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Pleidooi voor Socialisme – Lewis Carroll's reactie in 'Alice in Wonderland' op zijn 
veronderstelde hofmakerij van de Liddell gouvernante Mary Prickett  
 
Het 1e zichtbare bewijs – het plaatje van Alice en de Dodo – voor de veronderstelde 
verkering van Mary Prickett en Lewis Carroll in hoofdstuk drie – De Caucus-race en een 
lang verhaal – van Alice in Wonderland    
 
Toelichting Caucus-race 
De Caucus-race, zoals afgebeeld door Carroll, is een satire op het politieke caucus systeem 
en bespot het gebrek aan duidelijkheid en daadkracht tijdens de regering van koningin 
Victoria. 
 
Toelichting Alice en de Dodo 
De Dodo is zoals bekend Charles Dodgson vanwege zijn stotteren. Alice in Alice in 
wonderland is de Liddell gouvernante Mary Prickett, pseudoniem Alice voor Lewis Carroll – 
& tevens Alice Liddell. Dit is volledig nieuw en kan als een verbazingwekkend overkomen. 
 
Introductie in de veronderstelde hofmakerij van Carroll via een zeer bekende afbeelding van 
Alice – Mary Prickett en de Dodo – Charles Dodgson                                                 De notitie 
In 1996 vond Karoline Leach wat bekend werd als het document "Cut pages 
in diary". Een notitie die naar verluidt geschreven was door Charles 
Dodgson's nicht, Violet Dodgson, die de ontbrekende paginas van 27-29 
juni 1863 samenvat, blijkbaar geschreven voordat zij (of haar zus Menella) 
de pagina’s heeft verwijderd. 
 
Inhoud notitie: 
"L.C. (Lewis Carroll) verneemt van mevrouw Liddell (Alice moeder Lorina 
Hanna Reeve) dat hij verondersteld wordt de kinderen te gebruiken als een 
middel om de gouvernante (Mary Prickett) het hof te maken – hij wordt ook door sommigen 
geacht (de Alice moeder Lorina Liddell of de dochter Lorina Liddell) Ina het hof te maken" 
 
De veronderstelde hofmakerij van Lewis Carroll 
Het betreft het veronderstelde hof maken van de Liddell 
gouvernante Mary Prickett door Lewis Carroll tijdens zijn 
bezoekjes aan de Liddell dochters Edith, Lorina, en Alice in 
de Deanary. Alice vader Henry George Liddell was de Dean 
(Rector Magnificus) van het Christ Church College te Oxford 
en daarmee de werkgever van de Wiskunde docent Charles 
Lutwidge Dodgson. Pseudoniem van Dodgson is Lewis 
Carroll, L.C. de schrijver van het wereld beroemde sprookjes 
boek Alice in Wonderland.                        De Deanary met Alice en haar zusters Edith & Lorina. 
 
De bekende feiten over de veronderstelde hofmakerij van Carroll 
Er vond ergens op 27-29 juni 1963 een confrontatie plaats tussen Charles Lutwidge Dodgson 
en zijn baas Alice vader Henry George Liddell, de decaan van Christ Church College, over de 
veronderstelde hofmakerij van Dodgson aan de Liddell gouvernante Mary Prickett. Met als 
gevolg dat Dodgson werd verbannen uit de Liddel familie en zijn baan als docent Wiskunde 
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behield. Beide kregen hun zin. Een ‘Win-win’ situatie. Beter bekend als een Caucus-race. 
Later is de band tussen Dodgson en de Liddell familie weer enigszins aangehaald. 
 
In de biografie van Alice vader Henry George Liddell komt Dodgson niet voor daar Alice 
moeder Lorina Hanna Reeve dit verbood. 
Zoals bekend ontbreken de pagina’s 27-29 juni 1963 in het dagboek van Dodgson. 
Samengevat, nergens is er een bron over de veronderstelde hofmakerij. 
 
Conclusie: Lewis Carroll's veronderstelde hofmakerij van de Liddell gouvernante Mary 
Prickett is zonder omwegen in de doofpot gestopt. Het sprookjesboek Alice in Wonderland is 
onze enige beschikbare informatiebron. Wel geschreven door de beschuldigde van de 
hofmakerij Lewis Carroll.  
 
De verstopte tekst over de hofmakerij in Alice in Wonderland 
De informatietekst over de veronderstelde hofmakerij door Lewis Carroll 
voor Mary Prickett – zijn geliefde – zal zijn verstopt door Lewis Carroll en 
daardoor geblokkeerd voor de lezer. Uiterst moeilijk vindbaar tenzij er 
bewust naar wordt gezocht. Het zijn twee gedichten die Lewis Carrol, één 
vervangen en één toegevoegd aan het oorspronkelijke sprookje Alice’s 
Adventures under Ground – A Christmas Gift to a Dear Child in memory of 
a Summer Day, heeft vervaardigd om zijn gedachten erover te uiten. Dat is 
voor een andere keer. Maar een plaatje kan iedereen zien en lezen wat het 
betekent indien men accepteert dat Mary Prickett en Lewis Carroll geliefden waren. 
 
De twee gedichten zijn: 
       1.   Hoofdstuk drie  – De Caucus-race en een lang verhaal  – Hoofdrol Dodgson 
            Onderwerp Mary Prickett 

2. Hoofdstuk twaalf  – Alice Getuigenis    – Hoofdrol Carroll 
                                                                                                                                    Bijrol Mary Prickett 
 
Over het sprookje Alice in Wonderland 
Om je verhalen zonder problemen aan het grote publiek te kunnen 
vertellen is er geen betere manier dan deze te transformeren naar een 
sprookje. Daar is vrijwel geen kritiek op mogelijk want het zijn een 
sprookjes! Voor zowel Alice Liddell als de Liddell gouvernante Mary 
Prickett. De verhalen aan Mary Prickett blijven geheim totdat er iemand 
komt die ze kan ontsluieren. 
 

           Alice in Wonderland van 1965. 
 
Een enig en uniek plaatje van Alice en de Dodo 
We laten de betoverende ‘Alice in Wonderland’ taal even voor wat hij waard is en kijken 
naar een afbeelding van John Tenniel gemaakt volgens de instructies van Lewis Carroll.  
Dit unieke plaatje geeft ondubbelzinnig de verkering weer tussen Alice en de Dodo door de 
overhandiging tussen beide van een vingerhoed. De twee hebben zo te zien vertrouwen in 
de toekomst.  
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De vingerhoed is een teken van liefde 
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. 
 
                                                       Koningin Victoria adviseert Liddell gouvernante Mary Prickett. 
De hoge beschermkat Dinah                   De hoge beschermkat Dinah. 
De hoge beschermkat Dinah is Koningin Victoria. De lievelings 
kat van Alice Dinah zorgt voor Alice en stuurt haar aan in 
Alice in Wonderland. Evenzo zorgt de hoge beschermvrouwe 
koningin Victoria op de achtergrond ervoor dat Mary Prickett 
nooit wordt beschuldigd van een verkering met Charles 
Dodgson, pseudoniem Lewis Carroll. 

                 Dinah. 

De kat Dinah is een pun (grap) 
van Lewis Carrol op de aanslagen 
op koningin Victoria. Ze is zo 
klein dat er eigenlijk alleen een 
hoofd van de koningin van 
Engeland overblijft. Zodat alle 
aanslagen mislukken.  
De doodstraf voor een aanslag op koningin Victoria werd op 
verzoek van haar prins gemaal Albert omgezet in verbanning 
naar Australië. 
 
De beul weet niet hoe hij Dinah – Koningin Victoria – moet 

onthoofden daar ze geen lichaam heeft, alleen maar een kop.  Hij overlegt met de Rode 
Koning en de Rode Koningin hoe hij Dinah moet onthoofden. Het is onmogelijk. 
 
De Griekse Goden doen de verschrikkelijkste dingen omdat ze het kunnen en niet omdat het 
rechtvaardig is. Zoals de Rode Koningin zegt van Dinah: “Kop eraf”. 
 
Een zichtbaar bewijs van verkering in Alice in Wonderland 
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Het zichtbare bewijs voor de verkering tussen de 
Liddell gouvernante Mary Prickett – pseudoniem 
Alice – en Charles Dodgson – pseudoniem Lewis 
Carroll, de schrijver van Alice in Wonderland – is 
de overhandiging van de vingerhoed in het 
hiernaast staande overbekende de plaatje in 
Alice in Wonderland. 
 
Uit Alice in Wonderland 
De Dodo Charles Dodgson vraagt wat ze nog 
meer in haar zak heeft. Omdat Alice Mary 
Prickett maar een vingerhoed heeft, vraagt de 
Dodo het van haar en kent het Alice dan toe als 
haar prijs.  
 
Samenvatting onderzoeksresultaat 

Charles Dodgson krijgt verkering (een liefdes relatie – trouwt symbolisch) met Mary Prickett 
door de overhandiging van de Vingerhoed.  
 
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 Lewis Carroll, die heeft het sprookje immers 
geschreven. 
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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. 
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Pleidooi voor Socialisme  
Sinds de Socialistische France revolutie heeft de Griekse Goden Adel met hun eigenbelang en 
willekeur het afgelegd tegen de massa van het volk. Echter nog niet in de Victoriaanse – de 
Schijnheilige – tijd in Engeland. Waar de docenten van het Christ Church College te Oxford 
nog steeds gedwongen waren celibatair te zijn. Met name de wiskunde docent Charles 
Dodgson, die hield van de Liddell gouvernante Mary Prickett en omgekeerd. Ook Mary 
Prickett was als Liddell gouvernante verplicht celibatair. 
De twee bewijzen daarvoor heeft u net gelezen. Is er een beter pleidooi voor socialisme 
mogelijk tegen de knechting van de arbeider?  
 
Eindconclusie 
Het ziet er naar uit dat Lewis Carroll het sprookje Alice in Wonderland heeft geschreven als 
Pleidooi voor Socialisme gezien de twee gedichten en de hier toegelichte twee plaatjes.  
 
Pleidooi voor 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 
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. 


