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In deze tweede nieuwsbrief van het Lewis Carroll Genootschap
kijken we terug op ons geslaagde symposium dat plaatsvond
op 12 januari jl. in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.
Ook besteden we aandacht aan onze nieuwe publicaties.

Terugblik symposium 12 januari 2018
Het symposium vond plaats in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en werd
bijgewoond door 35 deelnemers. We zijn de KB zeer erkentelijk voor hun gastvrijheid
die nog een extra dimensie kreeg doordat ons een rondleiding door de KB werd
aangeboden.
Na deze rondleiding deelden we ons op in groepen voor een nadere onderlinge
kennismaking aan de hand van de vraag: Wat heb ik met Lewis Carroll en de Aliceboeken?
De lunchpauze werd verrijkt met een boekenmarkt, waarin zowel het genootschap als
individuele vrienden boeken te koop aanboden voor een vriendenprijs. Er werd
enthousiast gebruik van gemaakt.
De eerste spreker was Floor Rieder,
bekend illustrator. Zij ontving diverse
prijzen voor Het raadsel van alles wat leeft,
maar wij kennen haar vooral door haar
illustraties van De avonturen van Alice in
Wonderland & Alice in Spiegelland.
Zij vertelde over haar relatie met de Aliceboeken, de keuzes die zij maakte bij het
illustreren en de technieken die ze daarbij
gebruikte. Ze heeft zich laten inspireren
door diverse andere Alice-illustratoren en
niet in het minst door John Tenniel. Alice is
in haar illustraties een eigentijds,
ondernemend meisje met als outfit o.a. een
hoody, sneakers en een rugzakje. Plus een
brilletje. Floor zet zich af tegen het beeld
dat de Alice-boeken meisjesboeken zouden zijn en wil met haar illustraties het boek ook
aantrekkelijk maken voor jongens.
Ook in Duitsland zijn haar Alice-illustraties erg populair. Het wachten is nu op een Britse
Alice-uitgave met haar illustraties.
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Food for thought. We komen hier vast nog op terug.

De tweede lezing werd verzorgd
door Fedde Benedictus, vriend van
het genootschap en auteur van de
blog ‘The Tricycle down the Rabbithole’. Onder de titel ‘Alles in
Wonderland’ ging Fedde in op de
vraag of onze taal toereikend is om
de werkelijkheid te beschrijven.
Aan de hand van Carroll's artikel
‘What the Tortoise said to Achilles’
uit 1895 en een aantal
voorbeelden uit 'Alice in
Wonderland' zette hij uiteen wat
Gödel, Escher en Zen met elkaar te
maken hebben.

Tussen de beide presentaties werd als intermezzo een verkorte versie vertoond van de
film Alice (Něco z Alenky) van Jan Švankmajer, een Tsjechische surrealist en filmer (van
wie overigens op 17 januari een profiel verscheen in NRC-Handelsblad). Bij zijn
bijzondere interpretatie van Alice maakt hij deels gebruik van animatie en we zien
mensen, poppen en objecten zonder hiërarchisch onderscheid. De volledige versie van
de film is te bekijken via YouTube.
Het tijdschrift: dodo/nododo
Het tweede deel van het
middagprogramma was gewijd aan de
presentatie van de eerste uitgaven van
het herrezen genootschap.
Ons nieuwe tijdschrift draagt de titel
dodo/nododo, tijdschrift in de geest van
Lewis Carroll. De redacteuren Jur
Koksma en Joep Stapel hebben een
interessant en bijzonder fraai
vormgegeven eerste nummer
samengesteld, waarover hieronder
meer.
Het eerste exemplaar werd tijdens het
symposium aangeboden aan Floor
Rieder.
Het tijdschrift is gratis voor vrienden
van het Genootschap.
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Jabberwocky
Ook het eerste, door Henri Ruizenaar samengestelde, boek van het Genootschap werd
gepresenteerd: Jabberwocky. Het nonsensgedicht Jabberwocky van Lewis Carroll in een
nieuwe Nederlandse, zes bestaande Nederlandse, twee Afrikaanse vertalingen, met
begeleidend essay.

Tussen de bedrijven door was er aandacht voor het wel en wee van het genootschap: de
resultaten van het afgelopen jaar en de nieuwe plannen.
Een belangrijk voornemen voor 2018 is het uitbrengen van een facsimile van Lize’s
Avonturen in het Wonderland, de eerste Nederlandse ‘Alice-uitgave’ uit 1875. De afdeling
Rare Books and Special Collections van Princeton University Library heeft een kopie van
het origineel hiervoor beschikbaar gesteld. Dit is het exemplaar dat in het bezit was van
Lewis Carroll.
We willen hiervoor op diverse manieren extra middelen verwerven. In dit verband is
ook relevant dat we voor het Genootschap de ANBI-status hebben aangevraagd (de
status als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’), waardoor donaties aan het genootschap
fiscaal aftrekbaar kunnen worden.
Het symposium werd afgesloten met een levendige borrel.

Onze publicaties
dodo/nododo, tijdschrift in de geest van Lewis Carroll
Het nieuwe tijdschrift dodo/nododo is een belangrijk teken van de tweede jeugd die het
Genootschap doormaakt. Een nieuwe naam en een nieuwe vorm. Het tijdschrift wil een
bijdrage leveren aan het voortbestaan van Lewis Carroll en Alice en bevat niet alleen
studies over persoon en werk van Carroll maar ook originele publicaties die de
bijzondere geest van Lewis Carroll doen voortleven: stukken geschreven in een eigen
originele stijl, die de onttoverde wereld opheffen, stukken met bijzondere aandacht voor
taal, puzzels, fantasie en nonsens.
De redactie van dodo/nododo wordt gevormd door Jur Koksma en Joep Stapel en de
vormgeving is van Michiel Terpelle.
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De bijdragen zijn deels in het Nederlands en deels in het
Engels. Hieronder volgt de inhoudsopgave:
• De wereldkampioen – Rob van Essen
• Adriana Peliano, The Art of Alice. An interview - Jur Koksma
• Contrariwise. Reductio ad absurdum in the Alice books –
Bas Savenije
• Tussen dromenpoel en tranenmeer – Jur Koksma
• ‘Hier komt een brief voor Lewis Carroll,’ zegt de Mad Hatter
- Frederike Berntsen
• Iedereen speelt zijn eigen konijn. Interview met Katrien
Meulders – Jur Koksma & Joep Stapel
• De Alice-uitgaven van Hepkema & Van den Velde – Casper
Schuckink Kool
• Bij Lize op de bank - Henri Ruizenaar
Jabberwocky. Het nonsensgedicht Jabberwocky van Lewis Carroll in een nieuwe
Nederlandse, zes bestaande Nederlandse, twee Afrikaanse vertalingen, met
begeleidend essay.
Henri Ruizenaar heeft zes Nederlandse en twee
Afrikaanse vertalingen bijeengebracht van
Jabberwocky, het beroemde nonsensgedicht uit
Through the looking-glass. Indien voorhanden is van
dezelfde vertaler ook steeds de verhelderende (en
geestige) dialoog opgenomen die Alice met Humpty
Dumpty voert over de beroemde eerste strofe.
Speciaal voor deze uitgave maakten Jur Koksma en
Joep Stapel bovendien een nieuwe Nederlandse
vertaling van Jabberwocky. Zij schreven ook een
begeleidend essay over hun ‘gevecht met de
Jabberwock’ en de oplossingen die verschillende
vertalers voor de Jabberwocky-puzzel hebben
gevonden.
De vormgeving van Jabberwocky is verzorgd door Iris
Cousijnsen.
Bestellen
dodo/nododo en Jabbewocky kunnen worden besteld via een overmaking naar
bankrekening NL88 RABO 0315609990, ten name van Stichting Lewis Carroll
Genootschap te Utrecht. Vergeet niet de titel van de publicatie te vermelden en het adres
waarnaar de publicatie moet worden verzonden. De kosten zijn:
Dodo/nododo:
€ 18,65 plus € 3,95 verzendkosten (dus € 22,60)
Jabberwocky:
€ 20 plus € 3,95 verzendkosten (dus € 23,95)
Binnenkort wordt de website van het genootschap uitgebreid met een webwinkel om
bestellingen te vereenvoudigen.
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En verder ….
Het bestuur heeft dringend behoefte aan extra capaciteit voor het bedenken, 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.

Het bestuur van het Lewis Carroll Genootschap
Bas Savenije (voorzitter)
Henri Ruizenaar
Jur Koksma
info@lewiscarrollgenootschap.nl
www.lewiscarrollgenootschap.nl
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