
De schrijver Lewis Carroll (pseudoniem voor Charles Lutwidge 
Dodgson, 1832-1898), was 33 jaar toen zijn sprookjesachtige 
verhaal Alice’s Adventures in Wonderland, in druk verscheen. 
Dodgson was een excentrieke, wat teruggetrokken docent 
wiskunde en logica aan het befaamde Christ Church College 
in Oxford. Als verteller beschikte hij over een haast grenzeloze 
fantasie die rijk was aan originele invallen.  

Zijn inmiddels tijdloze verhaal over de avonturen van Alice 
brengt humor en fantasie samen op een wijze die kinderen én 
volwassenen al meer dan 150 jaar aanspreekt. Daarmee is Alice 
in Wonderland  een klassieker onder de kinderboeken die nadien 
vele malen is vertaald en bewerkt. 

Deze uitgave is voorzien van de originele tekeningen van 
Sir John Tenniel. Die gaf op een onnavolgbare manier vorm aan 
de fabelfi guren die in de vertelling van Lewis Carroll langskomen. 
Voor deze uitgave zijn de oorspronkelijke zwart-wit tekeningen 
bewerkt door een colorist. 

Dodgson was niet alleen een begenadigd schrijver maar ook 
een voortreff elijke amateur fotograaf. Vooral zijn foto’s van 
kinderen maakten in die tijd veel indruk.

In een kort slothoofdstuk worden beide aspecten - zijn 
schrijverschap en het fotograferen -  belicht.
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Ontstaansgeschiedenis

Tijdens een roeitochtje met drie jonge dochters van zijn 
universitaire collega Henry Liddell is het wonderbaarlijke verhaal 
over de avonturen van Alice voor het eerst door de schrijver 
verteld. De ontstaansgeschiedenis is door Lewis Carroll in een 
gedicht bestaande uit zeven coupletten beschreven.

Hoe heerlijk kalmpjes glijden wij
In gulden zonnegloed,
De roeiers immers zijn te klein
Voor al te grote spoed,
Terwijl een hand die ’t water spat
De boot soms wankelen doet.

Mijn drietal, wreed is uw verzoek
Op dit zo stille uur,
U te vertellen een verhaal
Van onbepaalde duur.
Doch wie kan weerstand bieden aan
Dit fel drievoudig vuur?
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Prima verklaart mij met gezag:
‘Laat horen het begin!’
De bede van Secunda luidt: ‘
‘Stop er veel nonsens in’.
Tertia valt mij steeds in de rede,
Maar slechts éénmaal in elke zin.

Toch zwijgen zij gedrieën stil
Als ’t verhaaltje zich ontspint,
Over de wonderlijke reis
Van een bijzonder kind
Dat praat met dieren en op haar pad
De vreemdste zaken vindt.

En steeds als de verteller, moe,
Zijn voordrachtskunst wil staken,
Dan staan er drie direct gereed
Om dit gedrag te laken
En hem met klem te smeken
Het verhaal toch af te maken.

En zo is, op die zomerdag,
Ons Wonderland ontstaan;
De avonturen zijn beleefd,
Het vertellen is gedaan.
Het zonlicht taant, het is nu tijd
Om weer naar huis te gaan.

Wie het verhaal van Alice leest,
Beware het bij zijn dromen,
Als iets moois dat ons als kind
Ooit is overkomen.
Een van die magische bloemen die
Ons levenspad omzomen.  
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1

Het konijnenhol in

Alice begon zich te vervelen. Ze zat naast haar zus op de oever 
en had niets te doen. Ze had een paar keer een blik gewor-

pen in het boek dat haar zus zat te lezen, maar er stonden geen 
plaatjes of gesprekken in, ‘en wat heb je aan een boek,’ dacht 
Alice, ‘zonder plaatjes of gesprekken?’

Dus probeerde ze net te bedenken (voor zover dat ging, want het 
warme weer maakte haar erg slaperig en loom) of het vlechten van 
een krans van madeliefjes wel zo leuk was dat je ervoor opstond en 
de madeliefjes plukte, toen er ineens een Wit Konijn met roze ogen 
vlak langs haar holde. 

Nu was dat niet zo heel bijzonder, en Alice vond het ook niet 
zo heel erg merkwaardig dat ze het Konijn bij zichzelf hoorde 
zeggen: ‘O jee, o jee, ik kom vast te laat!’ (toen ze er later over 
nadacht, viel haar in dat ze het eigenlijk vreemd had moeten 
vinden, maar op het moment zelf leek het allemaal heel 
gewoon). Maar toen het Konijn waarachtig een horloge uit zijn 
vestzakje haalde, erop keek en toen snel doorliep, sprong Alice 
overeind. De gedachte schoot namelijk door haar heen dat 
ze nooit eerder een konijn had gezien met een vestzakje, laat 
staan met een horloge dat hij daaruit kon halen. Brandend van 
nieuwsgierigheid rende ze hem door het veld achterna en zag 
nog net hoe hij verdween in een groot konijnenhol onder de 
heg. 
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Het volgende ogenblik volgde Alice hem naar binnen, zonder 
ook maar even te bedenken hoe ze er in hemelsnaam weer uit 
zou moeten komen. 

Het konijnenhol liep eerst een stukje rechtdoor, net als 
een tunnel, en stortte toen zo plotseling naar omlaag dat 
Alice geen tijd had om te bedenken hoe ze zichzelf kon tegen-
houden, maar hals over kop naar beneden viel door iets wat op 
een heel diepe schacht leek. 

Of de schacht was erg diep, of ze viel erg langzaam, want 
ze had tijdens haar val ruim de tijd om om zich heen te 
kijken en zich af te vragen wat er straks zou gebeuren. Eerst 
probeerde ze naar beneden te kijken om te ontdekken waar 
ze terecht zou komen, maar het was te donker om iets te 
kunnen zien. Toen keek ze naar de wanden van de schacht 
en zag dat die waren bedekt met kasten en boekenplanken; 
hier en daar zag ze landkaarten en afbeeldingen die aan 
haken waren opgehangen. Ze pakte in het voorbijgaan een 
glazen pot van een van de planken; op het etiket stond 
SINAASAPPELMARMELADE maar jammer genoeg was de pot 
leeg. Ze wilde hem niet laten vallen omdat ze bang was dat dat 
iemand beneden het leven zou kosten. Gelukkig wist ze hem in 
een van de kasten te zetten toen ze die in haar val passeerde. 

‘Nou,’ dacht Alice bij zichzelf, ‘na deze valpartij zal het me 
niets meer doen als ik van de trap val! Wat zullen ze me thuis 
allemaal dapper vinden! Ik zou er geen woord aan vuil maken, 
al viel ik van het dak van het huis!’ (Wat ook heel waarschijnlijk 
zo was.)

Steeds verder viel ze naar beneden. Zou er nooit een einde 
komen aan haar val? ‘Ik vraag me af hoeveel kilometer ik al 
gevallen ben’, zei ze hardop. ‘Ik moet al ergens bij het middel-
punt van de aarde zijn. Eens kijken, dat is dan zesduizend  
kilometer naar beneden. Ik denk ...’ (want zie je, Alice had al 
veel van dit soort dingen geleerd op school en hoewel dit nu 
niet zo’n erg geschikte gelegenheid was om met haar kennis te 
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pronken, omdat er niemand was die naar haar luisterde, was 
het toch goed om het nog eens te oefenen) ‘... ja, zo ver is het 
wel ongeveer - maar nu vraag ik me af welke breedtegraad of 
lengtegraad ik heb bereikt.’ (Alice had geen flauw idee wat een 
breedtegraad of een lengtegraad was, maar ze vond het fijn om 
die mooie deftige woorden uit te spreken.)

Even later begon ze opnieuw. ‘Ik vraag me af of ik dwars door 
de aarde heen zal vallen! Wat zal het grappig zijn als ik uitkom 
tussen de mensen die ondersteboven lopen! De Antipathieën, 
geloof ik ...’ (ze was nu eigenlijk wel blij dat er echt niemand was 
die naar haar luisterde, want het klonk helemaal niet als het 
goede woord) ‘... maar ik zal hun dan maar vragen hoe het land 
heet. Pardon, mevrouw, is dit Nieuw-Zeeland of Australië?’ (en 
ze probeerde al pratend een reverence te maken - stel je voor, 
een reverence maken terwijl je door de lucht suist! Denk je dat jou 
dat zou lukken?) ‘Ze zal wel denken dat ik een heel dom meisje 
ben! Nee, dat kan ik niet vragen, misschien zie ik het ergens 
geschreven staan.’

Steeds maar verder naar omlaag. Ze had niets anders te doen, 
dus Alice begon al snel weer te praten. ‘Dina zal me vanavond 
wel erg missen, denk ik!’ (Dina was de kat.) ‘Ik hoop dat ze haar 
schoteltje melk niet vergeten bij het avondeten. Lieve Dina, was 
je hier maar bij me! Ik vrees dat er geen muizen in de lucht zijn, 
maar je kon misschien een vleermuis vangen, dat is tenslotte net 
zoiets als een muis. Zou een kat eigenlijk een vleermuis eten?’ 
Alice begon nu een beetje slaperig te worden en herhaalde 
dromerig bij zichzelf: ‘Eet een kat een vleermuis? Eet een kat een 
vleermuis?’ En soms: ‘Eet een vleermuis een kat?’ Want zie je, 
omdat ze het antwoord toch niet wist, maakte het niet uit welke 
vraag ze stelde. Ze voelde dat ze wegdoezelde en ze begon net te 
dromen dat ze hand in hand liep met Dina en heel ernstig tegen 
haar zei: ‘Dina, zeg eens eerlijk, heb jij wel eens een vleermuis 
opgegeten?’ toen ze plotseling met een plof landde op een 
stapel takken en dorre bladeren. De valpartij was voorbij.
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Alice had zich helemaal niet bezeerd en ze sprong dadelijk 
overeind. Ze keek omhoog, maar daar was alles donker. Voor 
haar lag een andere lange gang, en ze zag nog net het Witte 
Konijn  erdoorheen hollen. Ze had geen ogenblik te verliezen. 
Snel als de wind ging Alice hem achterna en toen hij een hoek 
omsloeg, hoorde ze hem nog net zeggen: ‘Bij mijn oren en 
snorharen, wat is het al laat!’ Ze zat hem dicht op de hielen 
toen ze de hoek om ging, maar het Konijn was nergens meer te 
bekennen: ze stond in een lange, lage zaal die werd verlicht door 
een rij lampen die aan het plafond hingen. 

Rondom de zaal waren deuren, maar die zaten allemaal op 
slot. Toen Alice alle deuren aan weerskanten had geprobeerd, 
liep ze treurig midden door de zaal en vroeg zich af hoe ze er 
ooit weer uit moest komen. 

Ineens kwam ze bij een tafeltje met drie poten, helemaal   
gemaakt van massief glas. Er lag alleen een heel klein gouden 
sleuteltje op en Alice’s eerste gedachte was dat dit misschien 
op een van de deuren in de zaal paste! Maar jammer genoeg 
waren of de sloten te groot, of de sleutel was te klein, in elk 
geval kon ze geen van de deuren ermee openen. Maar toen ze 
voor de tweede keer rondging, kwam ze bij een laag gordijn dat 
ze niet eerder had opgemerkt, en daarachter zat een deurtje van 
ongeveer vijftig centimeter hoog. Ze stak het gouden sleuteltje 
in het slot en tot haar grote blijdschap paste het!

Alice deed de deur open en zag dat hij toegang bood tot een 
gangetje, niet veel groter dan een rattenhol. Ze knielde neer en 
zag aan het eind van het gangetje de mooiste tuin die je ooit 
hebt gezien. O, ze wilde zo graag weg uit die donkere zaal en 
rondlopen tussen die bedden met vrolijk gekleurde bloemen 
en die koele fonteinen, maar ze kreeg haar hoofd niet eens 
door de deuropening; ‘en zelfs al kreeg ik mijn hoofd erdoor,’ 
dacht die arme Alice, ‘dan zou ik er weinig aan hebben zonder 
mijn schouders. O, ik wou dat ik in elkaar kon schuiven als een 
telescoop! Ik denk dat het wel zou lukken, als ik maar wist hoe ik 
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moest beginnen!’ Want zie je, er waren pas zoveel merkwaardige 
dingen gebeurd dat Alice begon te geloven dat er eigenlijk maar 
erg weinig dingen echt onmogelijk waren. 

Het leek weinig zin te hebben bij het deurtje te blijven 
wachten, dus liep ze terug naar de tafel, half hopend dat ze 
er nog een sleutel op zou zien liggen, of in elk geval een boek 
dat je leerde hoe je mensen als een telescoop in elkaar kon 
schuiven. Deze keer ontdekte ze een flesje op het tafeltje (‘dat 
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er net beslist nog niet was’, zei Alice) en rond de hals van de fles 
zat een papieren etiket met daarop de woorden DRINK MIJ in 
prachtige grote letters. 

Het was goed en wel dat daar stond geschreven ‘Drink mij’, 
maar de kleine Alice was wel zo verstandig dat niet zo een-
twee-drie te doen. ‘Nee, ik ga eerst eens kijken,’ zei ze, ‘of er 
soms vergif op staat’. Ze had namelijk verschillende aardige 
verhaaltjes gelezen over kinderen die verbrand waren en waren 
opgegeten door wilde dieren en nog andere akelige dingen, 
alleen omdat ze de simpele regels die hun ouders hun hadden 
geleerd gewoon niet wilden onthouden: bijvoorbeeld dat je je 
aan een gloeiende pook brandt als je hem te lang vasthoudt 
en dat je vinger meestal gaat bloeden als je er erg diep in snijdt 
met een mes. En ze was nooit vergeten dat als je een flinke slok 
neemt uit een fles waarop ‘vergif’ staat, je daar vrijwel zeker 
vroeg of laat erge buikpijn van krijgt. 

Maar op dit flesje stond niet ‘vergif’, dus Alice durfde er wel 
van te proeven. Ze vond het erg lekker (het smaakte een beetje 
als een mengsel van kersentaart, vanillevla, ananas, gebraden 
kalkoen, koffie en warm geroosterd brood met boter) en het 
duurde niet lang of ze had alles opgedronken.

‘Wat een gek gevoel!’ zei Alice. ‘Ik geloof dat ik in elkaar 
schuif als een telescoop.’

En dat was ook zo. Ze was nu nog maar vijfentwintig centi-
meter hoog en haar gezicht klaarde op toen ze bedacht dat ze nu 
door het kleine deurtje paste dat naar die prachtige tuin leidde. 
Maar ze wachtte eerst nog een paar minuten om te zien of ze 
nog meer zou krimpen. Ze maakte zich hierover wel een beetje 
ongerust. ‘Want het kan er wel eens op uitdraaien,’ zei Alice bij 
zichzelf, ‘dat ik helemaal uit ga, net als een kaars. Hoe zou ik er 
dan uitzien?’ En ze probeerde zich voor te stellen hoe de vlam 
van een kaars eruitziet nadat de kaars is uitgeblazen, want ze 
kon zich niet herinneren dat ze ooit zoiets had gezien. 
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Na een poosje merkte ze dat er verder niets gebeurde, 
en ze besloot dadelijk de tuin in te gaan. Maar ach, arme 

Alice! Toen ze bij de deur kwam, ontdekte ze dat ze het gouden 
sleuteltje vergeten had en toen ze terugging naar de tafel om het 
te halen, bleek dat ze er met geen mogelijkheid bij kon. Ze kon 
het door het glas duidelijk zien liggen en ze deed haar uiterste 
best om langs een van de tafelpoten omhoog te klimmen, maar 
hij was te glad. Toen ze na al haar pogingen doodmoe was 
geworden, ging het arme kind op de grond zitten en begon te 
huilen.

‘Kom op, het heeft geen zin zo te huilen!’ zei Alice nogal 
streng tegen zichzelf. ‘Ik raad je aan er direct mee op te houden!’ 
Meestal gaf ze zichzelf erg goede raad (hoewel ze die zelden 
opvolgde) en soms gaf ze zichzelf zo op haar kop dat ze er 
tranen van in haar ogen kreeg; en ze herinnerde zich dat ze een 
keer had geprobeerd zichzelf een draai om haar oren te geven, 
omdat ze vals had gespeeld toen ze een spelletje croquet tegen 
zichzelf speelde, want dit merkwaardige kind deed graag alsof 
ze twee mensen was! ‘Maar het heeft nu geen zin te doen alsof 
ik twee mensen ben’, dacht die arme Alice. ‘Er is zo weinig van 
mij over dat ik nauwelijks één fatsoenlijk persoon ben!’

Al gauw viel haar oog op een glazen doosje dat onder de 
tafel lag. Ze maakte het open en zag dat er een heel klein koekje 
in zat, waarop met krenten heel mooi de letters ‘EET MIJ’ waren 
gemaakt. ‘Goed, ik eet het op,’ zei Alice, ‘en als ik er groter door 
word, kan ik bij de sleutel; en als ik er kleiner van word, kan ik 
onder de deur door kruipen. Dus ik kan in elk geval in de tuin 
komen en hoe kan me niet schelen!’

Ze nam een klein hapje en zei zenuwachtig tegen zichzelf: 
‘Omhoog of omlaag? Omhoog of omlaag?’ terwijl ze haar 
hand boven op haar hoofd hield om te voelen welke kant het 
op groeide. Tot haar grote verbazing merkte ze dat ze even 
groot bleef. Natuurlijk is dat heel gewoon als je een koekje eet, 
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maar Alice was er zo aan gewend geraakt alleen maar bijzonder 
ongewone dingen te verwachten dat het erg saai en dom leek 
als het leven op de normale manier doorging. 

Ze ging dus aan de slag en had al gauw het hele koekje op.


