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Alice in Wonderland
gebaseerd op Alice Liddell

Lewis Carroll 
Alice’s Adventures in Wonderland (1865)

Weinig kinderverhalen wisten zich zo diep in de volwassenenverbeelding 
te nestelen als Alice’s Adventures in Wonderland (1865) en het vervolgboek 
&rough the Looking-Glass (1871). Je kunt niet anders dan de woorden 
van Virginia Woolf beamen : ‘Het zijn geen boeken voor kinderen ; het 
zijn de enige boeken waarin we kinderen worden.’ Blij+ het trouwens 
geen kenmerk van wereldklassiekers dat ze talloze registers bespelen ? Met 
zijn vernu+ige parodieën, taalspitsvondigheden, op zijn kop gezette ge-
dichten en mild 0loso0sche kwesties is dat bij Alice in Wonderland zeker 
het geval. Natuurlijk komt het verhaal in eerste instantie tegemoet aan de 
belevingswereld van een opgroeiend kind uit het victoriaanse tijdperk. 
Maar er zijn voldoende indicaties dat Carroll hoger wilde grijpen.

Bovendien bleek Alice een nimmer opdrogende inspiratiebron voor 
kunstenaars van allerlei pluimage. Eerst gingen surrealisten als René 
Magritte en Salvador Dalí aan de haal met Lewis Carrolls wonderbaar-
lijke universum. Later vergrepen de popart en de psychedelische kunst 
zich aan het waanwijze kind dat verzeild raakt tussen eigengereide we-
zens. Lang niet kwaad voor een schijnbaar volkomen nonsensicale fan-
tasie over een meisje dat door een konijnenpijp tuimelt en er op de 
bodem een parallelle dierenwereld ontdekt. En dan zwijgen we over de 
talloze ver0lmingen, de Alice-popsongs, de interactieve games, de Dis-
neyversies en de musicals ; zelfs meidengroep K3 sprong mee op de kar. 
Zo werd Alice een van ’s werelds lucratiefste merchandisingiconen.

Nog curieuzer wordt het als je weet dat Alice in Wonderland voor de 
vuist weg ontstond tijdens een frivool zomers roeitochtje. Op vrijdag 
4 juli 1862 – ‘a golden a*ernoon’, zo wil de overlevering – peddelde de 

27

Engelse docent, stotteraar en rasverteller Lewis Carroll (pseudoniem 
van Charles Lutwidge Dodgson, 1832-1898) met zijn vriend-theoloog 
reverend Robinson Duckworth stroomopwaarts over de 7eems. Ze 
waren vergezeld van picknickmanden en de kleine zusjes Lorina, Edith 
en Alice Liddell, de drie dochters van de decaan van Christ Church 
College, waar Carroll wiskunde doceerde. Om de kinderen tijdens de 
drie mijl lange tocht te entertainen, improviseerde Carroll al varend 
enige dierenfabeltjes rond een zekere Alice. Met zijn fabuleerkunst 
wilde hij vooral de toen tienjarige Alice Liddell (1852-1934) behagen. 
Alice herinnerde zich later dat Carroll ‘bijna alle verhalen uit het boek 
vertelde’ en ‘dat de hitte boven de velden zinderde, terwijl wij een tijdje 
de schaduw opzochten nabij Godstow’. Op aandringen van de danig 
gecharmeerde Alice werkte Carroll de verhalen verder uit. Al de eerste 
daaropvolgende nacht poogde Carroll ijlings het opgediste te reconstru-
eren. Pas eind 1864, tweeënhalf jaar na het uitstapje met de boot, over-
handigde Carroll haar als kerstcadeau één handgeschreven en door 
hemzelf van tekeningen voorzien exemplaar van Alice’s Adventures 
Under Ground, de oerversie. Alice was er fysiek in te herkennen. Toen 
het manuscript in Oxford alom bewondering oogstte, stond Carroll 
onder grote druk om er een echt boek van te maken. Uiteindelijk ver-
scheen de eerste o8ciële druk van Alice’s Adventures in Wonderland in 
1865, opgetooid met de legendarische etsen van John Tenniel. 

Tot zijn eigen afgrijzen werd de stotterende Carroll een beroemd-
heid, regelmatig belaagd door hinderlijke handtekeningenjagers. Veel 
liever correspondeerde de timide ‘child-+iend ’ immers met jonge meisjes 
of zette hij ze, als geduldige fotograaf-pionier, op de gevoelige plaat. Zijn 
brievenarsenaal telde aan het eind van zijn leven 98.721 exemplaren. ‘Een 
derde van mijn leven gaat op aan het ontvangen van brieven, en het 
resterende twee derde aan het beantwoorden ervan’, meldde hij in 1879 
aan zijn vriend Arthur Lewis. Maar de Nederlandse essayist-schrijver en 
Alice in Wonderland-vertaler Nicolaas Matsier wijst erop ‘dat het beeld 
van Carroll als iemand die exclusief geïnteresseerd was in meisjes van 
vier tot tien of twaalf vertekend is’. Er zat in de victoriaanse tijd nogal 
wat ‘rek in dat begrip “child-+iend” waar je alleen maar verbaasd van 
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kunt staan’, aldus Matsier. Zo huwde bijvoorbeeld Edgar Allan Poe op 
zijn zevenentwintigste met een meisje van veertien. Carroll kon overi-
gens nooit iets onoorbaars worden aangewreven.

In ieder geval was Alice Liddell, altijd al dol op Carrolls raadspelletjes, 
een poos Carrolls voornaamste fetish girl. Hij beeldde haar op foto’s af 
als treurig kijkend bedelmeisje of met wijd uitwaaierende jurkjes. Toch 
vroeg Lewis Carroll-kenner Carel Peeters zich in zijn uitstekende boek 
Het wonderland van Lewis Carroll (2013) terecht af of Alice Liddell even 
‘loving and gentle, curious and trustful ’ en ‘curious, wildly curious’ was als 
de Alice uit het boek. Dat bleek tegen te vallen. Carroll mocht haar dan 
wel zijn ‘ideal child+iend ’ noemen, ‘maar dat was meer beleefdheid om 
de mythe van Alice te bestendigen die was ontstaan omdat zij hem ge-
vraagd had het verhaal op te schrijven’. Peeters typeert Liddell als Car-
rolls ‘functionele muze’. Gezegend met de ideale lee+ijd woonde ze heel 
nabij en de levenslange vrijgezel Carroll was voor haar een soort ‘speel-
oom’. Neef Stuart Collingwood schreef later in zijn biogra0e : ‘she pulled 
the trigger and released his genius.’ Later verwaterde hun contact, dat in 
wezen altijd formeel bleef. Al blij+ het biogra0eën regenen, vol specula-
ties over het al dan niet verliefd zijn van Carroll op de echte Alice. Lid-
dell huwde in 1880 met de rijke landlord Reginald Hargreaves, kreeg 
drie kinderen en trok zich terug op het landgoed Cu=nells in Hamp-
shire, waar ze – aldus Carel Peeters – het leven leidde van ‘een lady op 
een omvangrijk landgoed, opgaand in de besognes van het huis, het op -
voeden van haar kinderen en het ontvangen van gasten, daarbij bijge-
staan door veel personeel dat enigszins te lijden had onder haar striktheid’.

Ondanks de verwijdering bleef Alice Liddell zich met een zekere ge-
noeglijkheid in haar status van romanpersonage wentelen. In 1928 liet ze 
het handschri+ van Alice in Wonderland bij Sotheby’s veilen voor 15.400 
pond (nu 75.000 euro) en in 1932 werd ze zelfs tot doctor honoris causa 
aan Columbia University benoemd, voor haar bijdrage aan de Engelse 
literatuur. Ze had immers ‘door haar kinderlijke charme de vernu+ige 
fantasie van een wiskundige opgewekt’, aldus de commissie. Ook schonk 
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ze ooit een exemplaar van Alice in Wonderland aan de toekomstige ko-
ningin, prinses Elizabeth, en pende daarin deze opdracht neer : ‘From 
the real Alice in Wonderland ’. Maar haar eigen schilderijen, tekeningen 
en dagboekaantekeningen bleken bedroevend banaal en haar verbeel-
dingskracht miniem. De echte volwassen Alice was slechts een schim van 
de boeken-Alice, die wél boordevol onbezonnen nieuwsgierigheid zat.

Wie ?

De tienjarige Alice Liddell vormde de inspiratievonk voor de verhalen 
uit Alice in Wonderland. Lewis Carroll fabuleerde tijdens een roeitocht 
op 4 juli 1862 allerlei nonsensicale verhaaltjes voor de dochter van de 
decaan van Christ Church College in Oxford, waar hij wiskundeles gaf. 
Die groeiden later uit tot een boek, dat zelfs een vervolg kreeg. Liddell 
werd ook beroemd door de tedere foto’s die Carroll van haar maakte.

Fragment

In een memorabele passage neemt Alice een slok van een >esje waarop 
de woorden ‘Drink me’ staan. Vervolgens begint ze te krimpen.

— ‘Wat een merkwaardig gevoel’, zei Alice. ‘Volgens mij schuif 
ik in elkaar als een telescoop.’ En dat was ook zo ; zij was nu 
nog maar vijfentwintig centimeter lang en haar gezicht 
klaarde op bij het idee dat ze nu de juiste afmetingen had 
om door het deurtje die mooie tuin in te gaan. Maar eerst 
wachtte ze een paar minuten om te zien of ze nog verder 
zou krimpen ; daar maakte ze zich een beetje bezorgd over. 
‘Want weet je,’ zei Alice, ‘misschien ga ik straks wel helemaal 
uit, als een kaars. Ik vraag me af hoe ik er dan zou uitzien !’ 
En ze probeerde zich voor te stellen hoe de vlam van een 
kaars eruitziet nadat hij uitgeblazen is, want ze kon zich 
niet herinneren dat ze zoiets gezien had.

(vertaling Nicolaas Matsier)


