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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. Geïnteresseerden kunnen zich als
vriend aan de stichting binden.
Eind 2021 bestond het bestuur uit:
- Henri Ruizenaar,
- Bas Savenije (voorzitter),
- Wilma Vlug.
Het bestuur heeft in 2021 vier 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.
Het genootschap heeft de culturele ANBI-status, waardoor donateurs een extra
belastingvoordeel hebben.
3. Activiteiten in 2021
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 29 oktober 2021 vond het vierde symposium plaats in Zaltbommel. Het werd
bezocht door 40 deelnemers.
Het programma bevatte de volgende onderdelen:
- Een lezing van Nicolaas Matsier over Carrolls gebruik van aanhalingstekens.
- Een lezing van Judith van den Berg met als titel Oxford Wonderland: een wandeling
door de City of Dreaming Spires.
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Een lezing van Casper Schuckink Kool: “For the Snark was a Boojum, you see!”
De presentatie van de facsimile van ‘Lize’s Avonturen in ’t Wonderland' (zie
hieronder).
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.
Een verslag van het symposium is opgenomen in de Phlizz-editie van januari 2022.
Phlizz
In september 2019 is begonnen met het online-magazine Phlizz. In 2021 zijn drie edities
uitgebracht, met diverse rubrieken, zoals bestuurszaken, agenda, wetenschappelijke
bijdragen, besprekingen van boeken en evenementen, wetenswaardigheden en
informatie over de genootschappen in het VK en de VS
(https://lewiscarrollgenootschap.nl/phlizz) .
Facsimile Lize’s Avonturen in ‘t Wonderland
In oktober heeft het genootschap een facsimile uitgebracht van de eerste Nederlandse
editie van Alice in Wonderland, te weten Lize’s Avonturen in ’t Wonderland uit 1875.
Deze gebonden uitgave betreft een genummerd facsimile met een oplage van 280
exemplaren, dat vergezeld wordt van twee uitgebreide essays. Het eerste tweetalige
essay (Engels/Nederlands) geschreven door Henri Ruizenaar onderzoekt een mogelijke
vertaler, beschrijft de drukker en uitgever en vergelijkt de alom bekende Tennielplaatjes uit de originele Alice in Wonderland met de Lize-illustraties. Het tweede essay
van de hand van Casper Schuckink Kool, de oprichter van het Lewis Carroll Genootschap
in 1976, geeft een uitgebreide recensie van de Lize-vertaling, vergezeld van een
samenvatting in het Engels.
Lewis Carrolls logica
In 2021 heeft het genootschap ook het boek De logische wereld van Lewis Carroll en wat
Alice daar aantrof uitgegeven.
Hierin beschrijft Bas Savenije op een voor ieder begrijpelijke wijze de inhoud en impact
van Carrolls logische werken. Tevens onderzoekt hij hoe Carrolls voorliefde voor logica
is terug te vinden in de Alice-boeken en bijdraagt aan het literaire karakter ervan.
Ook opgenomen zijn een uitgebreide toelichting op het spel van The Game of Logic en
een Nederlandse vertaling van ‘The Barbershop Paradox’ en ‘What the Tortoise Said to
Achilles’.
Het boek werd op 28 april tijdens een virtuele bijeenkomst van het genootschap
gepresenteerd, tezamen met Alice’s Adventures Under Water van Lenny de Rooy en Op
zoek naar de grenzen van de natuurkunde van Fedde Benedictus.
Zowel de facsimile van Lize’s avonturen in ’t wonderland als De logische wereld van Lewis
Carroll en wat Alice daar aantrof is uitgebracht in de nieuwe Phlizz-reeks en beide zijn
verkrijgbaar in de webwinkel van het genootschap.
4. Communicatie
Vrienden
Het genootschap heeft “vrienden”. Dat zijn personen of organisaties die het genootschap
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financieel steunen met tenminste € 30 per jaar. Per 31 december 2021 had het
genootschap 44 betalende 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,
een uitgebreide bibliografie van het in Nederland verschenen werk van Carroll, het
online magazine Phlizz en een webwinkel.
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).
Samenwerking
Het Lewis Carroll Genootschap onderhoudt contacten met The Lewis Carroll Society in
het Verenigd Koninkrijk en The Lewis Carroll Society of North America.
5. Jaarrekening
Hieronder staat de jaarrekening 2021. De bedragen zijn in euro’s.
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Exploitatie 2021
Lasten
Symposium
Phlizz magazine
Phlizz reeks #1
Phlizz reeks #2
Bestuurskosten
Website
. regulier
. vernieuwing
Portokosten
Bank-/webshopkosten
Resultaat (positief)
Totaal

2020 2021
533
787

502
121

12
92

4062
5841
30

525
45
130

498
2722
220
155

508

Baten

2020 2021

Bijdragen vrienden
Donaties
Verkoop:
. Phlizz reeks #1
. Phlizz reeks #2
. dodo/nododo
. Jabberwocky
. boeken algemeen

1591
800

38
100
103

Resultaat (negatief)

2632 14151

1486
3800
128
1696
80
108

6853
2632 14151

Balans 2021
Activa

2020

2021

Passiva

Banksaldo
PayPalsaldo
Debiteuren
Voorraad Phlizz reeks #2

1828
164
150

2568
501

Crediteuren
. vriendenbijdragen 2022
. Lening website
. Lening Phlizz reeks #2
Eigen vermogen
Reserve (positief)

Reserve (negatief)
Totaal

4145
4862

2142 12076

2020 2021

2142

90
2000
5841
4145

2142 12076
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