
‘Heeft Kafka Alice gelezen?’ 
 

‘Lewis Carroll schreef het eerste nonsensproza’, vindt Nicolaas Matsier. Hij 
vertaalde diens ‘Alice’, alsook de ‘Aantekeningen’ van Martin Gardner, ‘die 
kruising tussen Knip en Kousbroek’. 

 
Door MIRJAM NOORDUIJN 5 JUNI 2009 

‘Ik kan mij niet voorstellen dat iemand met enige belangstelling voor literatuur Alice’s 

adventures in Wonderland niet gelezen heeft. Alice is een monument, een levend 
monument, hoop ik. De dialogen zijn meesterlijk. De tekst is licht en compact 
tegelijkertijd en in zijn onuitputtelijkheid ontegenzeggelijk behorend tot de klassieken.” 
Aldus Nicolaas Matsier naar aanleiding van zijn nieuwe vertaling van The Annotated 
Alice: The Definitive Edition, het levenswerk van de Amerikaan Martin Gardner (1914). 

Matsier bewondert de jeugdklassieker uit 1865 om de unieke en vernieuwende wijze 
waarop Carroll met taal omgaat. „Hij schreef met deze boeken het eerste echte 
nonsensproza. Alle pseudovolwassenen die Alice in Wonderland en later in Achter de 
spiegel tegenkomt – de Rups, de Hoedemaker, Wiggel Waggel – negeren de bestaande 
taalafspraken. Alice zelf is eigenlijk een dapper, hoffelijk Victoriaans meisje, dat 
daardoor in een voortdurende staat van reusachtige verwarring komt. Ze is een gewoon 
kind in een wereld vol volwassen gekken, in een wereld op zijn kop, zonder moraal. In 
die zin zijn de boeken behalve een goede grap ook rebels, zonder dat ze iets of iemand 
aanklagen.” 

Op de keukentafel van zijn Amsterdamse woning heeft Nicolaas Matsier een imposante 
stapel geannoteerde Alice-uitgaven liggen. In vliegende vaart licht hij ze toe. De eerste 
versie van Gardner uit 1960 die hij las maar niet gebruikte toen hij in 1989 zijn eerste 
vertaling van Alice in Wonderland voltooide; Gardners More Annoted Alice uit 1990 die 
in 1994 zijn vertaalbeslissingen voor Achter de Spiegel enigszins beïnvloedde; Gardners 
‘definitive’ Annotated Alice (2000) in het Engels, Duits en zelfs, zij het slechts in kopie, 
Italiaans; de herziene editie van zijn eigen essaybundel Alice in Verbazië; en een 
pocketuitgave van Gardners 2000-editie, voorzien van rode cirkeltjes en 
potloodkrabbels bij de 341 noten. „En dit is nog maar een kleine greep uit de 
bibliotheken die over Alice en haar schepper zijn volgeschreven.” 

“De boeken zijn behalve een goede grap ook rebels, zonder dat ze iets of 
iemand aanklagen” 

Matsier wist weinig van Lewis Carroll toen uitgeverij Van Goor hem begin jaren negentig 
vroeg of hij Alice wilde vertalen. „Ik had Carroll toen nog niet gelezen”, zegt de auteur 
van Oud-Zuid (1976) en Gesloten huis (1994). „Maar ik was direct enthousiast.” Matsier 
dompelde zich onder in de Carrolliana en publiceerde niet alleen een bekroonde 
vertaling in 1994, maar ook de essaybundel Alice in Verbazië (1996). Van dat laatste 
boek is nu een herziene uitgave verschenen. 
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„Ik wist niet waar ik aan begon”, zegt Matsier over die eerste vertaling. „Al lezende rezen 
de vragen. Zou het Wonderland uit de titel niet Verwonderland of Verbazië moeten 
worden? Verwijzend naar Alice’s meest karakteristieke activiteit? Wat moest ik met de 
taalgrappen? Hoe zou ik uitkomen met de nonsenspoëzie, tien procent van de tekst? 

„Wat me het meest verbaasde is dat de boeken vertaalbaar zijn. Ik heb vertaald zoals 
naar mijn idee Carroll de boeken heeft geschreven: niet alleen voor kinderen. Een zekere 
kennis van de analytische filosofie, logica en semantiek en het schaakspel waarop Achter 
de spiegel is gebaseerd, kwam mij daarbij goed van pas. 

„Natuurlijk zijn sommige woordspelingen en grappen reddeloos verloren gegaan. Maar 
de poëzie in het boek is onverwachts redelijk goed oplosbaar gebleken dankzij mijn 
rijmwoordenjacht in het Retrograde woordenboek [omvangrijk rijmwoordenboek dat 
alfabetisch is opgesteld op basis van de laatste letters van woorden], Carrolls 
overzichtelijke rijmschema’s en wat geluk. Dat carpenter en timmerman evenveel 
lettergrepen tellen en eenzelfde klemtoon hebben is een verrukkelijk taaltoeval.” 

Britse bakkebaarden 

Toen bleek dat Gardner – ook bekend van de tussen 1956 en 1986 in Scientific American 
verschenen wiskundige raadsels – zijn annotaties betreffende de Aliceboeken had 
gecompleteerd, bedacht Matsier dat het voor het Nederlandse legertje Carrollianen de 
moeite waard zou zijn Gardners Alice aan te pakken. 

„Aanvankelijk dacht ik dat ik kon volstaan met het vertalen van de annotaties en die bij 
de al bestaande vertalingen kon voegen. Dat bleek een misverstand. Carrolls tekst en 
Gardners aantekeningen zijn in dezelfde taal geschreven en staan in een dialectische 
verhouding tot elkaar. Als een bepaalde woordgrap van een commentaar is voorzien, 
terwijl ik die grap in de vertaling heb moeten laten sneuvelen, is dat commentaar ineens 
irrelevant. Dat betekende dat ik eerdere vertaalvondsten moest herzien. In andere 
gevallen heb ik de annotaties onherroepelijk geschrapt. Zoals noten over de ook voor de 
Engelse lezer inmiddels in vergetelheid geraakte versjes waarnaar Carrolls 
nonsensgedichten gedeeltelijk verwijzen. En enkele lexicografische annotaties inzake 
Brits en Amerikaans Engels. Toen ik dankzij de whiskers van de Witte Koning – vertaald 
als knevel – op een subtiel verschil tussen Amerikaanse en Britse bakkebaarden stuitte 
en zo bij een cultuurgeschiedenis over haardracht belandde, realiseerde ik mij dat er ook 
zoiets als een Nederlandse lezer bestaat.” 

Waarom koos Matsier voor Gardners annotaties en niet al eerder voor bijvoorbeeld die 
van Jo Elwyn Jones & J. Francis Gladstone in hun geprezen Alice Companion? 

„Gardner is een afgestudeerd filosoof die uiterst sceptisch staat ten aanzien van bijgeloof 
en pseudowetenschap. Hij is mij als mens niet onvertrouwd. Maar vooral houd ik van 
zijn vrije geest, zijn volstrekte tomeloosheid, zijn onverschilligheid ten aanzien van de 
academische wereld. Ik zie Gardner als een kruising tussen Karel Knip en Rudy 
Kousbroek. Hij is van God los. Hij doet alles waar hij zin in heeft en zijn lezers samen met 
hem. Zijn uitweidingen zijn vaak een soort kleine essays.” 



Dat wil niet zeggen dat Matsier geen kanttekeningen plaatst. Gardner heeft weinig op 
met filologie en dat vindt Matsier een gemis. Meer literair commentaar was welkom 
geweest. „Waarom lees ik bijvoorbeeld nergens iets over Kafka”, vraagt Matsier zich af. 
„Zou Kafka Carroll gelezen hebben? Voor mij zijn die twee verwante geesten. Ze spelen 
met tijd, ruimte, gewichten en maten. Kafka is grappiger dan veel mensen denken, 
terwijl Carroll niet alleen maar grappig is. Hij was een meester in het abrupte afbreken, 
waardoor Alice iedere keer als ze denkt een verbale uitweg te hebben gevonden, 
opnieuw in verwarring vastloopt. Dat roept een onheilspellende kafkaëske sfeer op.” 

“Alice is gewoon een aardig kind in een wereld vol volwassen gekken” 

Niet alleen over Alice in Wonderland is eindeloos veel geschreven, ook het leven van 
Carroll is voer voor biografen. Zo is onder meer de ‘Carroll myth’ ontstaan: Het onder 
anderen door Gardner en biograaf Morton Cohen geschetste beeld van Carroll als 
mogelijke pedofiel, wegens zijn intensieve vriendschappen met kleine meisjes, onder 
wie ook Alice Liddell, het meisje dat hem tot zijn meesterwerk inspireerde. Matsier vindt 
de biografie van Cohen (Lewis Carroll: A Biography, 1996) een knap stuk werk: „Juist in 
zijn terughoudendheid vind ik hem onovertrefbaar goed. Carroll was ontegenzeggelijk 
een rare man: vindingrijk en geestig, maar ook obsessief en dwangmatig. Hij stotterde, 
was extreem mager, had volgens eigen inschatting zo’n twee- à driehonderd childfriends 
en was nooit getrouwd. Zo’n leven vraagt om mythologiseren. De verdwenen 
dagboekfragmenten en de duistere ruzie met de moeder van Alice Liddell maken dat ook 
mogelijk.” 

Kindernaaktfoto’s 

Dat de Britse schrijfster Karoline Leach in haar In the Shadow of the Dreamchild (1999) 
Cohens biografie als mythe afdoet, vindt Matsier ‘verfrissend controversieel’. 
„Waarschijnlijk heeft ze voor de helft gelijk in haar stelling dat Carroll een typische 
representant van het Victoriaanse tijperk was, waarin het onschuldige, seksloze kind 
werd geïdealiseerd. Het maken van kindernaaktfoto’s, zoals Carroll deed, maakte ook 
onderdeel uit van die child cult.” 

Matsier beschouwt Carroll als een ‘hartelijke aanhanger’ van de standenmaatschappij – 
aartsconservatief – een orthodox christen die alles wat met lichamelijkheid had te 
maken verafschuwde. „Je kan vergeten dat Carroll wist wat een hoer was”, denkt 
Matsier. „Vermoedelijk heeft hij nooit iemand aangeraakt. Voor ons, anno 2009, is zo’n 
leven onvoorstelbaar. Wij zijn gepanseksualiseerd. Wij kunnen niets meer lezen zonder 
er seksuele toespelingen in te zien.” Na een korte stilte: „Maar stel dat ooit zal uitkomen 
dat Carroll een verschrikkelijke pedofiel was – wat ik eigenlijk uitgesloten acht – dan 
doet dat nog niets af aan de grote waarde van zijn werk. Zijn Alice-boeken zijn een 
unicum. In een mensenleven zou je ze tenminste een keer of vier moeten lezen.” 

Lewis Carroll: De Avonturen van Alice in wonderland & Achter de spiegel en wat Alice daar aantrof. 
Vertaling Nicolaas Matsier. Athenaeum- Polak & Van Gennep, met tekeningen van John Tenniel en 
aantekeningen van Martin Gardner. Nicolaas Matsier: Alice in Verbazië. Essays. De Bezige Bij. 
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