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Dit is de eerste nieuwsbrief van het Lewis Carroll Genootschap.
Begin 2017 is het Genootschap, dat decennia een slapend
bestaan leidde, nieuw leven ingeblazen. In januari vond het
revival-symposium plaats in Utrecht.

Symposium 12 januari 2018
Het belangrijkste onderwerp van deze nieuwsbrief is het tweede symposium, dat
plaatsvindt op 12 januari 2018 in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, gelegen naast
het Centraal Station. Het programma en overige informatie vind je als bijlage in deze
nieuwsbrief.
Het tijdschrift
Tijdens het symposium zal het eerste nummer van het nieuwe tijdschrift worden
gepresenteerd. De titel en de inhoud houden we nog even geheim. Het tijdschrift is gratis
voor vrienden van het Genootschap. Zij kunnen hun exemplaar aan het eind van het
symposium meenemen. Voor andere belangstellenden is het te koop.
De eerste uitgave van het Genootschap
Eveneens zal tijdens het symposium de eerste uitgave van het Genootschap worden
gepresenteerd: Het nonsensgedicht Jabberwocky van Lewis Carroll in een nieuwe
Nederlandse, acht bestaande Nederlandse, twee Afrikaanse vertalingen, met begeleidend
essay.
Ook dit zal aan het eind van het symposium te koop zijn.
De toegang tot het symposium is gratis, aanmelding is wel noodzakelijk. Dat kan via
info@lewiscarrollgenootschap.nl. Geef daarbij ook aan of je voornemens bent deel te
nemen aan de rondleiding in de Koninklijke Bibliotheek.

Het Genootschap
Bestuur
Het Genootschap heeft de juridische vorm van een stichting. Het bestuur bestaat op dit
moment uit Jur Koksma, Henri Ruizenaar en Bas Savenije (voorzitter). Casper Schuckink
Kool maakte deel uit van het oprichtingsbestuur, maar heeft besloten om nu een andere
rol in het Genootschap te vervullen.
Uitbreiding van het bestuur is bijzonder welkom. Als je belangstelling hebt kun je
contact opnemen met een van de bestuursleden, bijvoorbeeld via het mailadres
info@lewiscarrollgenootschap.nl.

Vrienden en belangstellenden
Een stichting kent formeel geen leden. We hebben daarom het fenomeen ’vrienden’
geïntroduceerd. Vrienden leveren een financiële bijdrage aan het Genootschap
(minimaal € 25 per jaar) en krijgen daarvoor onder meer het tijdschrift. Op dit moment
heeft het Genootschap 38 vrienden.
Logo
Het Genootschap heeft nu ook een logo: je vindt het bovenaan deze nieuwsbrief. Het is
ontworpen door Iris Cousijnsen.
Website
De website van het Genootschap bevat basisinformatie over het Genootschap en Lewis
Carroll in Nederland. We hopen de site uit te bouwen tot dé informatiebron over Lewis
Carroll in Nederland: actuele informatie over activiteiten die met Lewis Carroll of zijn
werk te maken hebben maar ook een overzicht van Nederlandse publicaties. We hebben
hier ook al een begin mee gemaakt.
Belangrijke elementen op dit moment zijn:
- de door Henri Ruizenaar samengestelde bibliografie van Nederlandse uitgaven van
Alice’s Adventures in Wonderland, Through the Looking-Glass and What Alice Found
There, en The Hunting of the Snark.
- Scans van Wauwelwok, het tijdschrift dat het Lewis Carroll in de jaren 1977 – 1982
heeft uitgegeven (in totaal vijf nummers).
- Scans van de WonderlandSpiegel, een “Informatiebulletin voor ‘Alice’-verzamelaars”
dat in de jaren 1994-1995 werd uitgegeven door Peter Kuipers (in totaal vijf
nummers).
Suggesties voor uitbreiding en verbetering van de website zijn van harte welkom
Facebook
Als aanvulling op website, voor snelle eenvoudige communicatie, is er een openbare
facebook-pagina met nieuws van Genootschap
(https://m.facebook.com/lewiscarrollgenootschap/) en een besloten groep voor
belangstellenden voor onderlinge informatie-uitwisseling
https://m.facebook.com/groups/645155569004777.
Boekenverkoop
Het Genootschap krijgt incidenteel de beschikking over collecties met werken van en
over Lewis Carroll die om een of andere reden worden afgestoten. Deze worden onder
de vrienden verkocht; de opbrengst is voor het Genootschap.

En verder ….
Tijdens het symposium zal het bestuur verslag doen van de activiteiten en nieuwe
plannen aankondigen. Reacties en suggesties zijn van harte welkom, ook voor de
uitbreiding van de nieuwsbrief.
Maar er is ook dringend behoefte aan extra capaciteit voor het vormgeven en uitvoeren
van de plannen.
Heb je ideeën of belangstelling: neem contact op met een van de bestuursleden of
reageer via info@lewiscarrollgenootschap.nl.

LEWIS CARROLL GENOOTSCHAP
Symposium 12 januari 2018
Koninklijke Bibliotheek Den Haag
Op 12 januari 2018 vindt het tweede symposium plaats van het
Lewis Carroll Genootschap.
De locatie is de Koninklijke Bibliotheek,
Prins Willem-Alexanderhof 5, Den Haag, naast het CS.
De zalen A en BC, gelegen in het openbare gedeelte van de KB,
zijn hiervoor beschikbaar.
Routebeschrijving: https://www.kb.nl/bezoek/adres-en-route

PROGRAMMA

Tenzij anders vermeld vindt het programma plaats in zaal BC.
10.00 – 10.30
10.30 – 10.35
10.35 – 11.45

Registratie en koffie/thee
Opening en Welkom
Een rondleiding door de KB in groepen

11.45 – 12.30

Rondetafel-gesprekken “Lewis Carroll en ik”

12.30 – 13.30

Lunch in KB-restaurant en zaal A
Boekenmarkt in zaal A

13.30 – 14.15

“Nieuw Wonderland”, lezing door Floor Rieder
Floor Rieder vertelt over haar relatie met Alice in Wonderland en de
keuzes die zij maakte bij de illustratie van de Alice-boeken

14.15 - 14.30

Vertoning van een verkorte versie van de film Alice (Neco z Alenky)
van Jan Svankmajer

14.30 - 15.00

“Alles in Wonderland: kan onze taal de werkelijkheid beschrijven?”,
lezing door Fedde Benedictus

15.00 – 15.15

Pauze

15.15 – 15.45

Het Genootschap: een korte inleiding van voorzitter Bas Savenije
over de stand van zaken, gevolgd door discussie

15.45 - 16.00
16.00 – 16.30

Presentatie van het nieuwe tijdschrift
Presentatie van de eerste publicatie van het Genootschap: Het
nonsensgedicht Jabberwocky van Lewis Carroll in een nieuwe
Nederlandse, acht bestaande Nederlandse, twee Afrikaanse
vertalingen, met begeleidend essay.

16.30

Afsluiting
Boekenmarkt en borrel in zaal A

De toegang tot het symposium is gratis. Aanmelding is verplicht via
info@lewiscarrollgenootschap.nl. Geef daarbij aan of je wilt deelnemen aan de
rondleiding door de KB.
De lunch is voor eigen rekening. Het is ook mogelijk om meegebrachte etenswaren te
nuttigen.
Tijdens de borrel zijn het tijdschrift en de nieuwe publicatie te koop. Het tijdschrift is
gratis voor de vrienden van het Genootschap.
Zie ook https://lewiscarrollgenootschap.nl/agenda/

