P.G. Wodehouse Society’s nieuwsblad

NOTHING SERIOUS
Jaargang 38

nummer 1

februari 2021

In deze NOTHING SERIOUS:
De eerste bijeenkomst van de P.G. Wodehouse Society, de oorsprong van Nothing Serious,
recepten van Anatole, de PGWS postzegel van 2021 en veel aandacht voor boeken: nieuwe boeken,
een vondst, een collectie, boekbesprekingen en ook weer een interview.
Impressies van de Zoom-bijeenkomst.
En nog veel meer……
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Het Programma voor de Zoom-bijeenkomst van 13 februari
Er wordt tijdig een email verzonden (let op de spam folder!).
Daarin staat een link waar u, door er op te klikken, toegang krijgt tot de bijeenkomst.
Zorg er voor dat u een camera heeft en de microfoon in het Zoom programma activeert.
Het thema voor deze bijeenkomst is: “Reizen over de grote plas” (zie de Achterpagina).
Wij vragen u een fragment te zoeken over dit soort reizen of wat er mee samenhangt, vertel
wat je er van vindt en hoe dit eventueel een belangrijke rol speelt in een Wodehouse-verhaal.
Andere programma-punten:
•
•

•

•

Opening en mededelingen van het bestuur

•

Nieuws over het 40-jarig jubileum

•

Presentatie PGWS-postzegel 2021

•

Recept 2 van Anatole

•

•

Een Favoriet Fragment door Yvonne Heijkants

•

Discussie over JEEVES AND THE LEAP OF FAITH

•

De Sterke-Verhalen-Wedstrijd

•

•

Een Quiz

•

•

Presentpremie

Na afloop kijken we gezamenlijk een Wodehouse-film
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De P.G. Wodehouse Society is officieel opgericht op 27 november 1981
en staat ingeschreven bij de KvK te Amsterdam onder nummer 40534603.
De doelstelling van de vereniging is het werk van de schrijver P.G. Wodehouse onder
de aandacht te blijven brengen van lezers en het te bewaren voor het nageslacht.
Het lidmaatschap kost (vanaf 2017) 25 euro per jaar, voor jeugdleden (t/m 18 jaar) 5 euro per jaar.
Eenmalig inschrijfgeld ad 10 euro.
Bankrekening IBAN NL17INGB0008558315 t.n.v. P.G. Wodehouse Society.
De leden komen in 2021 op 13 februari, 19 juni en 9 oktober vanaf 13.00 uur samen.
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Peter Nieuwenhuizen (voorzitter), Elsbeth Westerman (penningmeester),
Marcel Gijbels (secretaris, secretariaat@wodehouse-society.nl),
Herman van Riel (redacteur Nothing Serious) en Tony Roodnat (commissaris bijzondere activiteiten)
wodehouse-society.nl
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ONZE EERSTE KENNISMAKING MET WODEHOUSE, FAVORIETE FRAGMENTEN UIT
MR MULLINER, EEN QUIZ EN EEN BLANDINGS FILM:
IMPRESSIES VAN DE TWEEDE DIGITALE PGWS-BIJEENKOMST, 17 OKTOBER 2020
Aan de Zoom bijeenkomst deden mee:
Yvonne Heijkants (lid nummer 449), Gerben Hellinga (lid nummer 448), Wiesje Foppen,
Anton Weda, Jannes Koster, Leonard Beuger, Tense Bilgoe, Ronald Duk, Donald Duk,
Marcel Gijbels, Ole van Luyn, Hans Muller, Peter Nieuwenhuizen, Josepha Olsthoorn,
Willem Pekelder, Herman van Riel, Tony Roodnat, Vikas Sonak, Marieke Mooij,
Dick Vleeskruijer, Elsbeth Westerman
Afmeldingen ontvingen wij van:
Anne-Sophie Andela, Huib de Ceuninck van Capelle, Hans Hamminga, Gerdie van Doesburg,
Erik van Munster en Peter Glas
Rond 13:00 klikte ik de door onze voorzitter gezonden link naar de Zoommeeting en was blij en
zelfs een beetje geroerd om al die bekende gezichten te zien. Het blijft behelpen, natuurlijk,
vergeleken met onze soms roerige bijeenkomsten in onze eigen Anglers’ Rest in Amsterdam.
Maar dank zij de moderne communicatiemiddelen – behalve Zoom werd er ook gebruik gemaakt
van WhatsApp – werd het toch een levendige vergadering. Voorzitter Peter Nieuwenhuizen
heette ons allen welkom en vroeg of er iemand bezwaar tegen had dat de meeting gefilmd
werd. Dit op verzoek van enkele leden die deze middag verhinderd waren.
Er waren twee nieuwe leden aanwezig. Gerben
Hellinga was ooit psychiater, maar besloot op zijn 60ste om
schrijver te worden. Wegens corona had hij zich weer eens
in Wodehouse verdiept en toen hij tot zijn vreugde
ontdekte dat er een Engelse fanclub bestond werd hij daar
onmiddellijk lid van. Helaas was het na zijn eerste bezoek
aan Londen afgelopen met reizen naar het buitenland en
besloot hij zijn heil bij de Nederlandse PGWS te zoeken. De golfverhalen van the Oldest
Member vindt hij het leukst.
Yvonne Heijkants werd ook door corona herinnerd aan
Wodehouse en is nu weer helemaal verslingerd. Zij ontdekte
onze Society via Google en na overleg met Tony, die zij al
kende, besloot zij dat zij zich bij ons wel thuis zou voelen.
Secretaris Marcel las de afmeldingen voor en bracht
het nieuws dat een van onze leden het tijdelijke met het
eeuwige heeft verwisseld. Jan Stellingwerff was sedert
1986 lid nr. 103 van de PGWS. Hij was vroeger een bekende en geliefde kastelein in De
Gasterij in Utrecht en een verwoed bridger. Peter deelde een paar foto’s van Jan tijdens
bijeenkomsten in Mulliner’s.
De geplande data voor de bijeenkomsten in 2021 zijn 13 februari, 19 juni en 9 oktober.
De toekomst zal leren wanneer wij elkaar weer in levenden lijve kunnen ontmoeten.
Verder vertelde Peter dat ons lid Kees de Haan bedroefd was. Toen in 1984 de
allereerste nieuwsbrief van de Society werd verzonden, stond er een oproep in om suggesties
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te doen voor een geschikte naam. Kees stelde voor om het blad NOTHING SERIOUS te noemen.
Een perfecte naam natuurlijk. Deze werd geadopteerd en Kees kreeg als dank een fles Jeeves
Jenever, destijds verkrijgbaar in Mulliner’s. Deze fles was inmiddels bijna leeg en is door een
overijverige huisgenoot in de glasbak geworpen.1 Volgens
Leonard zou er in het Jenevermuseum te Hasselt nog een
fles aanwezig moeten zijn, door de Society geschonken
tijdens een bezoek. Toen Herman in oktober 2010 het
stokje als redacteur van NOTHING SERIOUS overnam van
Josepha ontving hij ook een fles Jeeves Jenever. Die was
toen blijkbaar nog beschikbaar. Herman toonde een fles
Mulliner Port, die hij had gered bij het afscheid van
Mulliner’s Wijnlokaal.
Hans Muller heeft alle 16 nummers van NOTHING SERIOUS die hij heeft ontvangen sinds
zijn toetreden tot ons illustere genootschap in 2015 gedigitaliseerd en op zijn website gezet.
Peter heeft de link op onze website gezet (zie onder De Society -> Clubblad NOTHING SERIOUS).
Op de website is nu ook een afdeling Gezocht en aangeboden, waar eenieder – zoals u wellicht
al begreep - boeken2 kan zoeken of aanbieden.
Op 27 november 2021 is het 40 jaar geleden dat ons eerste bestuur naar de notaris
toog om van de officieus reeds bestaande Wodehouse fanclub een vereniging te maken. Onze
Master of Ceremonies Tony heeft een optie bij Sociëteit de Vereeniging, een herensociëteit in
een fraai pand op loopafstand van Den Haag CS, voor een lustrumdiner op de begane grond, in
oktober of november. Er zijn plannen voor een stadswandeling voorafgaand aan het diner. Ook
wordt er gedacht aan een picknick in Wodehouse-stijl, inclusief passende kledij. Het budget is
al goedgekeurd door het bestuur.
Dick en Marieke hadden de uitdaging om het recept
van Anatole voor Mignonette de Poulet Petit Duc in de
oktobereditie van NOTHING SERIOUS uit te proberen
aangenomen en Marieke las een spannend verhaal voor over
het verloop van hun kookkunsten (zie ook p.12). Peter toonde
foto’s van de heerlijk uitziende schotel. Josepha had ook
een poging gewaagd en stuurde een foto van het resultaat
naar de WhatsApp groep.
Inmiddels had Anton na drie pogingen met behulp
van zijn vrouw net op tijd een goede verbinding om ons
over zijn Favoriete Fragmenten te vertellen. Hij
combineerde dit met het thema van deze middag: je
eerste kennismaking met P.G. Wodehouse. Voor Anton was
dit een Nederlandse vertaling van MEET MR MULLINER
(GETAPTE VERHALEN). Hij las ons favoriete stukjes voor uit
het eerste verhaal, THE TRUTH ABOUT GEORGE3:

1

The mind boggles als ik mij de gemoedstoestand van Kees na deze ontdekking tracht voor te stellen.
En misschien ook Wodehouse parafernalia, zoals Jeeves Jenever, Mulliner Port, de eerste stropdas, et cetera?
3
Ik heb van dit verhaal alleen de Engelse versie, Anton las voor uit GETAPTE VERHALEN, Prisma 1309, p.7 e.v..
2
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“He [Mr Mulliner] was a short, stout, comfortable man of middle
age, and the thing that struck me first about him was the
extraordinarily childlike candour of his eyes. They were large and
round and honest. I would have bought oil stock from him without a
tremor.”
George was een van de vele neven van Mr Mulliner. Hij was verliefd op
domineesdochter
Susan,
met
wie
hij een
voorliefde
voor
kruiswoordpuzzels deelde. Omdat hij ontzettend stotterde durfde hij
haar zijn liefde niet te verklaren. Hij zocht hulp bij een specialist, die
hem verzocht zijn probleem op te schrijven.
“H'm! " said the specialist, examining the screed. "You wish to woo,
court, and become betrothed, engaged, affianced to this girl, but
you find yourself unable, incapable, incompetent, impotent, and powerless. Every time
you attempt it, your vocal cords fail, fall short, are insufficient, wanting, deficient, and
go blooey."
De specialist raadde George aan om elke dag minstens drie wildvreemden aan te spreken.
“The more George thought about the advice he had been given, the less he liked it. He
shivered in the cab that took him to the station to catch the train back to East
Wobsley. Like all shy young men, he had never hitherto looked upon himself as shy preferring to attribute his distaste for the society of his fellows to some subtle
rareness of soul. But now that the thing had been put squarely up to him, he was
compelled to realise that in all essentials he was a perfect rabbit. The thought of
accosting perfect strangers and forcing his conversation upon them sickened him.
But no Mulliner has ever shirked an unpleasant duty.”
De eerste persoon die hij op een volkomen verlaten station aanspreekt, blijkt echter een man
in pyjama, bruine laarzen en een regenjas te zijn, die hem in vertrouwen vertelt dat hij de
Keizer van Abessinië is.
“I've been wanting to talk to you for a long time," said the stranger, genially. "Huh-huhhave you?" said George. "Yes. I want your opinion of human sacrifices." George said he
didn't like them. “Why not?” asked the other, surprised. George said it was hard to
explain. He just didn't. “Well, I think you're wrong,” said the Emperor. “I know there's
a school of thought growing up that holds your view, but I disapprove of it. I hate all
this modem advanced thought. Human sacrifices have always been good enough for the
Emperors of Abyssinia, and they're good enough for me. Kindly step in here, if you
please.”
George slaagt erin de man van zich af te schudden en verstopt zich onder een bank in zijn
trein. Als hij eindelijk onder de bank vandaan durft te komen denkt de vrouw in de coupé dat
hij de uit een inrichting ontsnapte patiënt is. Zij trekt aan de noodrem en Wodehouse
beschrijft wat er dan gebeurt.
“The procedure, George tells me, is as follows: First there comes a grinding noise, as
the brakes are applied. Then the train stops. And finally, from every point of the
compass, a seething mob of interested onlookers begins to appear. It was about a mile
and a half from East Wobsley that the affair had taken place, and as far as the eye
could reach the countryside was totally devoid of humanity. A moment before nothing
had been visible but smiling cornfields and broad pasture-lands; but now from east,

5

Nothing Serious, februari 2021

west, north, and south running figures began to appear. We must remember that
George at the time was in a somewhat overwrought frame of mind, and his statements
should therefore be accepted with caution; but he tells me that out of the middle of a
single empty meadow, entirely devoid of cover, no fewer than twenty-seven distinct
rustics suddenly appeared, having undoubtedly shot up through the ground. The rails,
which had been completely unoccupied, were now thronged with so dense a crowd of
navvies that it seemed to George absurd to pretend that there was any unemployment
in England. Every member of the labouring classes throughout the country was so
palpably present. Moreover, the train, which at Ippleton had seemed sparsely occupied,
was disgorging passengers from every door. It was the sort of mob-scene which would
have made David W. Griffith scream with delight; and it looked, George says, like Guest
Night at the Royal Automobile Club. But, as I say, we must remember that he was
overwrought.”
Maar eind goed, al goed. George werd weliswaar geruime tijd achtervolgd door een
bloeddorstige menigte geleid door een man met een baard en een hooivork, maar toen hij
uiteindelijk uitgeput zijn huis bereikte trof hij Susan daar om iets op te zoeken in zijn
DICTIONARY OF ENGLISH S YNONYMS.4 En toen bleek dat hij als gevolg van alle doorstane emoties
niet meer stotterde en daardoor in staat was haar ten huwelijk te vragen.
Toen was het 14:00 en tijd voor een korte pauze om de benen te strekken en eventueel
een drankje te pakken. Er werd een presentatie vertoond van penningmeester Elsbeth over
alles wat de webshop op onze website te bieden heeft: lidmaatschapsspeldjes, clubdassen, de
jaarlijkse Wodehouse-postzegel, vertalingen van Marcel Gijbels en Herman van Riel,
boekuitgaven door de PGWS, luisterboeken van Leonard Beuger, et cetera.
De middag werd voortgezet met het thema van deze middag: je eerste kennismaking
met het werk van P.G. Wodehouse.
Ole beet de spits af. Hij heeft het aan zijn leraar
Engels van het Stedelijk Gymnasium te Utrecht te danken
dat hij THE CODE OF THE WOOSTERS ontdekte, waaruit hij ons
de eerste 10 regels voorlas. Om het werk van Wodehouse
ten volle te genieten moet je volgens Ole goed thuis zijn in
het werk van Shakespeare en de bijbel.
Leonard vertelde dat zijn vertaling EEN MAN VAN EER
vanaf januari 2021 als podcast zal verschijnen.5 Hij weet
niet meer wat zijn eerste boek van Wodehouse was, maar
hij vond het in de parochiebibliotheek waar hij hielp en het
was een Blandings-verhaal. Hij is nog steeds gecharmeerd
van Lord Emsworth en kornuiten.

4

"I will, I will," said Susan. "And, George, by the way. What I really came here for was to ask you if you knew a
hyphenated word of nine letters, ending in k and signifying an implement employed in the pursuit of agriculture."
"Pitch-fork, sweetheart," said George. "But you may take it from me, as one who knows, that agriculture isn't the
only thing it is used in pursuit of."
5
Te beluisteren via de website van Leonard : http://ModernDutch.nl
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Dicks oom Rudolf was hoogleraar Engels in Utrecht en
raadde hem op zijn 16de aan om Wodehouse te gaan lezen. Het
eerste boek dat hij kocht was BRAVO, JEEVES, een vertaling uit
1959 van RIGHT HO, JEEVES.
Marieke is Wodehouse gaan lezen nadat zij een keer met
haar vader meekwam voor de gezelligheid. Zij heeft nu ook haar
echtgenoot aangestoken.
Wiesje merkte op dat corona een ramp is, maar dat zij nu
wel een keer niet op reis was en digitaal kon deelnemen aan de
bijeenkomst. Haar eerste Wodehouse zat in een bundel rode
boeken die haar moeder op het Waterlooplein kocht. “Dit moet
je lezen, want oma hield hier zo van.” Het is nog steeds een
vreugde in haar leven.
Donald vernam voor het eerst over Wodehouse toen het
gezin Duk toen hij 9 jaar was de oceaan overstak naar Suriname.
De boeken moesten niet alleen tegen insecten beschermd
worden, maar vader Wim Duk las Wodehouse boeken (Penguin
pockets) letterlijk stuk.
Ronald heeft Wims Wodehouse boeken en zal checken of
er geturfd is hoe vaak ze waren gelezen. Hij heeft verscheidene
aanzetten voor artikelen voor NOTHING SERIOUS, met onder meer
statistische analyses van gebruikte woorden. Hij had ook
uitgerekend dat een Ninepennyworth of Sherry (een van de
barbezoekers in Mr Mulliner) omgerekend € 2,97 was.
Gerbens eerste kennismaking was een verhaal van Mr
Mulliner. In het Engels, omdat zijn vader vond dat hij Engels
moest leren lezen. Wat na een moeizaam begin goed lukte.
Willem maakte vrij laat kennis met Wodehouse. Doordat
hij 6 jaar tv-recensent was voor TROUW kon hij ’s avonds nooit
wat leuks doen. Daarna werd hij lid van het Godfried Bomans
Genootschap, waar hij liefhebbers van Wodehouse ontmoette.
Na het lezen van een recensie van MR MULLINERS STERKSTE
VERHALEN kocht hij dit en was meteen verkocht, met name door
Herberg De Rustende Hengelaar.
Vikas is opgegroeid in India, op Engelstalige scholen en
kostscholen. Ook zag hij zijn ooms en tantes regelmatig
gniffelend Wodehouse lezen. De schoolbibliotheken zaten vol
Wodehouse, vooral de schoolverhalen. Zijn eerste boek was MIKE
AND PSMITH, ook vanwege de populariteit van cricket in India. Er
gaat voor Vikas geen dag voorbij zonder ten minste enige
pagina’s Wodehouse.
Het eerste boek van Josepha was DE DIENSTWILLIGE
DIENAAR, een vertaling van SERVICE WITH A SMILE. Een zus en een
broer waren liefhebbers en zij werd al op jonge leeftijd
aangestoken door hun enthousiasme.
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Marcel schreef eerder over zijn eerste Wodehouse
ervaring in NOTHING SERIOUS.
JEEVES AND THE KING OF CLUBS door Ben Schott is weliswaar
niet echt Wodehouse, maar naar zijn mening wel heel
geestig. JEEVES AND THE LEAP OF FAITH is een vervolg en lijkt
ook weer heel geslaagd. Van harte aanbevolen.6
Peter las als eerste Wodehouse GUSSIE EN KATVIS, een
Nederlandse vertaling uit 1949 van THE MATING SEASON uit
zijn vaders boekenkast.
Het lijkt er dus op dat we het veelal aan familieleden en soms aan docenten te danken
hebben dat we Wodehouse aficionado en lid van de Wodehouse Society zijn.
We waren toe aan de lezersvraag van Marcel in de NOTHING SERIOUS over Reggie and
7
Joan. Marcel lichtte toe dat dit een schoolvoorbeeld was van recycling door Wodehouse. Met
behulp van de hint in de laatste alinea van Marcels erg leuke en leerzame artikel (Kijk eens
onder Links op www.madameulalie.org) was het niet moeilijk de vraag te beantwoorden.
Om 15:00 namen wij wederom een korte pauze waarin een presentatie van Elsbeth over
de PGWS Little Free Library werd vertoond.
De bijeenkomst werd voortgezet met een quiz waarin Peter van
Straaten centraal stond. Er werden eerst 15 tekeningen getoond van
bekende karakters uit de boeken van Wodehouse, zoals Jeeves &
Wooster, Aunt Agatha, Psmith en Gussie Fink Nottle. Dit was niet heel
erg moeilijk voor iemand die deze tekeningen ooit gezien had. Naar
mijn mening tenminste. De tweede opdracht was
de titel van 11 boeken te raden aan de hand van
de kaften van Peter van Straaten. Dat was een
stuk moeilijker, althans voor degenen die niet
over deze uitgaven beschikten. Maar met behulp
van wat extra informatie van Peter (“Dit was het
laatste boek van Wodehouse”) lukte het toch wel
om achter de meeste titels te komen. Josepha had 3 fouten, alle in
Jeeves & Wooster titels: THE INIMITABLE JEEVES, RIGHT HO, JEEVES, en VERY
GOOD, JEEVES had zij wel als antwoord, maar bij de verkeerde omslagen.
Desalniettemin werd zij tot winnaar uitgeroepen vanwege de minste
fouten.
Daarna werd er gediscussieerd over het voorstel om digitale clublezingen door leden te
organiseren, naar het voorbeeld van de Belgische Drones Club. Die hebben elke dinsdagavond
een lezing van 21:00 tot 22:00. Dit leek onze leden wat vaak, maar er bleek zeker
belangstelling voor bijvoorbeeld eens per maand, vooral bij de leden die ervaring met de
Drones-lezingen hadden. Verschillende leden (Leonard, Tony, Donald) boden aan om eventueel

6

Leonard heeft op zijn website ModernDutch.nl over beide boeken een recensie: nr 071 Extra over JEEVES AND THE

KING OF CLUBS en nr. 171 over JEEVES AND THE LEAP OF FAITH.
7

De lezersvraag:
Van deze beide verhalen zijn ook uitgaven in een Amerikaans tijdschrift verschenen en HELPING FREDDIE werd ook
herschreven naar een Drones-verhaal. Vraag: Wat zijn de drie (andere) titels van deze publicaties?
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een keer een Wodehouse Talk te verzorgen.8
Bij de Rondvraag opperde Hans het idee om Vrienden van de Wodehouse Society te
werven om mensen in onze vereniging te interesseren. Marieke suggereerde dat social media,
bijvoorbeeld een besloten Facebook group, wellicht behulpzaam zouden kunnen zijn om
vergroting en verjonging van onze society te bereiken. Vikas vond dat een uitstekend idee. Er
zijn elke dag aanmeldingen voor de Fans of P.G. Wodehouse Facebook pagina (14.600 members).
Hij is voorstander van meerdere middelen die elkaar versterken en stelt voor om – after
corona – ambassadeurs naar scholen te sturen. Dit idee werd met applaus begroet. Niet
iedereen is voorstander van het gebruik van social media. Wat de WhatsApp group betreft
zijn er misschien problemen met privacy. Het bestuur zal zich hierover buigen en een voorstel
maken.
Hans bedankte Peter uit de grond van zijn hart voor alle tijd en moeite die hij
investeert om ons bij elkaar te houden in deze barre tijden. Wij sloten ons daarbij natuurlijk
allemaal bij aan en het warme applaus was zeker op zijn plaats. Jannes bedankte Herman ook
nog voor de NOTHING SERIOUS die bijdraagt aan het onderhouden van onze contacten.
Inmiddels was het bijna 16:00 en rondde de voorzitter dit deel van de bijeenkomst af.
Wij zouden later nog een digitale presentpremie ontvangen, omdat die nog niet af was.9 Enkele
leden verzochten aan de WhatsApp group toegevoegd te worden, zodat zij tijdens de
hiernavolgende gezamenlijk te bekijken film konden reageren.
Peter stuurde ons een link waarmee we vanaf 16:15 allemaal tegelijk naar de film konden
kijken, met de volgende toelichting:
Deze keer is gekozen voor een korte film die aansluit bij het artikel op p. 18-19 van de
nieuwste uitgave van NOTHING SERIOUS (over het raadsel van de garnalen). Zie voor een
uitgebreide toelichting ook de NOTHING SERIOUS van mei 2015 (p. 19-22).
Het is een Blandings film uit 2014, uitgezonden op
de BBC en heet HALLO TO ALL THIS.
Dit gaat over de gelijknamige biografie die Galahad
('Gally') Threepwood, de jongere broer van Clarence
Threepwoord, aan het schrijven is. Een indiscreet
werkje dat alle duistere geheimen van vrienden van
de Threepwoods dreigt te onthullen, inclusief het
Verhaal van de Garnalen (The story of the prawns). Hun beider zuster Constance
('Connie') wil dit verhinderen.
Ondanks – of misschien mede dank zij - enige kritische opmerkingen via WhatsApp (Een roze!
varken; Galahad is te lang, Lord Emsworth te kort en te dik, Beach te jong en niet dik genoeg)
was het weer een genoegen om gezamenlijk een film te bekijken.
Vooralsnog zit een live bijeenkomst er niet in, maar ik kijk nu al uit naar onze Derde Digitale
Bijeenkomst.
JOSEPHA OLSTHOORN
Ik heb inmiddels zowel de 1ste (Bart Pepermans over Mister Mulliner of de verhalen van een visser), de 2de (Ole van
Luyn over Cocktails & Wodehouse) en de 3de (Leonard Beuger over Sir Philip Sidney) bijgewoond en had alle keren
een bijzonder leuke avond. Op onze website is hier een leuke pagina aan gewijd (De Society -> Wodehouse Talks).
9
Dit werd presentpremie nr. 88: “Een benefiet-wedstrijd” door P.G.Wodehouse in Sportkroniek, 5 (5-6), 1906, een
vertaling van een erg grappig cricketverhaal dat alleen verscheen in het Londense blad WINDSOR MAGAZINE in
augustus 1906 (vol. 24, p. 330-336) en niet in een boekuitgave.
8
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TOESPRAAK GEHOUDEN BIJ DE INAUGURATIE VAN DE P.G. WODEHOUSE SOCIETY
door Mr. Th. Joekes, vice-voorzitter van de Tweede Kamer,
op zaterdag 27 november 1981 in Mulliners Wijnlokaal te Amsterdam
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Artikelen v.l.n.r. in
• Het Vrije Volk
• Trouw
• Telegraaf
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VERSLAG

VAN EEN SPECIALE KOOKDAG

Beste voorzitter,
Wat een avond hebben wij achter de rug!
Op een ochtend riep mijn moeder mij naar haar boudoir. Ze was ontdaan en vol zorgen. Van die
zorgen die je geestvermogens aantasten en verdoven. Het bleek namelijk dat de butler en de kok
(welke, zoals u zeker interesseert, een afstammeling van Anatole is) beiden gevloerd waren door
een verkoudheid. Dit zou normaal gezien geen probleem moeten zijn, gewoon een kwestie van even
de tanden op elkaar. Echter weet u het huidige protocol wat in werking treed: in quarantaine en vol
spanning op de uitslag van de covid test wachten.
Normaal gezien zou mijn geliefde bloedverwante met enige inspanning zichzelf wel redden een
gebakken eitje hier en daar. Maar de situatie liet dit echter helaas niet toe. De 2 jongste spruiten
van dit huishouden zouden namelijk diezelfde avond zich aan het diner voegen.
Net zoals men vroeger verzot was op de culinaire kunsten van Anatole liet zijn afstammeling hier
geen andere indruk achter op de gasten welke deze voeding tot zich mochten nemen. Geen
horecagelegenheid zou hier aan kunnen tippen.
Bliksems onplezierige situatie.
Zoals u weet hoort een dochter haar moesje lief te hulp te schieten,
het motto noblesse oblige lijkt me hier toepasselijk.
Ik besloot een sigaret aan te steken en een borrel voor mijzelf in te
schenken om deze kwestie te overdenken. Ik kwam echter niet verder in
mijn overpeinzingen. Hier trad onze held ten tonele, mijn vaderfiguur,
Dick Vleeskruijer.
Het bleek namelijk dat na uitvoerig onderzoek in de geschriften van
Wodehouse, Escoffier en Roux een recept van Anatole was achterhaald
door de P.G. Wodehouse vereniging, wat wellicht de smaakpapillen van onze hooggeëerde gasten zou
kunnen plezieren. Na enig speurwerk binnen de NOTHING SERIOUS, welke recent op de deurmat was
gevallen, was het recept gevonden.
Nu is koken voor mij geen enkel probleem gezien mijn culinaire achtergrond. Echter is de tafel
dekken en het tevreden houden van onze gasten een onmogelijke opgave gezien mijn aangeboren
onhandigheid ziet u.
Dick bleek hier niet minder heldhaftig in te zijn. Hij besloot de taak
van butler op zich te nemen zodat de juiste verhoudingen water en
ranja rijkelijk zouden vloeien. Met zijn hulp voelde mij behoorlijk
manhaftig en zelfstandig en dook ik de keuken in terwijl de tafel
werd gedekt door butler Dick.
Later die avond klonken de smakkende geluiden van tevreden kindermonden vanuit salle à manger.
Alles bij elkaar gaf het mij een bijzonder opgewekt gevoel.
Eind goed al goed. Hierdoor is mijn besluit gevormd om dit verhaal met u te delen.
Cheerio!
MARIEKE MOOIJ-VLEESKRUIJER

12

Nothing Serious, februari 2021

ANATOLE'S

RECEPT VOOR

MIGNONETTE

DE

POULET PETIT DUC

door Josepha Olsthoorn
In de NOTHING SERIOUS van oktober 2020 gaf Peter Nieuwenhuizen ons een recept voor een van
Anatole's gerechten die Bertie Wooster als een magneet naar het huis van zijn tante Dahlia
trekken.1 En onder het recept stond: "Probeer het uit en geniet net zoals Bertie, Gussie, tante
Dahlia, Mrs Trotter en L.P. Runkle!"
Als liefhebber van zowel Wodehouse als koken was dit aan geen dovemansoren gezegd. Onze
onvolprezen redacteur Herman vroeg mij - naar aanleiding van mijn opmerking tijdens onze
Zoombijeenkomst dat ik een volgende keer een paar dingen anders zou doen - of ik een stukje
over mijn wederwaardigheden wilde schrijven. En dat leest u momenteel (of niet, dat is altijd
ongewis als je een stukje schrijft ). But here it goes.
Ik nam de lijst van ingrediënten door (kipfilet, boter, kastanjechampignons, peultjes, rode
uien, truffel of truffelpasta, kipbouillon, Madeira en verse peterselie) en deed boodschappen.
Ik maakte wel een paar wijzigingen, op grond van persoonlijke smaak of om praktische redenen:
kippendijen in plaats van kipfilet (die zijn lekkerder en worden minder gauw droog dan filet),
gratin dauphinois (heerlijk) i.p.v. peultjes, sjalotten i.p.v. rode uien, een soort truffelsaus i.p.v.
truffel of truffelpasta (dat was het enige wat ik tijdens de toenmalige z.g. intelligente
lockdown kon bemachtigen) en stokoude Armagnac i.p.v. Madeira (ik had nog een bodempje en
ben niet dol op de smaak van Madeira).
En vervolgens volgde ik het recept op pagina 37 min of meer, zij het met enige wijzigingen in
de volgorde. Gesnipperde sjalotten worden het lekkerst als je ze heel lang heel zacht fruit.
Daar begon ik dus mee. De hoeveelheid bouillon en andere ingrediënten voor de saus zou ik een
volgende keer minstens vervierdubbelen. Je moet de saus laten inkoken tot een glazige saus en
dan blijft er onvoldoende over om de saus over het gerecht te schenken, zoals er aan het eind
van het recept staat. Ik had voor twee personen de hoeveelheid uit het recept voor 4 personen
gebruikt en toch was het resultaat bepaald karig, zoals op de foto te zien is.
De kastanjechampignons die ik gebruikte waren naar mijn
mening te groot om alleen gehalveerd te worden. Een volgende
keer zou ik kleine kastanjechampignons kopen. Dat staat
mooier. De truffelsaus die ik had gekocht bleek een soort
tapenade. Op zich wel lekker, maar erg grof en zoals u ziet in
het geheel niet fotogeniek. Een volgende keer zou ik denk ik
een inmiddels op internet ontdekte tube Crema al Tartufo of
een bij een slager in de Utrechtsestraat verkrijgbare Tartufi
Urbani Jus de Truffes proberen.
Maar de keuken rook heerlijk, de mignonettes waren lekker en
het was echt een feest om nu eens niet alleen over een gerecht van Anatole te lezen, maar het
daadwerkelijk te maken en te eten. Ik kijk vol verwachting uit naar Anatole's kookboek (2).
1

Bijvoorbeeld in THE CODE OF THE WOOSTERS: "I was looking forward with bright anticipation to the coming reunion
with this Dahlia - she, as I may have mentioned before, being my good and deserving aunt, not to be confused with
Aunt Agatha, who eats broken bottles and wears barbed wire next the skin. Apart from the mere intellectual
pleasure of chewing the fat with her, there was the glittering prospect that I might be able to cadge an invitation to
lunch. And owing to the outstanding virtuosity of Anatole, her French cook, the browsing at her trough is always of
a nature to lure the gourmet."
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JAN STELLINGWERFF

OVERLEDEN: KROEGBAAS EN

ANGLOFIEL

Op 2 september overleed Jan Stellingwerff op 70-jarige leeftijd in Utrecht, na een kort
ziekbed. Jan, geboren in Leeuwarden op 28 juli 1950, had aanleg voor gastvrijheid. Al in zijn
jonge jaren trad hij als butler op en nam hij bestellingen in ontvangst, later zou hij als barman
van de Utrechtse kroeg De Gasterij (de huidige kroeg Lokaal 9)
aan de Trans een grote vriendenkring opbouwen.
Veel studenten Engels kwamen graag bij Jan langs en hij werd
benoemd tot erelid van de studievereniging Albion; ze
beschouwden zijn kroeg als een huiskamer waar borrels voor
huwelijk en afscheid, feestjes, diepe gesprekken over de
wereld en het leven konden plaatsvinden. Voor de nieuwe
studenten Engels was hij een vraagbaak en ook een soort
mentor; hij zorgde ervoor dat zij zich in de grote
studentenstad Utrecht thuis konden voelen, hij leerde
studenten backgammon spelen.
Jan hield een ‘blauwe map’ bij, een kasboek waarin de schulden van de bezoekers opgeschreven
werden; volgens een van zijn werknemers werd in het algemeen 90% opgeschreven en 10%
betaald. Het kasboek was goud waard.
Zijn familie zette op de rouwkaart een variatie op een strofe uit het anonieme gedicht The
man behind the bar:
And when you walk into his bar, he'll greet you with a smile
Be you a workman dressed in overalls or a banker dressed in style
If you're Irish, English, Scotch or Welsh, it doesn't matter what
He'll treat you like a gentleman, unless you prove you're not.

Jan was sinds 1984 een actief lid van de bridgeclub DDS, waarmee hij
vaak op reis ging en ware bridge-marathons organiseerde en waar hij
goede vrienden maakte, met wie hij ook op vakantie ging. Jan was
trouw aan zijn vrienden. Aan een oude studievriend Gerlof Abels gaf
hij bijvoorbeeld een opblaasbare T-Rex cadeau, die hem voor onheil
moest behoeden.
In diezelfde tijd halverwege de jaren tachtig werd hij ook lid van de P.G. Wodehouse Society,
waarschijnlijk vanwege zijn voorliefde voor Engeland en de Engelse literatuur. Hij werd als lid
nr.103 ingeschreven. In Mulliner’s Wijnlokaal in Amsterdam was hij een regelmatige bezoeker,
waar hij met zijn zware basstem regelmatig commentaar leverde tijdens discussies en graag
genoot van zijn glaasje bier.
PETER NIEUWENHUIZEN
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OVER JEEVES JENEVER (EN

EEN BEETJE

MULLINER PORT)

door Peter Nieuwenhuizen
Cees de Haan, een van de leden van het eerste uur, beschreef in 2006
zijn komst bij de P.G. Wodehouse Society in dit blad. Hij had zich in
1982 aangemeld voor de nieuwe NCRV kwis ‘Cum Laude’ die onder
leiding van Eddy Becker kandidaten ondervroeg over algemene
onderwerpen en over een specialistisch onderwerp. Cees (1942) was
tijdens zijn middelbare school bekend geraakt met de auteur
Wodehouse via de Prisma pocket GUSSIE EN KATVIS en had inmiddels
een aardige Wodehouse-collectie en -kennis opgebouwd. Via een
eerste ronde op 30 juli 1982 drong hij door tot de laatste ronde van
‘Cum Laude’ op 27 september 1982 en kon zo met zijn specialisme mooi
reclame maken voor onze schrijver (zie hieronder voor 2 artikelen
over dit onderwerp). Vanuit het hele land kreeg hij bijval en werd
zelfs door ‘founding father’ Kees van Rijswijk gevraagd waarom hij
zich niet bij de PGWS had aangesloten, die een jaar eerder opgericht
was. Door zijn tv-optreden waren er immers ook anderen tot de nieuwe vereniging toegetreden. En
zo geschiedde.i
Jelle Caro beschreef een paar jaar later een stuk historie
van onze PGWSii. Hij vermeldt hoe de PGWS voor het
eerst een nieuwsbrief uitbracht in 1984 en dat er al snel
een naam nodig was. Cees de Haan bedacht de naam
NOTHING SERIOUS, naar het boek van Wodehouse uit 1950
en in oktober van het jaar 1984 ging het blad onder die
naam van start. Cees verdiende er een fles Jeeves
Jenever mee.
De Jeeves Jenever haalde zelfs de Engelse krant THE
OBSERVERiii, samen met de Mr. Mulliner’s Old Tawny
Portwine,
die
in
Mulliner’s
Wijnlokaal te verkrijgen was.
Jarenlang stond deze jeneverfles
bij Cees in de kast en raakte
allengs leger en leger, maar de bijzondere fles met mooie voorgeschiedenis
mocht niet weg van Cees. Tot helaas op een onbewaakt ogenblik een
nietsvermoedende opruimer de fles in de glasbak heeft gekieperd. Via onze
nieuwsbrief hebben we een oproep gedaan om deze fles te vervangen.
Helaas is deze speciale jenever niet meer in de handel; Leonard Beuger
herinnerde zich nog wel een reis naar het Jenevermuseum in Hasseltiv,
waar de society destijds een fles Jeeves Jenever had aangeboden.
Navraag bij de huidige conservator Joanie Dehullu leert echter dat de fles
zich niet meer in de collectie bevindt.
De PGWS heeft daarom een nieuwe editie van de Jeeves Jenever laten
maken en Kees de Haan tijdens de laatste bijeenkomst (zie verslag) een
vervangende fles aangeboden. Het heeft even moeten duren in Corona-tijd,
maar op 2 januari jl. ontving Cees zijn fles Jeeves Jenever. Cees toonde
daarna zijn collectie Wodehouse-boeken, hij is altijd Wodehouse blijven

15

Nothing Serious, februari 2021

lezen. Na zijn tv-optreden in 1982 ontving hij een donatie van een set
boeken van een Wodehouse-lezer en daarnaast vult hij zijn collectie
regelmatig aan met nieuwe werken, zoals de WHO IS WHO IN
WODEHOUSE? (Dan Garrison). Cees heeft een eigen ordening van zijn
Wodehouse boeken: hij ordent ze
op jaar van verschijnen van de
eerste Engelse versie. Zo staat bij
hem de Prisma pocket AMOR IN HET
KIPPENHOK uit 1957 als een van de
eersten, omdat de Engelse versie
LOVE AMONG THE CHICKENS al in 1906
verscheen.
En redacteur Herman van Riel, die al tien jaar lang het redacteurschap vervult, kreeg eveneens zo’n
mooie nieuwe fles als dank. Hoewel Herman geen verstokte jenever-drinker is, zal hij de fles een
mooie plek gaan geven. Wellicht naast de fles Mulliner’s Port.
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i Cees de Haan, ‘Mijn ontdekking van PGW en de PGWS’. In: NOTHING SERIOUS 23 (3), okt 2006, p.9-11.
iiJelle Caro, ‘Historie van de Nederlandse P.G. Wodehouse Society – deel II’. In: NOTHING SERIOUS 26 (2), mei 2009, p.19-21.
iii

Michael Davie, ‘Sir Plum of Dulwich’. In: THE O BSERVER, 5 juni 1988, p.33-34
iv Jenevermuseum, Witte Nonnenstraat 19, Hasselt. www.jenevermuseum.be

17

Nothing Serious, februari 2021

WODEHOUSE

ALS KRUISWOORDPUZZEL

over Ben Schott: 'The Leap of Faith'
door Leonard Beuger
Twee jaar geleden begon Ben Schott met JEEVES AND THE KING OF CLUBS
aan wat vast nog een lange reeks gaat worden, die met toestemming van
de erfgenamen van Wodehouse aan diens toch al niet geringe lijst van
Jeeves-romans wordt toegevoegd. En onlangs verscheen dus Schott's
tweede grote pastiche: JEEVES AND THE LEAP OF FAITH.
Over dat eerste boek was ik eigenlijk wel positief. In kringen van
Wodehouse-liefhebbers werd er over het algemeen nogal negatief over
gesproken, geschreven, gemaild en gemopperd, maar ik vond het wel wat.
Veel van die liefhebbers vinden dat Jeeves inderdaad 'inimitable',
onnavolgbaar, is, evenals de specifieke toon van Wodehouse. Daar zit
natuurlijk wel wat in, of heel veel eigenlijk; dat geldt voor talloze, zo
niet alle schrijvers, en voor Wodehouse inderdaad in hoge mate. Maar het soort liefhebbers
dat daar streng in is vindt meestal ook dat Wodehouse onvertaalbaar is. Daar ben ik het dan
uiteraard niet mee eens. Probeer het zelf maar eens. Dan kom je er heel snel achter dat het
lastig is, maar ook veel oplevert als het je inderdaad lukt om er een geslaagde weergave van te
maken in je eigen taal. Juist door je op die manier met een schrijver bezig te houden leer je
zijn stijl en zijn bedoelingen kennen. En door het maken van een pastiche, door het schrijvenin-de-stijl-van al evenzeer. Natuurlijk kan zo'n navolging uiteindelijk goed geslaagd zijn of
helemaal niet, en alles daar tussenin.
Voor de echte kenner van een bepaalde auteur is een vertaling of een pastiche vaak juist wel
heel interessant, want hij zal daardoor steeds meer aspecten van het origineel kunnen
ontdekken. En als het goed gedaan is kan hij daar heel opgetogen over raken. In dat opzicht
was ik over THE KING OF CLUBS heel tevreden (luister naar mijn recensie op MDPodcast 071
extra). Ben Schott zag kans om met de bekende gegevens uit het Jeeves-repertoire te spelen,
er nieuwe dingen mee te doen die een echte toevoeging waren en zo het origineel eer aandeden.
Ook kleinere Wodehouse-variaties zoals het kerstverhaal uit de Spectator van december 2018
(vgl. MDPodcast 065B) bevielen me prima. Ik was dus erg benieuwd naar dit nieuwe boek,
JEEVES AND THE LEAP OF FAITH – JEEVES EN DE S PRONG IN HET DIEPE.
Het viel me niet mee. Om te beginnen vond ik het jammer dat ook in dit boek de Junior
Ganymede Club gebruikt wordt als Geheime Dienst-afdeling. Die vondst achtte ik voorlopig wel
voldoende benut. Bovendien werd het daardoor naar mijn smaak een wat te spionage-achtig
verhaal met geheimen en vermommingen van een minder Wodehousiaanse aard. Het echte
detective-werk is Wodehouse nooit zo gelukt, al had hij dat, geloof ik, wel graag gewild.
Hoewel het overigens best leuk was om Bertie in dit boek vermomd te zien als Anglicaanse
geestelijke, althans als een post-doctorale theologiestudent met zo'n omgekeerd boordje. Dat
stond hem wel. Als zodanig vermomd moet hij ergens een foto-negatief van zien op de sporen
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en te bemachtigen in het academische Cambridge. Een leuke en passende omgeving ook, al komt
die bij Wodehouse nergens voor. Dat was op zich allemaal wel in orde.
Wat het boek vooral minder verteerbaar maakte was dat alles dat op het vorige boek al een
beetje aan te merken was, hier in verhevigde mate terugkeerde. Met name de veel te hoge
dosering van woordspelinkjes en dubbele bodempjes die doorgaans ook nog iets te
intellectualistisch zijn uitgevallen maakt het lezen van deze pastiche vooral vermoeiend.
Wodehouse plaatst zijn subtiele vondsten op een ontspannen manier in precies het juiste
ritme, bij Schott voelt de arme lezer zich achtervolgd en op de kop gezeten. Het moet zo
nodig allemaal spitsvondig zijn. Niet zelden leidt dat zelfs tot doodlopende eindjes in het plot,
omdat een zijweggetje kennelijk alleen maar is ingeslagen om er een reeks samenhangende
grapjes te kunnen plaatsen. Zo'n doodlopend stukje is er bijvoorbeeld op blz 107 e.v. waar 'de
Eerw. Heer Wooster' gevraagd wordt het gebed te zeggen aan de 'High Table' in een van de
colleges, met rampzalige gevolgen. Ook bijvoorbeeld de passage waarin Jeeves en Bertie 'PoehTakjes' spelen bij de beroemde Clare-brug over de rivier de Cam. (blz 87/89). Een heel
geestig stukje overigens
(Deze Winnie-de-Poeh is een beer, m'neer?
Jazeker.
En Knorretje een varken, m'neer?
Inderdaad.
En er komen twee kangaroes in voor, m'neer?
Klopt.
In Oost-Sussex, m'neer?),
maar buiten het plot en merendeels on-Wodehousiaans van stijl.
Ik zal niet ontkennen dat Schott's grapjes ook elders vaak goed gevonden zijn, maar de
grapdichtheid is beslist te hoog, nog gevaarlijk hoger dan in JEEVES AND THE KING OF CLUBS, en
maakt het lezen als gezegd vermoeiend en op den duur zelfs stroef. Die te hoge grapdichtheid
ontneemt het boek de lichtheid van een echte Wodehouse. Een echte Wodehouse laat de lezer
vrij om allerlei grappen wel of niet te begrijpen, je kunt doorlezen, het verhaal volgen ook als
je allerlei metaforen, toespelingen en citaten hebt gemist, dat merk je niet eens. Bij Schott
blijf je op teveel ingewikkelde grapjes haken en moet je nadenken of gaan googelen en ben je
uit het verhaal. Het is niet lichtvoetig, het is zelfs een beetje venijnig hier en daar, en in elk
geval pedant. Het valt niet relaxed te lezen, als een echte Wodehouse. (Dan denk je
bijvoorbeeld ineens: Oost-Sussex? Jeeves kent dus niet het boek Winnie de Poeh, maar weet
kennelijk wel dat het in Ashdown Forest speelt? Kan dat – of houdt hij Bertie voor de gek?
Waarschijnlijk. Bedoelt Schott dat zo? Hm. Vals.) Ik moet bekennen dat ik het laatste deel
van het boek bepaald moeizaam heb doorgeworsteld.
Het verhaal interesseerde me op dat punt allang niet meer, en de stijl ervoer ik beslist als
overdone. Leuk vind ik het nog als Gussie Fink-Nottle (die bij Wodehouse in RIGHT HO, JEEVES
door tante Dahlia na zijn dronken vertoning bij het uitreiken van de prijzen op het lyceum van
Market Snodsbury Spink-Bottle wordt genoemd) hier bij Schott opeens opduikt als DrinkNottle, ook zelfs nog wanneer je een beetje thuis moet zijn in en rond Wodehouse om een
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opmerking te kunnen waarderen van een personage tegen Bertie als 'I did think you'ld be
wearing a monocle' waarop Bertie anwoordt (…) 'I never wore a monocle in my life.' Maar als
ter sprake gebracht wordt dat volgens het boek FORTUNE-TELLING WITH FLOWERS Gussie FinkNottle en Vonka (zijn 'love-interest' in dit boek) zo goed bij elkaar passen omdat Vonka een
Dionaea Muscipula is en Gussie een Potamogeton Perfoliatus (blz 96). Dan moet je toch echt in
je oude flora gaan opzoeken dat Schott bedoelt dat Vonka een 'Venus Vliegenval' is en
salamandervriend Gussie 'Fonteinkruid'- in het Engels: Pondweed (Haha). Dat gaat te ver.
Vergezocht, dat is ook wel een woord dat erbij past. Het is niet voor niets dat
kruiswoordpuzzels telkens opduiken in dit boek. Het is dat soort van geforceerde
spitsvondigheid. Het verbaast dan uiteindelijk ook niet dat Schott het niet kan nalaten zijn
eigen komische vondsten te gaan toelichten of aanwijzen, soms binnen de tekst (All quiet on
the Western Front, Jeeves? Remarkably – if sir will pardon the pun, blz 57), maar tenslotte
zelfs in een lange reeks eindnoten achterin het boek. Dat diskwalificeert voor mij dit boek
definitief. Als er één soort boek luchtig, vanzelfsprekend en pretentieloos hoort te zijn is het
een Wodehouse-boek, maar JEEVES AND THE LEAP OF FAITH is gekunsteld, intellectualistisch, en
het wemelt van de pretenties. Het mag op de stapel bij TYPES OF ETHICAL THEORY, CALIBAN AT
S UNSET, S PINDRIFT, en het werk van Nietzsche. 'Fundamentally unsound.'
Ben Schott: JEEVES AND THE L EAP OF F AITH
Uitg. Hutchinson, Londen.
£ 18,99 (geb.)

***

OPROEP

***

VOOR DEELNAME AAN DE

***

STERKE-VERHALEN-WEDSTRIJD

Traditioneel houdt de P.G.Wodehouse Society in de februarimeeting de Sterke-Verhalen-Wedstrijd. Deze wedstrijd in het
vertellen van verhalen die wellicht net niet waar kunnen zijn, puntig
met een pointe, vinden hun oorsprong in de rijke fantasie van Stanley
Featherstonehaugh Ukridge.
Bij Ukridge gaat het meestal om het verkrijgen van geld of goederen
van anderen zonder wederdienst, maar groothartig biedt hij ook wel
eens iets terug, vaak een sigaar uit eigen doos. In hoofdstuk 9 van
het boek LOVE AMONG THE CHICKENS (AMOR IN HET KIPPENHOK) uit 1906,
zegt Ukridge:
"You've discovered my secret," he admitted; "will you have a
cigar or a cocoanut?".
De winnaar van de wedstrijd mag daarom kiezen uit een sigaar of kokosnoot en zich een jaar
lang de beste sterke verhalenverteller noemen in Wodehouseaanse kringen.
Daarom de oproep aan allen: bedenk een mooi bijna waar gebeurd verhaal voor de wedstrijd en
vertel het met verve.
PETER NIEUWENHUIZEN
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VONDSTEN
door Jelle Caro
Onlangs ben ik begonnen aan een boek dat ik al een aantal jaren in mijn
bezit heb, met de titel GOD ALS MISVATTING. Het is geschreven door de bij
velen bekende Engelse auteur-wetenschapper Richard Dawkins, vooral
bekend om zijn zeer duidelijke standpunt over religie. Hij moet daar
helemaal niets van hebben en komt daar dan ook zeer nadrukkelijk en vaak
voor uit.
Dat het mij erg aanspreekt is verder niet van belang (voor anderen). Het
leest niet erg gemakkelijk. Althans dat vind ik. Maar de Corona tijd geeft
gelukkig - wat dit betreft - meer ruimte om te lezen.
Waarom ik meen hierover iets in dit blad te moeten schrijven is omdat ik
verbaasd (en misschien wel verheugd) was in dit boek twee keer P.G.
Wodehouse tegen te komen. Dat werpt voor mij meteen een ander licht op
dit boek.
Op bladzijde 197 (Hoofdstuk 5 “De wortels van religie”) wordt het boek LAUGHING GAS aangehaald
waarin kennelijk (ik heb het boek er nog niet bij gezocht) Graaf Havershot en een kindsterretje na
een narcose bij de tandarts wakker worden in het lichaam van de ander. Het boek heeft Dawkins in
ieder geval plezier bezorgd vermeldt hij nog. De context van de vermelding van dit boek laat ik
graag aan de zeer geïnteresseerde lezers over.
Op bladzijde 369 (Hoofdstuk 9 “Kinderjaren, misbruik en het ontsnappen aan religie”) wordt
Wodehouse veel uitgebreider aangehaald. Dawkins zegt hierin dat de bijbel deel hoort uit te maken
van ons onderwijs omdat het een belangrijk bronnenboek is waaruit de literatuur heeft geput.
Vervolgens komt Dawkins (en ik citeer) met een ” vrij snel samengestelde lijst van Bijbelse of door
de bijbel geïnspireerde begrippen en uitdrukkingen die gemeengoed zijn in onze westerse literatuur
en spreektaal, van verheven poëzie tot afgezaagde clichés, van diepe spreekwoorden tot lege
borrelpraat”.De lijst is meer dan één bladzijde lang.
Iets verder merkt Dawkins op, en ik citeer: “P.G. Wodehouse is wat mij betreft de grootste
Engelse schrijver in het luchtig-komische genre, en ik durf te wedden dat je meer dan de helft van
mijn lijstje van bijbelkreten terugvindt in zijn werk. (Met een zoekactie via Google vind je ze echt
niet allemaal. Daarmee kom je bijvoorbeeld niet op de titel van een van zijn korte verhalen, THE
AUNT AND THE S LUGGARD, ontleend aan Spreuken 6:6. Hier verwijst Dawkins volgens de vertaler naar
de oproep: “Ga tot de mier, gij luiaard! Zie haar wegen en wordt wijs”. Van de mier “ant” maakt
Wodehouse “aunt”.
De canon van Wodehouse is rijk aan andere verwijzingen naar de bijbel die niet in mijn lijstje staan
en eigenlijk ook niet behoren tot het courante taalgebruik. Zo zegt Bertie Wooster het volgende
als hij het heeft het gevoel wanneer je met een fikse kater wakker wordt: “Ik droomde dat een of
andere schoft nagels door mijn hoofd aan het rammen was –geen gewone nagels zoals Jaël, de
huisvrouw van Heber, die gebruikt had, maar gloeiend hete”. Bertie zelf was reuze trots op de
enige prijs die hij op school ooit had gewonnen: een eerste plaats voor Bijbelkennis.” Einde citaat.
Ik vond het in ieder geval bijzonder onze Meester tegen te komen in dit boek met wel een heel
andere strekking en vermoed dat weinigen het in verband zullen brengen met humor.
Maar zo zie je maar, niets is onmogelijk en het maakt zo’n “zwaar” boek meteen iets lichter.
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DE PGWS

POSTZEGEL

2021

door Herman van Riel
Hurray! Hurray!
Er is weer een nieuwe PGWS postzegel, en
wel een heel bijzondere. Het is nu 10 jaar
geleden dat de eerste PGWS-postzegel
verscheen, ter gelegenheid van het
30-jarig jubileum van de P.G. Wodehouse
Society. Dat betekent dat deze postzegel,
voor 2021, weer een jubileumzegel is.
En wat het nog meer bijzonder maakt is
dat er nu ook een internationale PGWSpostzegel is, zodat we ook de post naar
onze buitenlandse leden met een eigen
zegel kunnen versturen.1
Als illustratie voor deze zegel is gekozen voor een aangepaste,
bewerkte versie van de stofkaft van het boek LOUDER AND FUNNIER
dat in 1932 door Faber and Faber Limited (alleen) in Engeland is
uitgebracht.
Wat het voor ons dan nog interessanter maakt is het feit dat
Wodehouse zelf vond dat dit een mooie kaft was. Vanuit zijn verblijf in
Frankrijk schrijft hij in augustus 1932 in een brief:
‘The best thing about Louder and funnier is the jacket by
Rex Whistler’.2
Nu was Rex Whistler geen onbekende artiest in
Engeland. Hij werkte voor diverse grote
bedrijven en instellingen. Zo maakte hij posters
en illustraties voor Shell Petroleum en Radio
Times, hij maakte ontwerpen voor een servies
van Wedgwood en ontwierp kostuums voor een ballet. Hij was ook
bekend van zijn muurschilderingen en als portretschilder. Enkele van
zijn werken hangen in de National Portrait Gallery in Londen.
Rex Whistler is niet oud geworden. Hij werd in 1905 geboren, diende in de Tweede
Wereldoorlog in het Britse leger en sneuvelde in juli 1944 in Frankrijk. Daar ligt hij begraven
op een militair kerkhof in de buurt van Caen.
Eén van zijn bekendste werken (nu controversieel) is de muurschildering in het café van de
1 Een vel Nederlandse zegels bevat 10 stuks, een vel internationale zegels bevat 5 stuks.
De zegels zijn te bestellen bij de penningmeester Elsbeth Westerman voor de prijs van €10,- per vel + verzendkosten.
2 P.G Wodehouse, P ERFORMING FLEA , Herbert Jenkins, 1953, p.66
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Tate Gallery (nu Tate Britain) in Londen (1927). Deze muurschildering, The expedition in
pursuit of rare meats, beslaat de totale muur van het restaurant (nu The Rex Whistler
Restaurant). Het uitgebeelde verhaal speelt zich af in het fictieve land Epicurania en we zien
een groep van zeven personen die in een exotisch landschap (met o.a. eenhoorns) op zoek zijn
naar “rare meats” (in de betekenis van zeldzaam) en zo het menu van droge biscuitjes van de
Epicurians voorgoed verandert. Deze muurschildering is tegenwoordig controversieel omdat we
hierop een zwart kind zien dat rond zijn nek geketend achter een paard en wagen loopt en een
groep Chinezen die karikaturaal zijn afgebeeld.

Gedeelte van “The expedition in pursuit of rare meats”

Rex Whistler heeft anderhalf jaar (nog als student)
aan deze muurschildering gewerkt en het restaurant
werd ooit "the most amusing room in Europe”
genoemd.
Vanwege zijn controversiële inhoud kwam een
ethische commissie (na een Instagram campagne) in
2020 tot de conclusie dat de schildering inderdaad
als aanstootgevend kon worden beschouwd, zeker
door het gebruik van de ruimte als restaurant, maar dat het werk niet veranderd of
verwijderd hoefde te worden.
Voor een kunstinstelling schept dit een probleem, en of, en onder welke voorwaarden, de
muurschildering in de toekomst nog te zien blijft, moet worden afgewacht.
Omdat men nu een grotere belangstelling voor de muurschildering verwacht is het niet
onwaarschijnlijk dat het restaurant permanent zal worden gesloten.
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De eerste Wodehouse Talk werd gegeven door Bart Pepermans, lid van de Belgische Drones
Club, met de Mulliner verhalen als onderwerp. Bart is een goede bekende in onze Society, in
een wedstrijd met acht andere topvertalers heeft hij in het verleden zelfs eens de eerste
prijs gewonnen met zijn vertaling van het slot van
PIG-HOO-O-O-O-EY !
Hieronder volgt zijn vertaling uit de NOTHING SERIOUS van augustus 1998.
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WODEHOUSE

EN AMATEURTONEEL IN

HYDERABAD

door Peter Nieuwenhuizen
In 1964 ontstond rondom bij de Osmania University Dramatic Club in Hyderabad, in de Indiase
deelstaat Telangana, een behoefte om toneel een vaste plek te geven in het culturele leven van
de stad Hyderabad. Er werd gestart met opvoeringen van Tagore, Shakespeare (Julius Caesar)
en Strindberg. Na het afstuderen van een groep theaterstudenten werd door hen in augustus
1964 de Dramatic Circle Hyderabad (DCH) opgericht. In de loop van de jaren volgden bij DCH
opvoeringen van vele stukken van Noel Coward, Milne, Sophocles, Ionesco, Brecht, Tsjechov,
Tennessee William, Arthur Miller, Durrenmatt en Neil Simon. Een brede variëteit aan
toneelauteurs.
In 1982 kwam Pranava (‘Pappy’) Singhal bij DCH en nam de rol van regisseur over. Onder zijn
leiding kwamen er ook voordrachten uit het werk van o.a. P.G. Wodehouse, T.S. Eliot, Roald
Dahl en Peter Ustinov. De DCH hield vol en noemt zichzelf op Facebook en Instagram
tegenwoordig ‘India’s oldest surviving amateur theatre group’. De groep bestaat uit zo’n 36
personen.
In 2020 ontstond tijdens de coronatijd het
idee om wederom werk van Wodehouse voor te
dragen via het social medium ZOOM. Op 27
september werd GALA NIGHT voorgedragen door
elf spelers, op 11 oktober THE CLICKING OF
CUTHBERT door negen spelers en op 23
november werd onze P.G. Wodehouse Society
uitgenodigd om ook mee te kijken naar de live lezing en voordracht van UNCLE FRED FLITS BY door
negen spelers.
In dit verhaal, dat we nog goed kennen van het Wodehouse Film Festival, zien we oom Fred met
zijn neef Pongo op stap gaan en in een doldwaze situatie verzeild raken, waarbij Pongo zich
moet voordoen als een dierenarts die de nagels van de papegaai komt knippen.
Bij
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DCH was de rolverdeling op 23/11 als volgt:
Verteller: Ranjan Ranganathan
Oom Fred, Lord Ickenham: Pranava (‘Pappy’) Singhal
Pongo Twistleton: Shashank Karmarkar
Wilberforce Robinson, eel-jellier: Anam Garg
Claude Parker: Jayant Dwarakanath
Connie Parker: Monideepa Sen
Julia Parker: Ria Phatarphekar
Mr. Roddis: Jim Bjorkman
Huishoudster: Aarti Phatarphekar

Met plezier lazen de spelers hun teksten voor, al of niet voorzien van attributen en tegen een
passende achtergrond. De drie uitvoeringen zijn nog terug te zien op Facebook of YouTube bij
de DCH groep.
Literatuur
B.S. Prakash & Shankar Melkote, ‘The dramatic circle Hyderabad’. In: Kousar J. Azam (ed.), LANGUAGES AND LITERARY
CULTURES IN

HYDERABAD. New York: Routledge, 2018, p.59-71. ISBN 978-1-138-09544-1.
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DE BOEKENKAST

VAN

OLE

VAN

LUYN

De voorgaande afleveringen van “De Boekenkast van …” waren gebaseerd op persoonlijke
bezoekjes aan de boekenkasten van verschillende van onze leden. Onder de huidige
omstandigheden met allerlei corona-beperkingen was dit nu niet mogelijk en wenselijk, en
hebben we daarom besloten om een digitaal Zoom-bezoek aan Ole van Luyn te brengen om met
hem over Wodehouse en zijn boeken te spreken.

Sinds wanneer verzamel je al Wodehouse?
Ik ben al heel lang geleden met Wodehouse in aanraking gekomen. Op het Stedelijk Gymnasium
in Utrecht had ik een leraar Engels die ons in de 3de of 4de klas vertelde dat we Wodehouse
moesten lezen, maar dat je dan eigenlijk een goede kennis van Shakespeare en van de King
James vertaling van de Bijbel moest hebben. Ik ben toen zelf Penguin boekjes gaan kopen bij
Boekhandel Broese in Utrecht. Mijn eerste Wodehouse was THE CODE OF THE WOOSTERS. Bij het
lezen van dit boek viel ik meteen voor Wodehouse. Als je alleen het begin van het eerste
hoofdstuk leest:
“de eerste twee bladzijden beschrijven Bertie's wakker worden na een
zware avond van de voorafgaande dag, en die zetten meteen zowel
Bertie als Jeeves duidelijk neer als de protagonisten, alsmede hun
onderlinge relatie. Bladzij drie snijdt dan het verhaal aan waarover de
roman zal blijken te gaan, en in minder dan tien regels wordt op de
vierde bladzij het tableau de la troupe geëtaleerd, met een verwijzing
naar eerdere complicaties en een aankondiging van een nieuw imbroglio,
zoals Bertie het noemt - en de lezer is het verhaal binnengelokt en wil
verder lezen.”
Ik snuffel graag naar oude boeken en heb later zo mijn Wodehouse
verzameling via antiquariaten en boekenstalletjes flink uitgebreid.
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Sinds wanneer ben je lid van de P.G. Wodehouse Society?
Ik ben pas veel later op het spoor van de P.G. Wodehouse Society gekomen. Dat was zo’n kleine
4 jaar geleden naar aanleiding van een artikel van Willem Pekelder in Trouw over een feestje
bij Camilla, Duchess of Cornwall. Daarin las ik dat er in Nederland een Wodehouse Society
bestond. Ik ben dat toen gaan opzoeken, heb contact gezocht en heb me direct als lid
aangemeld.

Hoe ziet je verzameling er uit?
In de loop der jaren heb ik een fors aantal boeken verzameld, maar daar
zit geen systematiek in. Gedurende twee periodes van 7 jaar heb ik in
Engeland gewoond waar ik bijvoorbeeld in “charity shops” Jenkins uitgaven
kocht. Ik zoek echter geen eerste drukken of boeken met stofomslagen,
want die vind ik gewoon te duur en de eerste druk of een origineel
stofomslag verhogen mijn leesplezier niet. Bovendien lees ik alles in het
Engels, want ik vind dat er in vertalingen teveel verloren gaat.
Omdat ik niet gericht zoek houdt dat in dat ik niet alle titels heb, maar
het herlezen van een verhaal heeft ook zijn charme.

Wat is je favoriete verhaal en waarom?
Voor mij zijn de Mulliner’s verhalen favoriet en ik vond de lezing van Bart Pepermans dan ook
erg leuk en leerzaam. Wodehouse is een echte verteller en hij heeft een slim model gecreëerd
waarin hij de leukste verhalen kwijt kan. Het is eigenlijk jammer dat het korte verhaal een
verloren kunst is. Vroeger, voor de oorlog, werden in tijdschriften korte verhalen
gepubliceerd, maar al die tijdschriften zijn inmiddels verdwenen. Zo verdwenen ook de
feuilletons en stripverhalen in kranten, onze leescultuur is totaal veranderd.
Als we het over mijn favoriete karakter en verhaal hebben wil ik ook wel kwijt dat ik THE
PRINCE EN BETTY erg vind tegenvallen, een veel te gemakkelijk verhaaltje met een nep-Psmith.
En Ukridge is mijn minst favoriete karakter, hij is net zo’n soort hufter als De Uitvreter van
Nescio.

Welk item mis je en zou je nog graag bemachtigen?
Zoals ik al aangaf weet ik dat ik niet alle titels heb. Wel veel, maar die herlees ik dan ook weer.
De eerste keer lees je de plot, en alhoewel bij de tweede lezing de verrassing ontbreekt, let je
dan meer op de details, de citaten en de stijl.

Wat staat er nog meer in je boekenkast?
Nou ja, boekenkast. In ons appartement vind je overal boeken, behalve in de slaapkamer, wc en
in de badkamer, overal boekenkasten van diverse formaten. Er zijn mensen die in bed lezen, er
zijn mensen die op de wc lezen, maar daar hoor ik niet bij. Er is een rij Duitse boeken, Frans
(Flaubert, Maurice Leblanc (de boeken over Arsène Lupin) en Simenon) en Deens (mijn moeder
was een Deense), wel geordend per taal en min of meer alfabetisch. Ik heb wel wat met talen.
Verder heb ik een strekkende meter Couperus en heb net ik een werk van Belcampo gekocht
dat ik miste. Dat ben ik nu aan het herlezen.

Wiens boekenkast zou je graag als volgende zien?
Als volgende zou ik graag eens wat over de boekenkast van Vikas Sonak willen lezen, die heeft
ècht een speciale boekenkast vol Wodehouse.
MARCEL GIJBELS EN HERMAN VAN RIEL
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ANATOLE’S

KOOKBOEK:

(2) VELOUTÉ

AUX FLEURS DE COURGETTE

door Peter Nieuwenhuizen & Marieke Mooij
In de vorige aflevering van NOTHING SERIOUS hebben we kennis gemaakt met de superieure
Franse kok Anatole. Hij figureert in negen boeken van P.G. Wodehouse en is vaak de inzet van
weddenschappen of hij is een begerenswaardig object om in je keuken te hebben. We leren ook
diverse gerechten kennen die Anatole op onovertroffen wijze kan bereiden. In het vorige
artikel kwamen we al tot 27 verschillende gerechten. Inmiddels kunnen we er nog vier aan
toevoegen:
•
•
•
•

A wicked ragout (in: CARRY ON, JEEVES, 1925, ho.9)
Cotelette supreme aux choux fleurs (in: VERY GOOD, JEEVES, 1929, ho.6)
Prawns in iced aspic (in: JEEVES AND THE FEUDAL SPIRIT, 1954, ho.19)
Pheasant (in: THE CODE OF THE WOOSTERS, 1938, ho.2)

Op het gebied van soepen zoals consommé en velouté, is Anatole wat karig: hij beperkt zich tot
Pommes d’Amour en Fleurs de Courgette. We komen ze tegen in THE CODE OF THE WOOSTERS
(ho.14), als Bertie in tien minuten een droomdiner samenstelt voor na zijn vrijlating uit de
gevangenis. In de vertaling JEEVES – EEN MAN VAN EER (2014, vert. Leonard Beuger) luidt de
tekst:
“Misschien kunnen we daar nu vast wat ideetjes voor bij elkaar zetten.”
“Ik zou geen beter moment weten. Beginnen we met kaviaar? Of met meloen?”
“Kaviaar én meloen. Gevolgd door een versterkend soepje.”
“Helder of gebonden?”
“Helder.”
“Je bent toch niet Anatoles Velouté aux fleurs de courgette vergeten?”
“Geen ogenblik. Maar wat zegt u van zijn Consommé aux Pommes d’Amour?”
“Misschien heb je gelijk.”
Wodehouse had hierbij de beschikking over het kookboek van maître Georges Auguste
Escoffier (1846-1935). In zijn GUIDE TO MODERN COOKERY zijn vele recepten bewaard, maar ook
diverse voorbeelden van menu’s die hij samenstelde voor de hotels waar hij werkte, zoals het
Carlton, Savoy en Ritz hotel. In het voorbeeldmenu van 13 juni 1906 zien we diverse gerechten
die ook terugkeren in Bertie’s gastronomische wereld. Zelfs de opmaak van het menu in het
Wodehouse-verhaal vertoont overeenkomsten met de opmaak van Escoffier. Wodehouse had
het kookboek goed bestudeerd!
De Velouté aux fleurs de courgette is een versterkend en gebonden soepje dat tante Dahlia en
Bertie Wooster zich nog levendig voor de geest kunnen halen maar toch niet opnemen in het
menu. Helaas is dit de enige keer en enige plek waar dit smaakvolle gerecht van Anatole
genoemd wordt in de negen boeken. Escoffier noemt het gerecht ook in één van zijn menu’s uit
1906, maar de bereiding vinden we niet terug in zijn handboek LE GUIDE CULINAIRE uit, maar wel
een recept voor een courgette crème.
Het bijzondere ingrediënt bij deze soep is de
courgettebloem; deze is niet overal te verkrijgen, maar vaak
wel op boerenmarkten, bij gespecialiseerde groenteboeren
of uit de eigen moestuin. Er is een verschil tussen de
mannelijke en vrouwelijk bloem: de eerste zit aan een dun
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steeltje en is wat groter, de vrouwelijke bloem zit vast aan een mini-courgette. Voorkeur
heeft de vrouwelijke bloem, die gemakkelijker te consumeren is.
Kennelijk waren Bertie en tante Dahlia verrukt over deze fluweelzachte soep met
courgettebloemen. De velouté is een soep die gezeefd is en daarna gebonden wordt met een
mengsel van bloem, eierdooier, boter en room; Escoffier geeft als richtlijn 100 gram bloem,
3 eierdooiers, 80 gram boter en een deciliter room per liter bouillon. Voor de P.G. Wodehouse
Society is het volgende recept voor deze courgettebloemen-soep samengesteld.
Recept Velouté aux fleurs de courgette (4 pers., bereiding 30 min.)1
Ingrediënten
• 12 courgettebloemen
• 2 courgettes
• 1 selderij stengel
• 1 ui
• 1 teentje knoflook
• halve rode peper
• 150 gram roomboter
• 1,2 liter groentebouillon
• 100 gram gezeefde bloem
• 3 eierdooiers
• 50 ml room
Bereiding
Reinig de courgettebloemen met vochtig keukenpapier. Verwijder de stampers en meeldraden
en scheur de blaadjes los. Snijd de courgettes en selderij in kleine partjes, snijd ui, knoflook
en de ontpitte halve rode peper fijn; bak alles kort samen in 50 gram boter.
Voeg 8 dl groentebouillon toe en kook 10 minuten; houd de resterende 4 dl bouillon apart.
Bereid een roux: smelt 100 gram boter in een steelpan, voeg daarna 100 gram bloem toe en laat
kort garen. Haal de steelpan van het vuur, roer de eierdooiers er doorheen tot een glanzende
gladde massa. Hieraan 4 dl bouillon toevoegen en roeren.
Pureer de soep met een staafmixer en zeef de soep. Voeg de roux-bouillon toe aan de
gezeefde en gepureerde soep, zodat deze gebonden raakt.
Voeg de bloembladeren van de courgette toe en laat deze kort zacht garen, zodat de bladeren
hun ‘bite’ niet verliezen.
De soep serveren met weinig room en eventuele overgebleven bloembladeren.
Eventueel serveren met toast en Parmezaanse kaas.
Probeer het uit en overweeg of deze fluweelzachte Velouté het je waard is om ervoor de
gevangenis in te gaan, zoals Bertie van plan was, om Anatole te redden.
Literatuur
G.A. Escoffier (red.), Le guide culinaire: aide-mémoire de cuisine pratique. Paris, 1903, p.657.
G.A. Escoffier, Guide to modern cookery. London, 1907, p.845.
1

Getest, verbeterd met een roux en goedgekeurd door deskundig culinair PGWS-lid Marieke Mooij-Vleeskruijer.
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WODEHOUSE

COLLECTIE BIJ

VANDERBILT UNIVERSITY

door Peter Nieuwenhuizen
Er zijn weinig plekken waar een uitgebreide Wodehouse-collectie te bestuderen is. Als PGWS
hebben we in mei 2009 een bezoek gebracht aan de Wodehouse Library van Dulwich College
(GB) waar veel materiaal te vinden is. En in januari 2017 bracht een delegatie van onze PGWS
een bezoek aan de British Library in Londen, waaraan de Cazalet-familie het Wodehouse
archief feestelijk heeft overgedragen.
In Nederland hebben we ook plannen voor een Wodehouse Museum, inclusief een studiezaal,
echter we hebben helaas nog geen geschikte ruimte kunnen vinden.
In Amerika ontbrak tot nu toe een centrale raadpleegplek
voor Wodehouse publicaties. Oud-voorzitters Ken Clevenger
en Bob Rains bedachten een oplossing: tijdens de 2019 US
Wodehouse Convention in Cincinnati werd door Anita Avery
het plan ontvouwd om bij de VanderBilt University in
Nashville, Tennessee een Wodehouse collectie onder te
brengen (zie ook NOTHING SERIOUS, feb.2020, p.12). USleden worden opgeroepen om iets van hun collectie te
doneren aan deze collectie die ondergebracht wordt bij de
Vanderbilt University Library Special Collections &
University Archive.
Het doel is om een onderzoekscollectie bijeen te brengen van
materiaal dat anders moeilijk te raadplegen is, zoals materiaal van
musicals, theater, correspondentie en oudere boekuitgaven. Maar
ook vertaalde werken zijn zeer welkom, deze zijn slecht
beschikbaar in de US.
Na overleg met Anita Avery bleek dat er nog geen Nederlandse
vertalingen aangeleverd zijn, maar dat deze wel zeer gewaardeerd
worden. De enige voorwaarde is dat er een goede begeleidende
beschrijving beschikbaar is, ter aanvulling op de bekende titels in
de McIlvaine-lijst.
Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe bibliografie (in het
Engels) van Nederlandse uitgaven, zodat deze bruikbaar is voor
identificatie en beschrijving van de Engelse en de Amerikaanse collecties. De bibliografie zal
waarschijnlijk in maart gereed zijn.
Inmiddels zijn er ruim 50 Nederlandse werken voor de VanderBilt collectie ingezameld. In de
volgende NOTHING SERIOUS zullen we hier meer aandacht aan besteden en met elkaar bedenken
hoe we de ‘gaten’ kunnen opvullen, uit wellicht de collectie ‘dubbele’ boeken die ieder wel
ergens heeft staan.
Meer informatie via: http://www.wodehouse.org/PGWCVU
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VAN

DRIE NIEUWE BOEKEN OVER P.G.WODEHOUSE
TONY RING, PAUL KENT, JOHN DAWSON & NEIL MIDKIFF
door Peter Nieuwenhuizen

Na de ‘homage’ uitgave van Ben Schott’s JEEVES AND THE LEAP OF FAITH, zijn er weer drie andere
werken die Wodehouse op een voetstuk plaatsen, door ditmaal in te gaan op zijn leven en werk.
Paul Kent
De Engelse auteur Paul Kent heeft net zijn tweede deel van zijn Wodehousebiografie trilogie gepubliceerd (zie ook NOTHING SERIOUS, feb.’20, p.10-11):
MID-SEASON FORM. Stiefkleinzoon Sir Edward Cazalet noemt het ‘A
masterpiece. An enthralling analysis of PGW’s writing and humour’. Een
prachtige aanbeveling dus!
Volgens de webshop van de uitgever gaat Paul Kent ook een serie Wodehousegerelateerde pamfletten uitgeven van 28 pagina’s elk. Eens per twee maanden
gaat er een verschijnen. De eerste drie zullen gaan over Golf, Eten en Liefde.
Tony Ring
Tony Ring, who has been a member of numerous Wodehouse Societies for up
to thirty years, and helped to found the UK Society 25 years ago, has used
part of the extra time which became available because of the coronavirus
lockdowns to complete a new book describing aspects Wodehouse’s work which
have often been the subject of much debate. Entitled NOTHING IS SIMPLE IN
WODEHOUSE, the paperback book has 400 pages and is privately published by
Tony, who is expecting to take delivery from 19 January.
It has 75 chapters of varying lengths, covering individual topics, and discusses
a lot of the questions received from Society members over the years which
are a great deal more complicated than might first be assumed. When and why did some novels
have major changes in their different versions, including the removal of characters? How did the
early novels evolve from American magazine stories? How did the work of French writers play
significant parts in two post-war novels? A number of manuscripts have been studied to see how
ideas changed during the writing, and several examples discussed of plays and novels evolving from
the same basic ideas. Links between his fiction and his plays and musical comedy libretti are
analysed, and particular attention is paid to A DAMSEL IN DISTRESS, perhaps the most versatile of
all his works.
John Dawson en Neil Midkiff
Beide Amerikaanse onderzoekers van de vroege werken van Wodehouse zijn in de afrondende fase
van hun boek: P.G. WODEHOUSE'S EARLY YEARS: HIS LIFE AND WORK 1881-1908, een werk van meer
dan 500 pagina’s. Meer nieuws volgt later.
Bestellen?
Ben Schott (okt.2020), JEEVES AND THE LEAP OF FAITH. New York: Little, Brown & Company, 352pp. ISBN 978-0-31654104-6. Te bestellen via www.bol.com ($28).
Paul Kent (jan.2021), PELHAM GRENVILLE WODEHOUSE – VOLUME 2: MID-SEASON FORM. London: TSB, 334pp.
ISBN 978-1-916190-86-3. Te bestellen via: www.canofworms.net/shop (£22 + porto £11,50).
Tony Ring (jan.2021), NOTHING IS SIMPLE IN WODEHOUSE. Great Missenden: Harebrain Publishing, 400pp. Te bestelen
via e-mail: ring.tony@yahoo.co.uk (£14 + porto £9,05).
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SCHATGRAVEN
“WODEHOUSE IN HET

IN VALLEY FIELDS
KORT ” door Lars van Eesteren en Herman van Riel

In de boekbespreking in de vorige NOTHING SERIOUS hebben we met A GENTLEMAN OF LEISURE
een keuze gemaakt voor een op zichzelf staand verhaal.
Ook voor deze bespreking hebben we met SAM THE SUDDEN /
S AM IN THE S UBURBS (1925) voor een losstaand verhaal
genomen. Hierin neemt Wodehouse ons mee naar Valley
Fields, een omgeving die hij uit zijn schooltijd in Dulwich
kende en waar zijn ouders ook enige tijd woonden. Tijdens
de reis van de P.G. Wodehouse Society in 2009 langs
verschillende Wodehouse locaties hebben we een wandeling
door West Dulwich gemaakt. In het boek is Valley Fields de wijk in Dulwich ten westen van de
spoorlijn.1
In dit artikel bespreken we SAM THE SUDDEN in de vertaling van John van Dijken met de titel:
S AM EN DE SCHAT.

Samenvatting van het boek
De Amerikaanse zakenman en miljonair John B. Pynsent is niet tevreden over de prestaties van
zijn neef Samuel (“Sam”) Shotter die inmiddels drie maanden bij hem werkt. Pynsent wil hem
daarom graag kwijt en Lord Tilbury, eigenaar van de Engelse Mammoet Uitgeversmaatschappij
en net op bezoek in Amerika, biedt hem daarbij de helpende hand. Sam kan bij Lord Tilbury in
Londen komen werken. Lord Tilbury doet dat aanbod overigens alleen maar omdat hij in de
toekomst zaken hoopt te kunnen gaan doen met Pynsent.
Sam heeft geen zin om samen met Lord Tilbury op een luxueuze oceaanstomer naar Engeland
te reizen en boekt daarom passage op een oud vrachtschip, waarop toevallig zijn oude vriend
Clarence (“Hash”) Todhunter kok is. Tijdens de reis laat Sam Hash de foto van een meisje zien
dat hij tijdens een visvakantie in Canada op de wand van een blokhut aantrof. Sam is toen
onmiddellijk op het meisje verliefd geworden, hoewel hij niet weet wie ze is en waar ze woont.
In Engeland aangekomen ontdekt Sam dat hij blut is. Hash heeft namelijk al zijn geld “geleend”
en het vervolgens bij de hondenraces vergokt. Gelukkig is er diezelfde avond een diner van
oud-leerlingen van Sams school en Sam hoopt daar wat geld los te krijgen. Hij ontmoet zijn
oude vriend Willoughby Braddock, een miljonair die in het Londense voorstadje Valley Fields
tijdelijk bij zijn vroegere buurvrouw Kay Derrick en haar oom Matthew Wrenn logeert, omdat
zijn eigen huis geschilderd en behangen wordt. Braddock neemt Sam mee naar “San Rafael”,
het villaatje van Wrenn, waar Kay na de dood van haar ouders een liefdevol onderdak gevonden
heeft. Sam wordt daar echter door het dienstmeisje van Kay, Claire Lippett, abusievelijk voor
een inbreker aangezien en besluit dan maar in het huis ernaast - dat te huur staat - te gaan
slapen.

1

Elsbeth en Diede Westerman en Josepha Olsthoorn, DE P.G. WODEHOUSE SOCIETY OP REIS, samenstelling Herman van
Riel en Jelle Caro, p.65, P.G. Wodehouse Society, 2012.
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De volgende dag is het misverstand opgelost en krijgt Sam van Claire ontbijt. Dan valt zijn oog
op een foto van Kay. Tot zijn grote verbazing blijkt zij het meisje te zijn dat op de foto uit de
blokhut in Canada staat. Kay’s oom blijkt vervolgens ook voor Lord Tilbury te werken. Sam
bedenkt zich geen moment en bezoekt de lokale makelaar Cornelius om het huis naast Kay te
huren. Dat villaatje draagt de naam “Mon Repos”. Vervolgens bezoekt hij Lord Tilbury en krijgt
van hem gedaan dat hij bij de krant van Wrenn gedetacheerd wordt. Juist als hij bij het
kantoor van Wrenn aankomt, komt hij daar Kay tegen. In zijn opwinding kust Sam haar,
waardoor Kay in verwarring raakt.
Sam huurt Hash in om bij hem in dienst te komen als kok. Intussen heeft een drietal
criminelen, te weten Alexander (“Chimp”) Twist, Thomas (“Soapy”) Molloy en Dora (“Dolly”)
Molloy-Gunn, bijzondere belangstelling voor het huis van Sam. In dat huis woonde namelijk tot
voor kort Edward (“Finky”) Finglass. Finky was een bankrover die bij een bankoverval voor twee
miljoen dollar aan waardepapieren buitgemaakt heeft. De papieren zijn nooit gevonden en Finky
is onlangs overleden, voordat hij de papieren kon verzilveren. De drie criminelen denken dus
dat de waardepapieren nog in het huis van Sam verstopt zitten en ze willen uiteraard graag in
het bezit daarvan komen.
Nu Sam het huis gehuurd heeft wordt het voor het drietal lastig om zo maar in te breken en in
het huis rond te gaan struinen. Soapy probeert het daarom eerst in de vermomming van een
geïnteresseerde koper. Dat mislukt, omdat Sam wil blijven zitten waar hij zit. Hij heeft nu
immers het meisje van zijn dromen gevonden en wil dus naast haar blijven wonen.
Hash wordt door alle aandacht van het drietal voor het huis achterdochtig en besluit een grote
hond aan te schaffen om het huis te bewaken. Tussen Sam en Kay begint iets moois op te
bloeien. Als ze samen een keer lunchen, worden ze gezien door Lord Tilbury die door Pynsent
op het hart gedrukt gekregen heeft dat Sam uit de buurt van vrouwen gehouden moet worden.
Daarom besluit Lord Tilbury een detective in te huren die Sam in de gaten moet houden. Hij
huurt Twist in die een (nep)detectivebureau heeft. Op deze wijze kan Chimp legaal in huizen
komen en zijn ogen en oren goed de kost geven. Vervolgens dwingt Lord Tilbury Sam Chimp in
huis te nemen als manusje van alles. Soapy en Dolly dringen “Mon Repos” nogmaals binnen,
waarbij ze Hash vastbinden. Ze vinden echter niet wat ze zoeken.
Sam en Lord Tilbury krijgen op een gegeven moment ruzie, waardoor Sam zijn baantje
kwijtraakt. Sam en Kay bereiden zich nu op een niet al te rooskleurige toekomst voor totdat
Braddock hen komt vertellen dat hij gezien heeft dat Twist bezig is vloerplanken in Sams huis
te verwijderen. Sam is er inmiddels achter gekomen waar het om gaat en gelooft niet dat de
papieren in zijn huis zijn. Hij laat Twist daarom gaan. Dan hoort hij van Cornelius dat de twee
huizen vroeger samen één huis vormden. Dat betekent dus dat de waardepapieren dan
verborgen moeten zijn in “San Rafael”! Dat blijkt ook te kloppen. Met de tien procent beloning
die was uitgeloofd voor het terugbezorgen van de waardepapieren kunnen Sam en Kay
vervolgens trouwen en ongestoord in een huisje op het platteland gaan wonen. En zo komt alles
toch nog op z’n pootjes terecht.
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Beoordeling van het boek
Dit boek bevat een uitermate zonnig verhaal dat zich ontwikkelt langs de bekende
humoristische lijnen die zo typisch zijn voor Wodehouse. In deze roman komt overigens voor
het eerst het stadje Valley Fields ter sprake. Het zal in andere boeken van Wodehouse nog
terugkeren, bijvoorbeeld in ICE IN THE BEDROOM (in het Nederlands vertaald als ZEEPNEUS EN CO)
dat qua plot wel een beetje op het onderhavige boek lijkt. De auteur projecteerde de plaats
waar hij in zijn jeugd zo gelukkig op (kost)school gezeten had - Dulwich - op Valley Fields. Het
is dan ook niet verwonderlijk, dat dit boek tot de favorieten van Wodehouse zelf behoorde.
Het huis in het verhaal heeft overigens een autobiografische basis. De ouders van Wodehouse
woonden zelf ooit enige tijd in Dulwich in een huis dat oorspronkelijk uit twee huizen bestond.
Wodehouse weeft dit originele detail meesterlijk in het verhaal. Dulwich - oftewel Valley
Fields in dit verhaal - is in werkelijkheid een voorstadje van Londen.
De Engelse titel stelt mij enigszins voor een raadsel. Ik weet niet goed waarom voor deze titel
is gekozen. “Sudden” in het Engels is iets in de trant van “plotseling”, “onverwacht”. Sam komt
natuurlijk voor zijn latere geliefde vrij plotseling op het toneel, maar misschien verwijst deze
titel nog meer naar het impulsieve gedrag van Sam. In Amerika werd de titel overigens
aangepast naar SAM IN THE SUBURBS (“suburb” kan worden vertaald door “buitenwijk”) dat ik
inderdaad beter vind. Deze titel verwijst immers direct naar Valley Fields dat zo’n belangrijke
rol in dit boek speelt. De Nederlandse titel vind ik deze keer ook goed gekozen. “Schat” kun je
hier in twee betekenissen lezen: de waardepapieren (met de bijbehorende beloning voor het
terugbezorgen) maar ook Kay zelf die in zekere zin voor Sam immers “zijn” schat is. Ik vind de
dubbelzinnige betekenis aardig gevonden.
Bibliografie
Wodehouse schreef het verhaal vanaf eind
1924 en het werd eind 1925 in boekvorm
gepubliceerd. Dat gebeurde eerst in
Engeland door Methuen & Co. Ltd met de
titel SAM THE SUDDEN en kort daarop in
Amerika door George H. Doran Company met
de titel SAM IN THE SUBURBS. Uit
correspondentie met Bill Townend2 blijkt dat
Wodehouse de Amerikaanse titel al in
gedachten had toen hij nog aan het scenario
werkte. Onder deze titel werd het verhaal
ook voorafgaand gepubliceerd in THE
S ATURDAY EVENING POST van 13 juni tot 18 juli 1925.
Bij Methuen zijn een groot aantal herdrukken in verschillende uitvoeringen verschenen, later
ook nog als paperback uitgave in de Methuen’s Sixpennies serie.

2

P.G. W ODEHOUSE – A LIFE IN L ETTERS, edited by Sophie Ratcliff, Hutchinson, 2011, p.167 e.v.
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Op 7 december 1925 verkreeg N.V. Drukkerij
Jacob van Campen in Amsterdam de rechten om
het boek te mogen vertalen. In de periode meijuli 1926 verscheen de eerste (anonieme)
Nederlandse vertaling van dit verhaal als 46delig feuilleton in het ALGEMEEN HANDELSBLAD
met de titel SAM EN ZIJN SCHAT.
Dezelfde uitgeverij publiceerde in 1927 dit
feuilleton ook in boekvorm onder dezelfde titel
in een oplage van 2500 exemplaren in twee
verschillende uitvoeringen in de zogenaamde
Feuilleton-Bibliotheek (No. 53). Er is een
uitgave met een beige harde kaft met rode “art-deco” opdruk (ontwerp Leo Léon) en een
ingenaaide versie met een slappe, onbedrukte kartonnen kaft, beide met een geïllustreerde
stofkaft (illustratie W.F. (Wam) Heskes). Het is onduidelijk of dit boek bij Jacob van Campen
ook in de “35 cent Week end-serie” is verschenen.
Het krantenfeuilleton werd daarna nog enkele malen herdrukt, zoals in de TER NEUZENSCHE
COURANT (1928), in de HELDERSCHE COURANT (1930) en in de PROVINCIALE DRENTSCHE EN ASSER
COURANT (1931).
Het boek werd ook bewerkt als hoorspel voor de AVRO. In september 1939 was het hoorspel
S AM EN ZIJN SCHAT in twee delen in de ochtenduren via de radio te beluisteren, onder regie van
dramaturg Kommer Kleijn. Detectiveschrijver F. de Sinclair (pseud. van August Herman van der
Feen, 1873-1953) schreef het hoorspel op basis van het boek.
Het duurde tot 1972 voordat John van Dijken dit
verhaal opnieuw vertaalde. Het werd door
Uitgeverij Het Spectrum N.V. als Prisma nummer
1554 uitgebracht, maar nu met de wezenlijk andere
titel: SAM EN DE SCHAT. De omslag hiervan werd
ontworpen door Studio Spectrum.
Deze uitgave is gebruikt voor de boekbespreking in
dit artikel.
Als Prisma nummer 1927 verscheen in 1980 nog een
tweede druk waarbij Peter van Straaten voor de
omslagillustratie zorgde.
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DE ACHTERPAGINA
THEMA: REIZEN

OVER DE GROTE PLAS

In de februari-vergadering willen we als bestuur weer een thema
aansnijden dat veelvuldig in de boeken van Wodehouse voorkomt: het
vervoer van Engeland naar Amerika en vice versa. Reizen per
oceaanstomer heeft Wodehouse zelf veelvuldig gemaakt; deze reizen
inspireerden hem o.a. tot het schrijven van THE GIRL ON THE BOAT, dat
zich voor een groot gedeelte op zo’n boot afspeelt. Maar je mag het
thema ook breder zien; denk dan aan vliegen over de oceaan, reizen van
Engeland
naar
het
vasteland,
stewards
en
stewardessen,
vervoerstickets, koffers, eventueel treinreizen.
Opdracht: zoek een fragment op over dit soort reizen of wat er mee
samenhangt en vertel wat je er van vindt en hoe dit eventueel een
belangrijke rol speelt in een Wodehouse-verhaal.
PETER NIEUWENHUIZEN
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