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Lees eerst het artikel Pleidooi voor Socialisme – Lewis Carroll's reactie in 'Alice in 
Wonderland' op zijn veronderstelde hofmakerij van de Liddell gouvernante Mary Prickett  
 
De afbeelding van John Tenniel volgens instructies van Lewis Carroll. 

 
Een van de bewijzen voor de verkering tussen 
Charles Dodgson en Mary Prickett, pseudoniem 
Alice, is de overhandiging van de vingerhoed in het 
hiernaast staande overbekende de plaatje in  
Alice in Wonderland. Onderdeel van hoofdstuk 3 
De Caucus-race en een lang verhaal 
Als teken van zijn liefde kan een man zijn geliefde 
geschenken of 'kleinigheden' zoals een vingerhoed 
geven. Het geven van geschenken tijdens de 
verkering had een tweeledig doel: het zou de 
eervolle bedoelingen van de man met zijn geliefde 
te kennen geven, terwijl haar aanvaarding van het 
geschenk op haar beurt haar deelname aan de 
verkering zou aangeven. 

Het 1e Gedicht over de hofmakerij in De Caucus-race en een lang verhaal is een satire op de 
botsing tusen de decaan van Christ Church te Oxford Alice vader Henry George Liddell, de 
baas van Dodgson en de wiskunde docent Charles Lutwidge Dodgson, pseudoniem Lewis 
Carroll schrijver Alice in Wonderland. 
 
Onderzoek 1e gedicht over de hofmakerij in De Caucus-race en een lang verhaal 
De keuze van Dodgson voor de levenslange betrekking van docent wiskunde aan het Christ 
Church College met zijn verplichte celibaat is alles bepalend in de twee gedichten met 
betrekking tot wat Lewis Carroll ons te vertellen heeft over zijn veronderstelde hofmakerij. 
Naast zijn genegenheid – echte liefde – voor Mary Prickett. Bij het onderzoek van het eerste 
gedicht in De Caucus-race en een lang verhaal werd vastgesteld dat dit specifiek over de 
confrontatie tussen Charles Dodgson en Alice vader Henry George Liddell ging. Dodgson 
neemt geen blad voor de mond en laat zich eens lekker gaan wat hij van zijn baas vindt. 
Geheel in de stijl van ‘Alice in Wonderland’. Een wel zeer bijzonder sprookje voor een 
gedicht. 
 
Conclusies 1e gedicht in De Caucus-race en een lang verhaal 
Na een grondige bestudering van de afzonderlijke woorden was het absoluut zeker dat de 
tekst ging over de botsing of beter gezegd de Caucus-race tussen Charles Lutwidge Dodgson 
en Alice vader Henry George Liddell, de decaan van Christ Church College. Met als resultaat 
een win-win situatie voor beiden. Mary Prickett zal dit gedicht hebben begrepen toen ze het 
las. Lewis Carrol en Mary Prickett waren echt verliefd op elkaar. Zie “cute you” (jij bent lief). 
Door te schrijven over het verplichte celibaat van hem Lewis Carroll (Charles Dodgson) en 
tevens daarmee tevens het verplichte celibaat als Liddell gouvernante van Mary Prickett 
wordt Alice in Wonderland een Pleidooi voor het Socialisme. Een getuigenis van hun Liefde. 
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Het eerste gedicht – De 1e bron           Bevindingen  Carroll-vertalingen  
De Caucus-race en een lang verhaal                          Hoofdrol Dodgson, Onderwerp Prickett 
Pseudoniem Mary Prickett: Alice                   De slingerende staart van Mighty Mouse Dodgson 
Zelfstandige naamwoorden &   Mighty:        Cum lude afgestudeerd in Wiskunde  
Omwisselingen                             Mouse: Celibatair 

Caucus race:   iedereen wint, win win situatie  
1. Dodgson blijft Wiskunde docent 
2. Liddell verbant Carroll uit de Liddell familie 

 

Fury:   Alice vader Henry George Liddell 
mouse:  Charles Lutwidge Dodgson 
 
house:  Deanary 
 
law:  wet & reden 
prose:   in normale of gewone taal 
cute you:  jij bent lief: zegt Lewis Caroll  
  tegen Mary Prickett en vice versa 
no + de- (no):  logica: wel = verliefdheid is waar 
nail:   spijkerhard 
trial:  proces, beproeving Lewis Carroll 
For really: In werkelijkheid voor Lewis Carroll 
morn-ing: ochtend & morgen Lewis Carroll  
mourn-ing:  in de rouw 
I’ve nothing: Carroll geen contact meer met  
  Prickett,  Edith, Lorina, en Alice 
mouse:   Charles Lutwidge Dodgson 
cur:   aggressieve hond 
curator:          van Christ Church College & Carroll 
Sir:  Alice vader Henry George Liddell  
 
no jury or Judge: Lewis Carroll is rechteloos 
 
waist-ing: afzien 
 
 
breathless: ademloos, adembenemend voor Lewis Carroll 

 
 
 
cun-ning:  matennaaier (Alice vader Henry Liddell) 
 
old fellow:                   oude knar, gierigaard of onbeschaafd persoon 
Fury:   Alice vader Henry George Liddell 
 
try:  proberen iets met succes te volbrengen,  
                    waarvan men niet zeker weet of dat gaat lukken. 
whole  hele oorzaak is 
cause:  Lewis Carroll maakt Mary Prickett het hof  
 
conman:  bedrieger  (Alice vader Henry Liddell) 
demon:  boze geest, duivel       (Alice vader Henry Liddell) 
dead:  dood voor de Liddell’s 


