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Het 2e Gedicht in Alice getuigenis – Lewis Carroll's reactie in 'Alice in Wonderland' op zijn 
veronderstelde hofmakerij van de Liddell gouvernante Mary Prickett 
 
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  
 
Het 2e zichtbare bewijs voor de verkering van Lewis Carroll en Mary Prickett in  
hoofdstuk twaalf  Alice getuigenis  van Alice in Wonderland          
                        
                                                                                                     Alice's Evidence – Veronica V. Jones.  
Het tweede definitieve bewijs voor de verkering tussen 
Charles Dodgson – pseudoniem Lewis Carroll, de 
schrijver van Alice in Wonderland – en de Liddell 
gouvernante Mary Prickett – pseudoniem Alice – is het 
hoofdstuk twaalf Alice Getuigenis in  
Alice in Wonderland. 
 
Charles Dodgson is de Red Knave – de Rode 
(Socialistische) boer, schurk, schelm, knecht – die 
terecht staat voor het stelen van de Tarts – de Taartjes. 
Met Tarts heeft Lewis Carroll het over de ‘slet’ Mary 
Prickett, die verkering heeft met Charles Dodgson. Slet 
omdat ze verkering heeft met Charles Dodgson volgens 
Victoriaanse (Schijnheilige) normen van de Red King 
Alice vader Henry George Liddell en de Red Queen 
Alice moeder Lorina Hanna Reeve. 
 
De paper – het papier, het aangedragen papieren bewijs – van het Witte Konijn een 
wetsdienaar, een smeris is het sprookjesboek Alice in Wonderland. Niet ondertekend door 
de Red Knave Charles Dodgson. Maar door Lewis Carroll, die heeft het sprookje immers 
geschreven. 
 

Alice Mary Prickett komt voor zichzelf en Dodgson op en groeit 
aanmerkelijk tot 2 kilometer. Ze pleit hen vrij. Er is “geen atoom van 
waar”. Het bewijs voor de veronderstelde hofmakerij stelt niets voor. 
 
De beschuldiging, dat Alice Mary Prickett een slet is volgens Victoriaanse 
(Schijnheilige) normen d.w.z. verkering had met Lewis Carroll, valt als een 
kaartenhuis in een als Alice Mary Prickett zegt dat er geen enkel of 
schrijntje bewijs is.  
Behalve dan dat nu hun liefdes geheim werd ontsluierd. 

 
Onderzoek 2e gedicht over de hofmakerij in Alice Getuigenis  
Het onderzoek van het tweede gedicht Alice Getuigenis behandelen we per alinea. We 
stellen vast dat dat Carroll ons de feiten van de verondertelde hofmakerij volgens hem per 
alinea voorschotelt: 
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1e Alinea – Bevinding – Prickett: Carroll had a goed character en Dodgson kon niet trouwen  
 
2e Alinea – Bevinding – Carroll was niet gegaan (om te trouwen) en gaf om Prickett.  
 
3e Alinea – Bevinding – De sprookjes keerden allemaal terug via Carroll naar Prickett, 
    in de vorm van het het sprookjesboek ‘Alice in Wonderland’. 

Het ontstaan van het sprookjesboek ‘Alice in Wonderland’. 
Prickett had dus een groot aandeel in het ontstaan van de 
sprookjes van ‘Alice in Wonderland’. 
Met als resultaat dat het pseudoniem van Mary Prickett Alice is  
en zij voorzag het sprookjesboek ‘Alice in Wonderland’ van een 
vrolijke noot. 
 

4e Alinea – Bevinding – Dodgson vertrouwt erop dat Prickett Carroll & Prickett bevrijdt 
    uit de netelige situatie van de hofmakerij. 
 
5e Alinea – Bevinding – Prickett was een obstakel tussen Carroll & Dodgson en celibaat  
 
6e Alinea – Bevinding – Het geheim: Prickett beviel Carroll het beste  

Dit moet altijd zo zijn. Een geheim, voor de rest verborgen 
(voor de buitenwereld) 

 
Conclusies 2e gedicht in Alice Getuigenis                             ‘Alice in Wonderland’  

                     van 1865 
a. ‘Alice in Wonderland’ van 1865 is één groot liefdes gedicht van Lewis Carroll aan 

Mary Prickett, zijn Alice. 
 
Een excellent moederdagcadeau van Carroll aan Prickett en haar 
drie Liddell dochters Edith, Lorina, en Alice.  
  

b. Lewis Carroll en Mary Prickett hielden van elkaar. Echte liefde. 
Geheim gehouden voor de buitenwereld. 
 

c. Lewis Carroll heeft Mary Prickett inderdaad het hof gemaakt via 
zijn sprookjes in 'Alice in Wonderland'. 

 
d. Mary Prickett zal dit gedicht hebben begrepen toen ze het las.  

 
e. Door te schrijven over vrouwen in de hoofdrol in het bijzonder over & aan het meisje 

Alice Liddell en over & aan de Liddell gouvernante Mary Prickett wordt Alice in 
Wonderland een Pleidooi voor de Emancipatie van de vrouw. Een getuigenis van 
hun Liefde. 

 
Pleidooi voor de Emancipatie van de vrouw – Alice in wonderland         Rebecca Dautremer. 
De Griekse Goden vierden hun lusten bot 
op de vrouwen die ze begeerden. 
Vrouwen telden niet mee net als de 
slaven. De Griekse Democratie van de 
Adel was een aanfluiting. Alice in 
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wonderland gaat over de emancipatie van de vrouw, Alice. Hiermee wordt bedoelt Alice 
Liddell en zeker de Liddell gouvernante Mary Prickett, pseudoniem Alice. In het algemeen 
gezegd: De Socialistische Democratie voor de vrouw. 
 
De eerste aanwijzing werd gevonden in ‘Alice’s Aventures in Wonderland Decoded’  

(2015 – AAiWD) 
 
The full text of 
Lewis Carrol’s novel 
with its many hidden meanings 
revealed by 
David Day 

Oorspronkelijke AAuG.  
The Caucus Race and a Long Tale – AAiWD blz.68-69 – was precies de gewilde eerste 
indicatie. Dit gedicht verving de oorspronkelijke “Mine is a long and a sad tale!” in Alice’s 
Adventures under Ground – A Christmas Gift to a Dear Child in memory of a Summer Day. 
AAuG. Chapter II blz.5. Mouse: “Mine is a long and a sad tale!”  
 
Het tweede gedicht – De 2e bron                 – Hoofdrol Carroll 
Alice Getuigenis                              Bijrol Mary Prickett 
 
Het 1e gedicht De Caucus-race en een lang verhaal leek mij onvoldoende voor een volledige 
reactie van Lewis Carroll. Omdat het een gedicht was ook de andere gedichten bekeken. 
Alice Getuigenis was de enige potentieel geschikte kandidaat. Het gedicht is toegevoegd aan 
het oorspronkelijke Alice’s Adventures under Ground – A Christmas Gift to a Dear Child in 
memory of a Summer Day. 

 
Alice Getuigenis – Tekst tweede gedicht 
 
Bevindingen  Hoofdrol Carroll, bijrol Mary Prickett 
 
Carroll-     De voornaamwoorden van het 2e  gedicht zijn omgezet in  
vertalingen de namen    van de personages van het drama. Het  
  betekent celibaat. 
        Bepaalde woorden zijn omgezet in hun betekenis. 

            
1e Alinea – Bevinding – Prickett: Carroll had a good character and Dodgson could not marry 
 
Lewis Carroll-vertalingen – De voornaamwoorden omwisselen voor personen en dingen  
“The Liddell’s told Dodgson Carroll had been to Prickett, 
And mentioned Dodgson to Carroll:    
Prickett gave Carroll a good character, 
But said Dodgson could not marry. 
 
2e Alinea – Bevinding – Carroll had not gone (to marry) and care about Prickett.  
 
Lewis Carroll-vertalingen – De voornaamwoorden omwisselen voor personen en dingen  
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Dodgson sent the Liddell’s word Carroll had not gone (to marry) 
(We (Carroll, Prickett, Alice vader Henry Liddell & Alice mother Lorina Reeve) know it to be 
true): 
If Alice mother Lorina Reeve should push the matter on, 
What would become of Prickett?                     In de Victoriaanse (Schijnheilige) tijd: een slet. 
 
3e Alinea – Bevinding – The fairy tales all returned from Carroll to Prickett –   

Het ontstaan van van het sprookjesboek ‘Alice in Wonderland’. 
Prickett had dus een groot aandeel in het ontstaan van de sprookjes 
van ‘Alice in Wonderland’. 
Met als resultaat dat het pseudoniem van Prickett Alice is en zij  
voorzag het sprookjesboek ‘Alice in Wonderland’ van een vrolijke noot. 

 
Lewis Carroll-vertalingen – De voornaamwoorden omwisselen voor personen en dingen  
Carroll gave Alice one (fairy tale), Ina & Edith gave Carroll two (fairy tales),  
Prickett gave us (Carroll, Alice, Ina & Edith) three or more (fairy tales for ‘Alice in 
Wonderland’);   
The fairy tales all returned from Carroll to Prickett,   
Though the fairy tales of ‘Alice in Wonderland’ were mine Carroll before.   
 
4e Alinea – Bevinding – Dodgson trusts to you Prickett to set Carroll & Prickett free 
 
Lewis Carroll-vertalingen – De voornaamwoorden omwisselen voor personen en dingen  
If Carroll or Prickett should chance to be 
Involved in this affair,  
Dodgson trusts to you Prickett to set Carroll & Prickett free,         Door koningin Victoria. 
Exactly as Carroll & Prickett were. 
 
5e Alinea – Bevinding – Prickett was an obstacle between Carroll & Dodgson and celibacy  
            
Lewis Carroll-vertalingen – De voornaamwoorden omwisselen voor personen en dingen  
My notion was that Prickett had been 
(Before Alice mother Lorina Reeve had this fit) 
An obstacle (Prickett) that came between 
Dodgson, and Carroll, and celibacy.     
        
Gaf Carroll Prickett een kus? Detail plaat AAuG – zie ook AAiWD Blz.228-229. 
 
6e Alinea – Bevinding – Het geheim: Prickett liked Carroll best.  

For this must ever be        Prickett is anders in Victoriaanse tijd een slet. 
A secret, kept from all the rest (outside world) 

Het was de bedoeling van Carroll om zijn liefde voor Pricket  geheim te houden. 
Lewis Carroll-vertalingen –  
De voornaamwoorden omwisselen voor personen en ene ding celibaat 
Lewis Carroll-logica:  

a. Don’t – Niet doen – Is trouwen door de celibatair – Door Dodgson. 
b. Do well – Wel doen – Door Carroll: 
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1. De voornaamwoorden omwisselen voor personen Dodgson & Prickett en ding 
the fairy tales. 

2. De buitenwereld Dodgson omwisselen voor the Liddels. 
3. De sprookjes wereld the fairy tales omwisselen voor Carroll. 
4. De buitenwereld Dodgson omwisselen voor Prickett. 

 
                                            Outside world                        Fairy tale world; Dubbelverbonden 

a. Don’t let Dodgson       1. know Prickett liked the fairy tales      best (meest geliefde), 
b. Don’t let the Liddells  2. know Prickett liked Carroll             3.  best (meest geliefde), 

For this must ever be 
              A secret, kept from all the rest (outside world), 

a. Between yourself Dodgson       and me Carroll.” 
Between yourself Prickett    4. and me Carroll.” 


