; Gatt6gno vetmeldt hoe Carroll een plan van zijn btoer
fanatiek ondersteuide door veLe hooggeplaatsten af te gaan. De inhoud van dat pLan was de isolatie vàn Trístan da Cunha, waar zijo
broer geestetijke wasrop te heffen, door de parochíe van 8t zielen
over te brengen naar Zuid-Àfrika of Austral-ié.
Illustratiever rog i§ de manier waarop hij zijn manuscript behaÍIdelde alvorens het op te sturen aan Furaiss, de illustrator va1r
Sylvie and Bruno: "M-idden in de nacht sneed hij de bladzijden in
horizonLale etrips van ongeveer vijf regelsr -stopte die in een zek
en sehudde ze door elkaari vervolgens ram hij de stukkea er uit en
plakte ze op een ander stuk papíei in will.ekeurige vol.gol99".
ioor uiddel van een inmens ingàwíkkel.d codesysgeeÍB mèt cijfers,
letters ea tèken§ Eoest Furniis de juiste volgorde weer her§tellen'
Begrijpelijkerwijs weigerde hij.

Ik

zijn
tenslotte de aart§conservatieve Carroll als een uan die
je
vanuit
tijd ver vooruit was; ook een Leuke illustratie van hoe
versehillende standpunten vooi hetzelfde kunt zijn. In 1896t toen
er gepraat werd ovei plannen ook oeisjes te laten afstuderen inEn
Oxfàrà, stelde hij voor een Vrouwenuflíversiteit op te richten.
w61 mei het argtrmànt dat de te vrije omgang tus§èn de seksen oP eeÍr
gemengde uaiversiteit nadelig was. Om de Pret ten top te voëren
de vrouwen we1 geen eigen univer§itei't
ío"gt-hi.j er aan toe, dalttzelfs
mannen vaak niet willen lrat het
zulíen ,1.11er,, maar àat
heleuaal tenbeste voor ze istt. In een discussie over vivi§ectiët
ileer§t
veroordeel§lotte, voorziet hij akelig duidelijk de dag daË
de gevangenen, dan óngene*éti3X aieken, krankzinnigenn etc. het
voorwerp vao experimenten zullen rirordeÍl.
Niet alieen Píel Grijsr.maar ook Lewis Carro1l. waeht op het antEn

'lroord van Buikhuizen.
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door Mary Boxen
(l) een artikel over
het idee aou kunnen
zijn gekomen om die, in zijo tijd al uitgestorven, vogel te gebruiken in zijn baek Alice in ï'Ionderland. Enkele jaren tevoren is ook
eens een artikel gewijd aau dít dier in hetzelfde blad (2), In dit
laatste artikel is voornamelijk aandaeht besteed aan de herkomst
van de Dodo en de reden waaxom hij uitstierf.
De vogeL zou voorgekomen aijn op het eiLand Mauritiu§ !íaar hij ín

t
a

Onlangs verscheen er ín het blad Jabberwocky
de Dodo. Ilierin werd verËel-d hoe Cartoll aan

1598 door admiraal Jaeob CorneLiszoon van Neck ontdekt werd.
Van Neck is de eerste die dus meldíng maakt van het dier, maar hij
brengt er ook nog een mee naar huis in 1599. In de loop der jaren
worden et zo verschillende exempLaren naar Europa gebracht. De
meningen zijn verdeeLd over het juiste aantal hiervaa: ze lopen
uiteen van drie tot vijftien. Aangezien de soort voornaneLijk door
Nederlandse zeelieden schijnt te zijn uitgeroeid - consumptíe van
de vogel. door de merls, en consumptie vaa de eieran door roeegebrachte huisdieren zoals varkens en apen - achÈte ik heÈ niet or:mogelijk'
dat er meer gegevens over de vogeL in het NederLands konden ziji
dan in eien andere taa1. IIet leek me ook aiet uitgesl-oren, dat bij
een onderaoek naar het bestaan varr de Dodo door een niet-Nederlander, gemakkelíjk broanen konden zijn overgeslagen, die minder
bekend en slechts in het Nederlands gesteld ïíaren.
Zo stuitÉe ik op een verslag van de heer Oudemans, orníthoLoog, in

het tijdschrift "Aves" no. 874. Dit verslag stond uiet vermeld in
de bibliografiiin van bovengenoerade artikel"ea in Jabberr+ocky, hoewel
somrige punt,en vao dezen overeenkoeeo met die van Oudemaas. lïier
voLgt daaron het verslag van Oudemans met de daarop aanstuitende
reaetíes van andere ornithologen. IIet zij verroeld overigens, dat
Oudemans geen Carrollian ï^74s.
,e

De

titel van het verslag luidt vol"uit:

t'Dodo-Studien, Naar aanLei-

ding van de vondst van een gevelsteen uet Dodo-beeLd van 156l te
Vere'r, door Dr. A.C,Oudemans (1917).
De auteur schrijft, daÈ hij tijdens een verbLijf ín Zeeland, in
Vere plotseling twee identieke huisjes zíet. IIet ene heet Eet
Seho"tse lpys (3), het andere Het laurygtje. Beide huizen hebben eea
geyilsteen - het toermalige veivàngoiddeL voor huisnunmer§ - .
lametje er
fret_Larmretje heeft, uiteràard, een gevelsteen *ei
"un
onder
staat:
Er
vogel.
met,
een
er
een
op,tteE-EEmtse Huys heeft

'.tndffiksheturis1eidendeondersehriftherkentoude.
in de vogeJ" een Dodo. VoLgens hem is er hier geen sprake van
een struisvogeLafbeel-ding. IIet is eerder een "haan lret te dikke

mans

poten en een roofdiersÍlaveltt.
Ook de v}eugels vertonen níet de kenmerken van eeÍl struisvogeLt ze
zíjn zelfs te kort voor een haan. De voeten hebben vier zwaargebouwde en van korte klauwen voorziene teÍtefl: drie naar voren en één
naar achtereo. Oudemans vertelt verder dat beide huieen dateren uit
de l5e eeuril efl van dezelfde - onbe'kende - bouwmeester zija. De beide
gevelstenen zijn vol,gens renaissarrceseijl gehouwen en dateren uit de
l6e eeuw (1561). Ook deze zLjn besList van dezelfde ontwerPer en
beeldhouwer, die eveneens onbekend is.
Oudemans gaat er van uít daÈ dezen als hij het lamretje natuurgetrouÍr weergeeft, ook. het andere dier Ílatuurgetrouw moèt hebben
trachten &Íeer te geven. De vraag die daaruiË voortvLoeit isl trdelk
dier heeft model gestaan?
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HÍerop troert Oudemans een proces van elirninatie uit. Híj noemt-diverse vogels op die modeL kunnen hebben gestaan. IIij begint bij de
haan, een all.edaagse Nederlandse vogel. De afbeeLding heeft wel de
EoEing eu de pLuÍmstaarÈ van een haan maar niet de t<amr de sporen
en de oij'ptaog.rormige bek, die toeh kenmerkend behoren te zijn.
De volgende vogel is de struis"vogel (LeË ook op het onderschrift
dit dier zijn de potèn zwaar'
van de gevelstàen). Zoalffiffi
gebouwdn vooral de schenen díe meer op dijen lijken. Ook de staart
vertoont gelijkenis. De rest van de afbeelding heef,t echter niets
wèg van een struisvogel: heÈ voorhoofd is inteLligent,, de snavel
is niet breed, ptat. en geslotën, maar zijdeling§ §amengedrukt; de
24

hals Íg niet lang slank en kàd, uaar kort, dlk ea beverderd; de
rory is te schuin; de bevederín! is anderei en tenslotte heeft de
BtruÍsvogel twee teretr voor en twee achter, in plaats van drie tenea voor en een achter. Dit Leatgte lras in de I6e eeuw al bekend.
Een derde vogel is de Gaapsnariel (Anastoons), die we1 dezelfde gestalte heeft en bek, ileeíaïC éi verder toch anders uitzfet en bovendien vöör 1800 oabekend wa§. À1s rrierde nogel.ijkheid wordt de
Dodo genoemd.
À1 in 1505 is

ll,auritius bezocht door Europeanen (Portuge.zea) en
noet nelr dus op de hoogte zijn gereest van het bestasn van de Dodo
in 1561. Verder was er in die tÍjd veel haadel tuosen Portugal
eneraijds en Vlissingën eD Vere aaderzijde, een teden te ueer om
het dier als bekend te verouderetel.ten. De oudste afbeeldÍog dateert uit 160l en uoet dus ook hebben bijgedragen tot bekendheid
vaa de vogel in díe tÍjd. Van t{eck. noent fn zijn heschrijviug van
de Dodo: tr...hebbende tt Lyf als een vogetstruyÍr...f' (1599), hetgeea alweer ëen verklaring geeft tea gunste van het onderachrift
ooder de afbeelding van de vogel te Vere. Wat betreft de afbeelding
en de Dodo het volgende. ZoaLs in de afteelding heeft de Dodo een
nijptangvoruige beh, hetaelfde oaakte gezieht, dezelfde korte
vleugels en een overblijfsel als staartpluiu. ook de vier teaen
ziea er hetzelfde uit ea staao in de goede positie. ÀIleen ie de
bek wat te.tang, vertonen de vleugels slechts vier penaen (neer
germld op de gevelsteen)., maakt de pluinetaart een droevige indruk
(op steen! eea volle dos), eu Íe het gevederte dun (vol op steet).
De heschrijving van de Dodo d.ie oudemans hier hezÍgt ie die van
Clueius (4), en OudemEne stelt dat de'daàr beschreven vogel misschÍen in de rui is. Conclus*ier Misschien lijkt een Dodo, díe niet
in de rui ie, beter.
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geeft

Írog t!Íee vogels aan, die qua votm in
de !ÍàscareahÉs Dodo, die - aldus
ie,
en dé Sóitti.{r.e van Rodtiguez, de
niet

Oudemane

aamerking zouden kunnen komen:
Oudemang

- het Ëesliet

Dodo. Deze kout in de liter€tuur-Effii'as voot na 1634 en
daarorn niuder kans, dat deze vogel bekead.zal zijn gèwee§'t
aan de naker van de afbeelding. Verder heeft deze vogel eeo andere
bek, hoewel hij weL dezelfde pluinstÉart heeft.

vitte
er is
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besluit zijn artikeL met het geven van de verschil"Lende
die
door de jarea heen aan het dier zijn gegeven.
rssreri,
A. Doào. De eerete di.e deze aaan gehruikt i.e.Eeanuel Althan in 1628:
ï6-do" (waarschÍjnlijk naar aanleíding van het'geluid dat de
vogel maalct, het Engelse "dot'wordt uitgesproken ld'oe/ en is ao
a1 sneL vergelÍjkbaar met het in Nederland bekende duivegekoer).
Deze naam wordt overgenomen in 1634 door de heer llerbert eo voor
het eerst volledig gedrukt: Dodo.
B. Dódaers. Van Neck zegt van het dier dat het een rond gat heeft.
Effiae
is een §oort balvormig voorwerp. Àers, ofËewel aars,
spreekt voor zÍch. Er ts echter nog een vogei. die zo heet: rtde
dodaets, het hagelzakje" (podiceps fluviatiLis). Ilelaas heeft
het uiterlijk van dit dier geen eakele ge}ijkeais met dat van de
Oudemans

Dodo. Het woord Dodaers wordt ook nog op andere wijzen gespeld
aangetroffen.
ín het Duitse
C. Dronte. De herkomst van het woord is te vinden
wffitDrohnet' (= dat) of het Deense woord t'Drunthe'r (= taloen).
Rond 1 623 ís in het Nederlands het woord "Dronte" te vinden,
§et vordt voor het eerst gedrukt ia 1648 (de niddel-nederlandse
betekenis ís ttgezwollen zíjntt; de huidige betekeni§ heeft iets
uitstaande met ildrenteten". De popui-ariteit van de Dronte blijkt
met het feit, dat hij in 168l op ee§ farniLÍewapen kwam te staaÍt
van een familie geheten "Dronte'r (Ïli heb navraag gedaan naar de
herkomst van de oa€lm van éën van onze jongste steden "Drontentt,
uaar heb mijn on4erzoek nog niet helemaal voltooid.).
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D. Wà]ghvógel. Deze naam zou door de zeelieden, die het vl.ees van
het dier aten, gegeven zijn vanwege de aare smaak. rn het Frans
heeft het dter dan ook de naam Oiseau de t{aus6e gekregen.
Deze werd voor het eerst gebruikt in de Literatuur in 1848,
ornithologen zijn het voLkomen eens met de ontdekking van
en zijn daarbijbehoteade eoncluaÍes. onder andere eà
grootheid op dít gebied, Masauji llachisuka, die in lgs3 her boek
ttïhe extinct birds of the Mascarene Islandsrr sehreef. Hij gebruikt
veel van het naÈeriaal verschaft door Oudemans en noemt dieas wetk.
een "excellent nonographt'. Hïj maakt ook daÍrkbaar gebruik van
§oumige

Oudemans

Oudemansl ontdekking te Vere.
Andere, reeentere ornithologeo, trekken 0udeuaasr vondst ia twijfeL.
ro een artíkeL in "Das Journal fiir Ornithologie* schrijfr Erwin
§ttesmana (1958), dat rond het eiud van de vorige eeuw enkeLe goede
studies over de Dodo zijn verschenea, onder aadere door $Èricktànd,
onren, Hamel-, Newtou en Rothschíld. Maar: Itkurz danach beginnt die
Periode des VerfalLs. Sie wird herbeigeflihrt durch die *6frandluag
von otidem4n_qtt. HÍi gaat orTmiddeLlÍ'jk verder! t'rhï (de studie vaÍl
ouadàÏGi§rae tàiàer nichr soforr die verdÍenre scharfe Kritik
zuteíLf'. Hij heeft vooraanelfjk bezwaar tegeÍr de vele speculatíes
die gemaakt rtrordeo. Dit is nfet wetenschappelijk verantwoord.
Àl"Lereerst wijst hÍj op het feit, dat door de schoot van oudemaas
wordt aangànomen dat er zeker veertien levende exeuplaren uaar
Europa zijn geËracht. volgeas srtesemann zijn er maàr drie gevallen
aan te tonen waarin dit ook werkel.ijlc geÉeurd fs. ook !íat betïeft
het uiterlíjk van de Dodo heeft de. school vaa oudeuans zich. vergist
zegt hij. ze aíjr. afgegaan op wat door de. verschiLl-ende personen,
die een Dodo gezÍen hebb.en, gezegd wordt, zonder zich af te vragën,
töevàegdea. Aan de hand van &ronnenr'docl hern als betrouwbaar ÍIangegevén, §tèLt §tresemànn zeLf een beeLd sauen van hoe volgens hem
de Dodo eruit moet hebben gezien. Ilet zcu.te ra*g duren on dít
Éee1d met Éijbehorende Bronnen voor de lezer op te roepen. ![eL
staaft §tresemann alle gegevens dfe hij geËruilit aan die uit aadere
bronnen, om zo een hoge &ëte vafi betrouwbaarheid te garanderèn.
0ver Oudemanst steLling valt toi slot het voLgende op te rerken.
Hij gaat er van uit dat de huisjes door eenzàLfde bàuwsreester zijn
outríorpen, hij saat er verder van ufÈ, dat ËeÍde gevelstenen ook
door eenzeï.fde persoon zijn ontworpen. Iífj laar Ëuiten beschouwing
eni-ge kunstzinníge fantasie van de Ëeeldhouwer vaa de gevelsteen
en/of teehnische problemen. BÍjvoorbeeld: uisschÍ"n *ai de steen
Ëe koËt om er Lange struisvogeLpoten op te zetten. verder neeÍrt
hij aan dat de Letreffende kunstenaar moet hebË.en gerreteÍr hoe zorn
vogeL er precies uitzag - ër lras toch genoeg iltustrattemateriaat zonder de nogeLijkheden tot onderzoek op dit gebied voor de beeldhouwer te .Ëeschouwerr en - als dit er aL vas - zonder de brtiriÈen
van de man kritis.eh te overhreBèn,
Iilàt betreft de verschillende vogels die genoeud worden: Het vai.t op
dat hij Ëetrekkelijk snel alle andere vogers afdoet en vrij r.ang
bij de Dodo blijft sraan. Men krÍjgt op die manier het ideà aat
hier een conclusie word heroeaen in plaats van geerokhen.
ondaaks al deze bezwaren za]- het voor de liefhebber vao de boeken
van Ler,ris carrorl interessant zijn om zelf eeas eeo kijkje te gaan
nemen ín vere ert te constate.req in hoevefre de vogel op de gevelsteen een Dodo is.
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r'The Dodo and the Caucus Race." by Narda Lacey Schmrtz,
'JàbleryöckI, rinter 1977, pp 3-{5.

2. 'tír.

the Dodof( hy Btian §ihley,
Jabberwoeky, spring 1974, pp 9-I5.
3. Eeide hufzen heetten sa&en de SchoÈse Huizen vanlrege hun §chotse
benoaers. Deze Schottea zeten in Vere met het oog op de handel
in atoffen, ïtr dit verband Ís een larmetje aL tarael{jk logisch.
Yoor eea struísvogel of Dodo of eaige andere vogel kan ik hooguit bedenken, dat veren ook een deeL van de uode ÍÍereilr uEar dít
is slechts een verouderstelling.
4. CLueius: E(otÍea (t605)
Dodgaon and.
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Ttre Dodo aod Kindred Birds, or the extinct
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zijne "Dodo-§tudÍenr!, in §!§[r ïijdachrtft
der Nederlandsche 0rnithologische Vereeniging, jaargaog vi, epril 19t7, afleverlag t.

The Dodo and the Caucus Race, Jalibamosky.t
winter 1977, pp 3-15
Mr. Dodgson and the Dodo, .ttipberlrocky-r
spring 1974, pp 9-15
[Iie hat dÍe Dronte (Raphus cueullatug)
ausgerehen? {n Jó}fi!4L flir Ofiii§hologÍe'

Eeft 4 (t958).
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LEI,iT§ CARROLL

GENOOTSCHAP

Ilet Lewís CarrolL Genootschap werd
op 16 januari 1976 opgericht op
initiatief van Casper schuckínk
Koel die, via een contactedvërtentie in Vrij Nederland enige uedegeroten vond ie zieh op de een of andere manier met het werk van
Lewis Carroll verbonden voeÏ.den.
Een verbondenheid die zich kan uitstrekken tot het bezit vaa een
eakele "Alice"; het verzamele[ van al].es wat er maar verschijnt
van en over Lewis CarroLl; zílr. fotografisch werk; de mathenatische
kant; de illustraties; tot èr1 met het ei;erea vao Passages uit Íhe
Huntíng of the Snark (President Roosevelt. en Steef de Brrryr bijv.)
§et Lewis CarrolL

Genootsehap

stelt zich ten doel:

ttBet wekken van beLangsteLl-ing voor en
verbreiden van ltennis over leven, deaken
en wertten van de Reverend CharLes Lutwidge
Dodgson in het algemeen en ia het aederlandse taaLgebied in het bijzoader*'r

Artikel 2 der Statuteo'
eerste l"id

Buifen het nederl.andse Lewis Carroll Genootschap bestaan er ia het
buitealand nog zotn twee zusterorganisatiesl in Engel"and is dat
ltre ï.ewis Carioll §ociety (opgericht in I 969) ë§ in de Verenigde
Statexr The Lewis Carroll Society of North America (1974).
Io vergelijking met het nederlandse Lewis CarrolL Genootschap zijn
deze organisaties z'eét gtoot.
De eugelse Lewis Carroll Society verzorgt geregeLd bijeenkonsten
waarbij aspeeteÍt uit het werk vaa CarroLl naar voren worden gebracht
(zie ook verder in dit nuffiIer de bijdrage vao Mary Boxen), teveas
worden er ook eer tweetal. bLaden uitgegeven' !e lfeten: Jabbernrocky
en Bandersnateh, IIet laatste is een nieuwsbrief, terwijl io
Jabberwbcky dieper wordt ingegaan op bepaalde onderwerpeo.
The Lewis'.Carroll Society of t{orth America geeft ook een nieunebrief uit: ftKnight Leitertt. Deze amerikaanee veteniging heeft bekendheíd gektegen door haar boekuitgaven, zoals:
ItLewis Carroll Observednr èd, Edward Guilíano
ilLewis Carroll in the Popular Culture: A Continuing List'r,

ed. Byron tr{.Sewell
gedee!.te uit Through the Looking
geschrapt
'tThe ldasp in a t{ig't, een
jaar
geLeden
boven water is gekomen.
Gl"ass, dat een paar
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Ilet

nederLandse Lewís

Carroll

Genootsehap

heeft uiteraard traar

eigen (huiska6er)bijeenkomsteo, waar nieuwe aanwinstenr sÍeÈengwaardigheden en nieuwtjes uitgerrisaeld worden.
Oagelíjks verschijnea àr nieuwe uitgavenr- !íat- niet alÈíJd voor
een ieder is bij te houden. Yandaar ook deze !íauseluokt
Geïnteressëerden kunnen lid/abonnée worden vaa het Lewis Carroll
§enootschap door roin' f ï5r*- over te maken (voor 1979)n op
Gemeeate-GirorekenÍng !I l?79& -ten naee-van A.M.['ïi]]e1se te
Ameterdam, Gaarne EreÈ verpeldiag van "Ler+is Carroll Geaootschap
lgTg'1., PosEgironutrEler van de GemeenËe-Giro ís 13500.
U ontvangt àan zo' spoedig uogeLijlc bericht.
Voor nadere informatie: Lewis CarrolL GenooÈschap
' ,
P/a À.}Í.Willease

filBfitlll]Ill*Bt
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