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1. Bestuur
Het Lewis Carroll Genootschap is opgericht in 1976 maar heeft na een actieve periode
ruim 30 jaar een slapend bestaan geleid. In 2016 is het initiatief genomen om het nieuw
leven in te blazen. Daartoe is een stichting opgericht. Geinteresseerden kunnen zich als
vriend aan de stichting binden.
Eind 2018 bestond het bestuur uit:
- Jur Koksma,
- Henri Ruizenaar,
- Bas Savenije (voorzitter),
- Wilma Vlug.
Het bestuur heeft in 2018 vijf keer vergaderd.
2. Doelstelling
Het Lewis Carroll Genootschap stelt zich ten doel het contact te bevorderen tussen
personen en instanties, in het bijzonder in Nederland en Vlaanderen, die belangstelling
hebben voor leven en werk, in de meest uitgebreide zin, van Charles Lutwidge Dodgson
oftewel Lewis Carroll.
Het genootschap wil een platform bieden aan eenieder die zich met dit onderwerp
bezighoudt, door het verspreiden van publicaties (op papier of online), het uitwisselen
van gegevens met zustergenootschappen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, het
organiseren van tentoonstellingen en lezingen, het publiceren van een tijdschrift en een
nieuwsbrief, het onderhouden van een website en het tenminste eenmaal per jaar
beleggen van een feestelijke jaarvergadering c.q. culturele bijeenkomst.
De voertaal in het genootschap zal in het algemeen Nederlands zijn, maar publicaties
kunnen ook in het Engels zijn. Vanwege de Engelstalige oriëntatie van de enige andere
Lewis Carroll Society in Europa, acht het Lewis Carroll Genootschap het mede tot zijn
taak aandacht te besteden aan de receptie van Lewis Carroll op het Europese continent.
Het genootschap heeft de culturele ANBI-status, waardoor donateurs een extra
belastingvoordeel hebben.
3. Activiteiten in 2018
Symposium
Het genootschap organiseert tenminste één keer per jaar een symposium met een
programma van lezingen over Lewis Carroll en zijn werk, een discussie over de gang van
zaken in het genootschap en informele contacten. Het symposium richt zich op allen die
belangstelling hebben voor Lewis Carroll en zijn werk.
Op 12 januari 2018 vond het tweede symposium plaats in de Koninklijke Bibliotheek te
Den Haag. Het werd bezocht door 35 deelnemers.
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Het programma begon in de ochtend met een rondleiding door de KB, waarna de
deelnemers in groepen nader kennis maakten met elkaar aan de hand van de vraag: Wat
heb ik met Lewis Carroll en de Alice-boeken? Tijdens de lunchpauze was een
boekenmarkt, waarin zowel het genootschap als individuele vrienden boeken te koop
aanboden voor een vriendenprijs.
Het middagprogramma omvatte twee lezingen.
De eerste spreker was Floor Rieder, bekend illustrator. Zij vertelde over haar relatie met
de Alice-boeken, de keuzes die zij maakte bij het illustreren en de technieken die ze
daarbij gebruikte.
De tweede lezing werd verzorgd door Fedde Benedictus, vriend van het genootschap en
auteur van de blog ‘The Tricycle down the Rabbit-hole’. Onder de titel ‘Alles in
Wonderland’ ging Fedde in op de vraag of onze taal toereikend is om de werkelijkheid te
beschrijven.
Tussen de beide presentaties werd als intermezzo een verkorte versie vertoond van de
film Alice (Něco z Alenky) van Jan Švankmajer.
Na de lezingen werden de eerste uitgaven van het herrezen genootschap gepresenteerd:
het eerste nummer van het nieuwe tijdschrift dodo/nododo en Jabberwocky. Het
nonsensgedicht Jabberwocky van Lewis Carroll in een nieuwe Nederlandse, zes bestaande
Nederlandse, twee Afrikaanse vertalingen, met begeleidend essay.
Ook was er aandacht voor het wel en wee van het genootschap: de resultaten van het
afgelopen jaar en de nieuwe plannen.
Het symposium werd afgesloten met een borrel.
Bibliografie
Het genootschap rekent het tot haar taak om overzicht op te stellen van alle materiaal, in
het Nederlands dan wel in het Nederlands taalgebied geproduceerd of uitgegeven, dat
betrekking heeft op het leven en werk van Lewis Carroll.
Dit project zal in fasen worden uitgevoerd. Een belangrijk onderdeel hiervan is de door
Henri Ruizenaar opgestelde bibliografie van Nederlandse uitgaven van de Alice-boeken
en The Hunting of the Snark, die beschikbaar is via de website.
Tijdschrift
Tijdens het symposium is eerste nummer gepresenteerd van dodo/nododo, tijdschrift in
de geest van Lewis Carroll.
Het tijdschrift zal tenminste één keer per jaar verschijnen. Het tijdschrift is gratis voor
de vrienden; anderen kunnen zich tegen betaling abonneren dan wel losse exemplaren
aanschaffen. De redactie bestaat uit Jur Koksma en Joep Stapel.
Overige publicaties
Het genootschap wil zich profileren met publicaties die betrekking hebben op de relatie
tussen Lewis Carroll en het Nederlandse taalgebied. Tijdens het symposium is de eerste
publicatie gepresenteerd: Jabberwocky. Het nonsensgedicht Jabberwocky van Lewis
Carroll in een nieuwe Nederlandse, zeven bestaande Nederlandse, twee Afrikaanse
vertalingen, met begeleidend essay.
Samensteller is Henri Ruizenaar.
Presentatie van de publicaties
Op 20 april vond in Nijmegen bij Boekhandel Roelants een Alice-in-Wonderland-borrel
plaats waar de publicaties van het genootschap werden gepresenteerd.

3

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. Het genootschap heeft
deelgenomen aan de Dordtse Boekenmarkt; tevens was een eigen boekenmarkt tijdens
het symposium.
4. Communicatie
Vrienden
Het genootschap heeft “vrienden”. Dat zijn personen of organisaties die het genootschap
financieel steunen met tenminste € 25 per jaar (begin 2019 verhoogd naar € 30). Per 31
december 2018 had het genootschap 48 vrienden.
Daarnaast onderhoudt het genootschap een bestand van personen die te kennen hebben
gegeven dat ze belangstelling hebben voor Lewis Carroll en zijn werk.
Website
Het genootschap onderhoudt een website (www.lewiscarrollgenootschap.nl)
Deze website bevat basisinformatie over het genootschap en Lewis Carroll in Nederland.
Het is de bedoeling 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.
Facebook
Als aanvulling op website, voor snelle eenvoudige communicatie, is een openbare
facebook-pagina opgezet 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.
Nieuwsbrief
Tenminste twee maal per jaar wil het genootschap een digitale nieuwsbrief verspreiden
met nieuws over het genootschap, zijn activiteiten en andere relevante informatie met
betrekking tot Lewis Carroll in Nederlands taalgebied. In 2018 zijn twee nieuwsbrieven
uitgebracht, in januari en november.
Samenwerking
Het Lewis Carroll Genootschap onderhoudt contacten met The Lewis Carroll Society in
het Verenigd Koninkrijk en The Lewis Carroll Society of North America.
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5. Jaarrekening
Hieronder staat de jaarrekening 2018. De bedragen zijn in euro’s.
Exploitatierekening
Lasten

2017 2018

Baten

2017

Stichtingskosten

700

Bijdragen vrienden
Donaties
Verkoop boeken

1.132

Negatief resultaat

4.084

Voorbereidingskosten
3.645
Symposium, bijeenkomsten
78
Dodo/nododo #1
Jabberwocky
Website
677
Bestuurs- en kantoorkosten 150
Bank- en webshopkosten
116
Positief resultaat
Totaal

723
1.016
3.803
908
246
135
5.586

5.366 12.147

2018

1.483
10.600
150
334

.

5.366 12.417

Balans
Activa

2017 2018

Banksaldo
Debiteuren

5.636 1.537
50

Voorraden
- 200 x dodo/nododo #1
- 420 x Jabberwocky
Negatief resultaat

2017 2018

Crediteuren
9620
Overlopende passiva:
- dodo/nododo #1
100
- vriendenbijdragen

85

1.000
4.200
4.084
.

Totaal

Passiva

9.720 6.787

Eigen vermogen
- reserves
- eigen vermogen

1.502
5.200
9.720 6.787

Toelichting
Toelichting exploitatierekening
Website: inrichten webshop, onderhoud en hosting
Kantoorkosten: dit betreft met name verzendkosten van de publicaties
Toelichting balans
Debiteuren: nog te ontvangen vriendenbijdragen
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