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EEN
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PGWS
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IMPRESSIES VANUIT

SZMULEWICZ, 17

FEBRUARI

2018

De presentielijst werd door onderstaande personen getekend:
Peter Nieuwenhuizen, Ronald Duk, Robert Folmer, Vikas Sonak, Dick Vleeskruijer, Jannes Koster,
Pjottr Hatzmann, Josepha Olsthoorn, Jaap Norg, Hans Jung, John Kroes, Jelle Caro, Jos Boer,
Peter Uges, Henriëtte Uges-Taurel, Wil Brouwer, Ans Olie, Bobbie Blommesteijn, Ole van Luyn,
Lucas Viruly, Dolf Weverink, Jan Jaap Omvlee, Lars van Eesteren, Arun Sengupta, Leonard Beuger,
Rob Sander, Thijs de Jong, Karel Blommesteijn, Francis van der Knaap, Ronald Brenner, Marcel Gijbels
Afmeldingen ontvingen wij van:
Michiel Krans, Jelle Otten, Pim Gerritse, Suzanne Hoogendijk, Johan Buiskool, Peter Glas,
Erik van Munster, Hans Muller, Willem Pekelder, Herman van Riel, Elsbeth Westerman, Jury Smit,
Wil Conradi, Frans Kapsenberg, Johan de Bondt
Als gast waren aanwezig:
Donald Duk, Menno van Eesteren

Om nogmaals een inkijkje te geven in de perikelen die uw trouwe kroniekschrijfster zoal
kunnen belagen citeer ik allereerst uit de mail die onze onvolprezen secretaris Marcel mij de
dag na onze februaribijeenkomst stuurde: "Nog nahijgend van de presentatie en quiz van de
gebroeders Duk, hierbij vast de presentielijst. Sterkte met het verslag van deze ietwat
chaotische bijeenkomst." Mijn reactie: "Dank je wel. Voor de lijst en de sterktewensen.
Donald Duk heeft eigenlijk een soort one-man tall tale contest gehouden. Ik zal wel zien hoe ik
dat breng." En onze al even onvolprezen redacteur Herman schreef in een mail met het
enigszins omineuze onderwerp GENTLE REMINDER: "Maar ik
neem aan dat het je wel weer gaat lukken om een verslag
van de vorige vergadering te maken. Daar was ik niet bij,
maar ik hoorde dat die vrij chaotisch is verlopen. Hopelijk
kan je verslag daar ordening in brengen. Ik ben dus erg
benieuwd!!". Mijn reactie: "What ho, Herman. Ik ben dus
ook erg benieuwd ☺. Maar ik zal mijn best doen, uiteraard."
Nu heet dit blad niet voor niets NOTHING SERIOUS.
Dus ik ga deze uitdaging tamelijk luchthartig aan. Hier gaan we dus. Gehuld in mijn traditionele
Valentijnsdagkleding (van top tot teen in het rood, nog steeds dezelfde jurk die ik bij mijn
eerste bezoek in 1993 droeg), zag ik het gastvrije lokaal volstromen met PGWS-leden die tot
in iedere vezel bereid leken zich een paar uur onverdroten
aan ons motto en de titel van ons lijfblad over te geven. We
waren zo geanimeerd aan het bijpraten, dat het al tegen
twee uur liep toen de voorzitter de hamer ter hand nam en
ons allemaal welkom heette. Er waren twee nieuwe
gezichten (voor ons, althans). Ten eerste Jaap Norg uit
Almelo, geïntroduceerd door Hans Jung. Hij was vroeger
handelsreiziger en in zijn vrije tijd bosarbeider en is nu
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natuurgids op de Veluwe. Zijn eerste kennismaking met het
werk van Wodehouse was de Prisma uitgave DE DAS MET DE
BLAUWE HOEFIJZERS. Ten tweede Ole van Luyn, die tot zijn
verrassing een vriendin van een halve eeuw geleden
ontmoette (Ans). Zijn liefde voor Wodehouse werd hem
door zijn leraar Engels ingegeven. Hij kan terugzien op een
veelzijdige carrière, heeft veel in het buitenland gewerkt
in verband met ontwikkelingswerk van oecumenische aard.
Secretaris Marcel las de lijst van afmeldingen voor, met zeer diverse redenen: ziekte,
vakantie, gemeenteraad, feest bij het dagblad TROUW en wat dies al meer zij. Hij toonde ook
een bericht over een veiling bij Sotheby's in Londen, waarbij een
eerste editie van MY MAN JEEVES uit 1919, tezamen met een originele
stofomslag (MY MAIN JEEVES) gemaakt door de Amerikaanse kunstenaar
Raymond Pettibone (die in 2017 nog een omvangrijke overzichtstentoonstelling had in het Bonnefantenmuseum te Maastricht) met een
geschatte opbrengst van GBP 4.000-5000, een bedrag van GBP 5.000
(ongeveer € 5.700) opbracht.1
De voorzitter toonde een briefje van onze beschermvrouwe
waarin zij bedankte voor het geschenk dat zij met Kerstmis van de
Society ontving (een exemplaar van JEEVES EN DE LIEFDE). Hij bracht
tevens verslag uit van een bezoek aan een bijeenkomst van ons
Belgische zustergenootschap de Drones. In september gaan zij op
zoek naar sporen van Wodehouse tijdens de Eerste Wereldoorlog. Verder meldde hij dat het
Couperusgenootschap op vrijdag 23 maart een bibliografiedag organiseert in Leiden. Als
iemand zich geroepen voelt en gelegenheid heeft om ons genootschap te vertegenwoordigen,
kan deze persoon zich bij Peter N. melden.
Josepha had ter inzage een exemplaar meegebracht van het
boekje MULLINER'S WIJNLOKAAL AMSTERDAM, samengesteld door
personeelslid Piene voor Francis, ter gelegenheid van het afscheid
van Mulliner's. Er zijn twee fraaie fotopagina's gewijd aan onze
Society.
Marcel presenteerde vervolgens een nieuw boekje in de
reeks vertalingen door Marcel Gijbels en Herman van Riel, RUTH IN
BALLINGSCHAP, een vertaling van RUTH IN EXILE uit de verhalenbundel
THE MAN UPSTAIRS AND OTHER STORIES. Een charmant vroeg verhaal,
dat al sporen draagt van taferelen die Wodehouse gebruikte in
latere boeken, zoals het stoppen van een hondengevecht in
1

Uit de Sotheby catalogus: FIRST EDITIONS RE-COVERED. This December, Sotheby’s London will offer a
collection of 33 first editions of classic books, each with a beautifully original dust-jacket, created and
generously donated by leading artists and designers to benefit House of Illustration. Each artist selected a
book they felt a strong connection to and then created a new dustjacket or artwork in response to it. The reworked classics include Harper Lee’s To Kill a Mockingbird, Franz Kafka’s The Metamorphosis, Lewis Carroll’s
Through the Looking Glass, J.D. Salinger’s The Catcher in the Rye, Rudyard Kipling’s The Jungle Book, T.S.
Eliot’s The Waste Land, D.H. Lawrence’s Sons and Lovers and George Orwell’s Animal Farm.
Dit is de link: http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2017/english-literature-l17408/lot.24.html
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THE ADVENTURES OF SALLY en de doortastende hofmakerij in
LEAVE IT TO PSMITH.

En verlucht met illustraties en
informatieve noten. De oplage is beperkt tot 50
genummerde exemplaren en Marcel riep ons op om ze
allemaal te kopen (voor het luttele bedrag van € 5,=), zodat
hij ze niet meer naar huis hoefde te sjouwen. Er werden
drie exemplaren gereserveerd voor leden die om
gezondheidsredenen niet aanwezig konden zijn. Behalve
deze must voor Wodehouseliefhebbers presenteerde Marcel ook de nieuwe, door Herman
ontworpen PGWS postzegel die later te koop was voor € 10,=, zodat het tijdens de pauze een
drukte van belang was aan de bestuurstafel.
Het Favoriete Fragment door Bobbie werd uitgesteld, omdat zij nog geen boekenkast
heeft in haar nieuwe woning en de boeken daardoor vooralsnog incommunicado zijn.
Leonard verhaalde over zijn eerste deelname aan de
Amerikaanse Wodehouse Convention in Washington. Hij vond het een
fantastische ervaring. Hoewel hij de causerie van Peter N. niet had
bijgewoond, was hij zeer onder de indruk van Peters verrichtingen
tijdens de charleston cursus, waar Peter aan het eind een van de drie
mannelijke overblijvende deelnemers was (zie de Achterpagina).
Leonard toonde trots zijn purple socks, die aan de aandacht van
Jeeves ontsnapt waren en vertelde over de verkleedpartij tijdens de
Convention, waar hij gehuld was in een white mesh jacket met een
"per ongeluk" door Jeeves veroorzaakte zwarte schroeiplek die hij
erop bevestigd had en die tot drie keer toe losliet en door Tony Ring
opgeraapt werd. Daarna stopte hij hem maar in zijn zak.
Rob keek nog even terug op het Eerste PGW Filmfestival, dat
plaatsvond op ongeveer de enige dag per jaar dat er geen technische
ondersteuning was in theater Perdu. Desalniettemin verliep alles
voorspoedig en was de algemene opinie, verwoord door Dick, dat het
een geweldig programma was, heel gezellig en gevolgd door een
aangenaam diner. Er werd afgesproken dat het najaar een mooie
periode was voor een Tweede PGW Filmfestival.
Ronald arriveerde, beladen met boeken in exotische talen als
Esperanto en Mexicaans, waarvan sommige al besteld waren door leden.
Tijdens de pauzes waren alle boeken te koop.
Robert, onze Anglofiel bij uitstek, vertelde ons wat
wetenswaardigheden over de geschiedenis van Buckingham Palace. Net
zoals het omdopen van schepen ongeluk zou kunnen brengen, is het omdopen van een kasteel
geen goed idee. Engelsen kochten destijds overigens liever Franse dan Engelse schepen, omdat
die beter waren. Ronald informeerde of de Engelsen in het Kanaal ook links voeren in plaats van
rechts.
Donald vertelde ons vervolgens waartoe HET JAGERSLIED van Leonard zoals uitgevoerd
tijdens de vorige bijeenkomst had geleid, waarmee hij na thuiskomst goede sier wilde maken
bij zijn vrouw. Met behulp van twee stoelen toonde hij hoe het lied zich in zijn geest had
genesteld en leidde tot nachtmerries waarin hij vossen moest vangen. Zijn vrouw ging
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uiteindelijk bij de dorpspoelier te rade en daarna kreeg hij - hoewel vegetariër - elke dag een
stukje vossenbiefstuk. Dit hielp. De verschijnselen verdwenen. Echter, een vriend die
werkzaam was bij het Forensisch Instituut verbaasde zich over dit verhaal en ontdekte dat
het geen vossenvlees was, maar haas. Zijn vrouw was hierover uiterst verontwaardigd, deed
haar beklag bij de poelier en vertelde het rond bij de buren. Hoewel het onderdeel
Sterkeverhalenwedstrijd officieel nog niet begonnen was, was het duidelijk dat we hier met
een serieuze kanshebber voor de keuze tussen de sigaar en de kokosnoot te maken hadden.
Vervolgens gingen de gebroeders Duk over tot de
prijsvraag uit NOTHING SERIOUS over de twee vertalingen van
SOMETHING TO WORRY ABOUT. Ten eerste moest geraden
worden welke vertaling van welk deel van de tweeling was.
En ten tweede waren er enkele vragen over verwijzingen
naar Nederlandse literatuur in de vertalingen. Dit leidde
aan de diverse tafels tot geanimeerde discussies. Het team
bestaande uit Ans, Leonard, Ole en Wil had de meeste
goede antwoorden en ontving als wisselprijs een vrolijk
varken. Geen echte, natuurlijk, zoals bij de Bollinger Everyman Wodehouse prize, waar de
winnaar een doos Bollinger Special Cuvée, een jeroboam Bollinger champagne, de volledige
Everyman Wodehouse reeks en een Gloucester Old Spot varken ontvangt.
Daarna werd aan de hand van de vragen en
stellingen in NOTHING SERIOUS gediscussieerd over
aspecten van vertalingen uit het Engels, zoals of
staande uitdrukkingen woordelijk vertaald moeten
worden of vervangen door Nederlandse met
dezelfde strekking, of namen van personen, dorpen,
steden en dergelijke vertaald moeten worden, of
verouderde begrippen uit een verhaal gemoderniseerd dienen te worden, et cetera. Ook hierover
ontstonden levendige discussies. De standpunten bleken even uiteenlopend te zijn als die van
de gebroeders Duk in hun vertalingen.
De traditionele sterkeverhalenwedstrijd had ondertussen nog niet plaatsgevonden.
Omdat de tijd inmiddels enigermate begon te dringen werd door de inderhaast samengestelde
jury besloten dat de gebroeders Duk mochten kiezen uit de
traditionele sigaar en de kokosnoot. In deze tijd van
rookontmoedigingsbeleid wordt overigens meestal de kokosnoot
gekozen door degene die het eerst mag kiezen. Zo ook nu.
En ten slotte ontvingen wij als presentpremie het PGWS
document no. 81: TEVEEL VAN HET GOEDE - EEN IDEALE HUISKNECHT, een
vertaling van het geweldige verhaal JEEVES AND THE SONG OF SONGS
(waardoor SONNY BOY nu een van de lijfliederen van Wodehouse
Societies over de hele wereld is) gepubliceerd in het
GEÏLLUSTREERD STUIVERSBLAD van 21 oktober 1929. Vervolgens sloot
de voorzitter de bijeenkomst en wenste ons allen een behouden
thuiskomst.
JOSEPHA OLSTHOORN
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BERTIE WOOSTER: EEN

HELD MET TERUGWIJKENDE KIN

Op de uitstekende website van ons Russische zustergenootschap staat een artikel van 9 juli
2008 met de intrigerende titel IS BERTIE WOOSTER THE ONLY FISH-FACED HERO? oftewel
'Is Bertie Wooster de enige held met een gezicht als een vis?' Zie daarvoor
http://wodehouse.ru/tt090708.htm . Het is een samenvatting van enig heen-en-weer-geschrijf
in THE TIMES in november 1937 en het is de moeite waard om de essentiële onderdelen daarvan
onverkort in de originele versie te lezen.
Op 23 november 1937 stond er een hoofdartikel in THE TIMES met de titel THE NOSE OUGHT TO
HAVE IT'. Dat was geen gewoon hoofdartikel maar een zogenoemde Fourth Leader, een 'Vierde
Hoofdartikel'; na de gebruikelijke drie hoogernstige hoofdartikels boden de Fourth Leaders
altijd lichte kost, vaak humoristisch – een traditie die die krant helaas is kwijtgeraakt. Dit was
de eerste alinea:

Deze alinea vertelt ons dat er een artikel in de krant had gestaan over het Koninklijke
Tandheelkundig Ziekenhuis waar apparatuur was ontwikkeld om een terugwijkende kin te
corrigeren. Interessant, aldus het artikel, want we kijken neer op een terugwijkende kin; een
onderkaak die uitsteekt als die van een buldog of een snoek wordt aanbeden. Immers welke
held uit onze literatuur had ooit een terugwijkende kin? Even onwaarschijnlijk als een schele
heldin.
Op 28 november schreef ene Mr John Hayward een ingezonden brief. Alleen zijn naam stond
eronder, maar ik denk dat het wellicht John D. Hayward (1905 – 1965), de bekende uitgever,
criticus, bloemlezer en bibliofiel is geweest. Hoe had THE TIMES, zo schreef hij, Bertie
Wooster over het hoofd kunnen zien – de man die met recht de titel van held met
terugwijkende kin had kunnen opeisen?
Vervolgens voert hij diverse bewijsgronden aan met de bijbehorende vindplaatsen uit de
literatuur, al geeft hij aan dat het hier en daar meer om sterke aanwijzingen dan om harde
bewijzen gaat. Hij spreekt tenslotte de hoop uit dat de Meester zelve een en ander als bewijs
zal bevestigen, en daarmee, in tegenstelling tot de krant, dat de genoemde heldentitel Bertie
Wooster toekomt .
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Zijn brief werd de volgende dag afgedrukt:

Bron: The Times Digital Archive. Web. 25 Mar. 2018
P.G. Wodehouse liet er geen gras over groeien. Zijn briljante brief – een belangrijke
toevoeging aan de vooroudergeschiedenis van Bertie Wooster - werd afgedrukt in THE TIMES
van 30 november 1937. Hoewel het bloemrijke proza van PGW niet makkelijk te vertalen is
waag ik een poging. Het origineel vindt u daaronder.

"Uw briefschrijvende lezer John Howard heeft grotendeels gelijk met zijn vaststelling
dat Bertie Wooster een terugwijkende kin heeft.
Een op een vis lijkend gezicht is altijd erfelijk geweest in de Wooster-familie. Froissart
(zie noot), schrijvend over de edelman de Wooster die het zo goed deed in de
Kruistochten – zijn record van 11 heidenen met 12 klappen van zijn strijdbijl staat, als ik
het goed heb, nog steeds overeind – vermeldt dat, als de Wooster van tevoren niet zo
slim geweest was om zich te verbergen achter een baard die leek op een uit elkaar
gebarsten met paardenhaar opgevuld bankstel, de mannen van Koning Richard – die, net als
wij, van een goede grap hielden – hem een mierenei zouden hebben aangeboden (zie noot).
Anderzijds, alles is betrekkelijk. Vergeleken met Sir Roderick Glossop, Tuppy Glossop,
oude Pop Stoker, Mr. Blumenfeld, en zelfs Jeeves, is Bertie beslist opisthognathous.
Maar ga eens naar the Drones en observeer hem in het gezelschap van Freddie Widgeon,
Catsmeat Potter-Pirbright, en – in het bijzonder – van Augustus Fink-Nottle, en zijn kin
zal lijken vooruit te steken als de stormram van een slagkruiser."
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En hier volgt het origineel:

Tenslotte: weinig bewonderaars van het oeuvre van Wodehouse zullen weet hebben van deze
uitwisseling – en zij wordt hierbij aangeboden als een bescheiden bijdrage tot het Verzameld
Werk van de Grote Man.
OLE VAN LUYN

P.S. Wodehouse had een grote kennis van taal en van geschiedenis. Die kennis stelt gewone
mensen soms voor problemen. Ik heb enig onderzoek verricht dat moge leiden tot beter begrip
van bovenstaande brief, als volgt:
Froissart: Jean Froisart (1337 – 1405) was een belangrijke laatmiddeleeuwse Franstalige
dichter en kroniekschrijver uit de Zuidelijke Nederlanden. Eeuwenlang was zijn meesterwerk,
de KRONIEK VAN FROISSART een belangrijke bron voor de geschiedschrijving over de feodaliteit
en wordt het beschouwd als uitdrukking van de heropleving van de riddertijd.
…would have offered him an ant's egg: is te vinden in RIGHT HO, JEEVES (een Nederlandse
vertaling is mij niet bekend), Chapter 20, page 1:" Through the glass, Gussie was staring down.
His eyes were bulging and his mouth was open, giving him so striking a resemblance to some
rare fish in an aquarium that one's primary impulse was to offer him an ant's egg."
Paynim: Oudengels woord, afgeleid van het Franse woord paien: ongelovige(n), heiden(en).
Opisthognathous: een medische en/of biologische term met de betekenis 'met terugwijkende
monddelen of in bezit van monddelen die schuin naar achteren lopen , zoals bij sommige vissen
maar ook bij sommige menselijke gezichten.
Voor de gekopieerde artikelen: Source:THE TIMES DIGITAL ARCHIVE. Web. 25 Mar. 2018.
9

Nothing Serious, mei 2018

DE BOEKENKAST

VAN

HANS SPROKKREEFF

Deze keer gaan we de boekenkast bekijken van Hans Sprokkreeff. Een relatief nieuw lid met
een achternaam die al voorkomt in de eerste overleveringen van de Society. Wij willen daar
meer over te weten komen.

Hoe ben je lid van de P.G. Wodehouse Society geworden?
Ik ben in 2013 lid van de P.G. Wodehouse Society geworden, maar het verhaal begint al veel
eerder. Mijn vader was een van de eerste leden van de Society, hij was lid # 3. Hij is destijds
door zijn jongste zoon als lid aangemeld. Als er een bijeenkomst was ging mijn moeder vaak
mee. Mijn vader kende Martzen Brenner al uit Utrecht en mijn ouders hadden destijds als
gevolg daarvan een goed contact met
Ronald (#4) en Martzen. Zij zaten
vaak samen aan een tafeltje. Toen
mijn vader in 2002 overleed heb ik
zijn lidmaatschap, en tijdelijk zijn
nummer, overgenomen. Dat was echter
niet erg praktisch, want ik werkte
toen voor de buitenlandse dienst in
Luxemburg. Dat verbeterde niet toen
ik daarna werd overgeplaatst naar
Londen en later naar Kopenhagen. Pas
toen ik na mijn pensionering weer in
Nederland terug kwam kon ik de draad
weer oppakken en werd ik door Ronald
Hans met zijn vader (#3) en moeder
overgehaald weer lid van de Society te worden.
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Wat voor boeken van Wodehouse en anderen staan er zoal in je boekenkast?
Mijn vader heeft altijd gezegd dat na zijn overlijden al zijn Wodehouse
boeken voor mij waren. Van deze verzameling heb ik een gedeelte aan
Ronald gegeven, zodat er bij mij een compact deel overbleef. Als je
compact wilt zijn betekent dat dat je voornamelijk pockets hebt,
grotendeels zijn dit Penguin uitgaven. Omdat ik alleen Engels lees en het
mij alleen om de verhalen gaat, maakt het me niet uit welke uitgave ik
dan heb. Verzamelen doe ik dus niet echt, maar als ik bijvoorbeeld in
Londen ben snuffel ik natuurlijk wel in allerlei boekwinkeltjes.
Verder vind je in mijn boekenkast boeken van Bomans, Somerset
Maugham en Agatha Christie, over Oost-Europa en biografieën van o.a.
Femke Halsema, Ben Bot, Schmelzer en Springer.

Welke Wodehouse verhalen hebben je voorkeur?
Ik ben altijd wel in een Wodehouse verhaal aan het lezen en als ik op reis ben neem ik, naast
andere boeken, altijd een Wodehouse mee. Mijn voorkeur gaat uit naar de Jeeves-verhalen,
het mooiste boek vind ik dan JOY IN THE MORNING.

Heb je naast Wodehouse nog andere hobby’s?
Een van mijn andere hobby’s is schaken. Ik speel geen competitie of zo, maar ik lees over
partijen en speel die dan na. Met een computer kan dat tegenwoordig erg gemakkelijk. Maar ik
lees ook biografieën en de schaakgeschiedenis. Wat mij daarin vooral boeit is de romantiek van
rond 1900.
Verder doe ik vrijwilligerswerk en dat heeft allemaal te maken met mijn leven in de
buitenlandse dienst. Zo werk ik voor de Indonesia Nederland Society; we ondersteunen van
daaruit door onze contacten de betrekkingen tussen beide landen en bieden hulp bij de
organisatie van seminars en dienstreizen.
Iets anders is het project Gaza, de bouw van
de Global Gardens of Peace in Khan Younis,
Gaza, een initiatief van de Botanical Garden in
Melbourne
(http://www.globalgardensofpeace.org/gaza).
Op een stuk grond van ruim 3 ha. dat voor dit
project ter beschikking is gesteld willen we
de woestijn vergroenen. Het doel is om daar
een therapeutisch park voor oorlogsslachtoffers te maken, een plaats waar men
tot rust kan komen. Er is een oase gepland en
er worden ruimtes ingericht voor horticultuur, educatie en recreatie. Op de
bijgaande plattegrond is het ontwerp van het park te zien.
Het zal duidelijk zijn dat voor dit project veel geld nodig is en we zoeken dan ook zowel lokaal
in Palestina als bij de Verenigde Naties sponsoring voor dit project.
Nadat we de boekenkast van Hans hadden bekeken en besproken begaven we ons naar “Het
Wapen van Voorschoten” waar we de discussies onder het genot van een goed glas voortzetten.
MARCEL GIJBELS EN HERMAN VAN RIEL
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P.G. WODEHOUSE SOCIETY

UITGAVEN

U kunt uw bestellingen sturen naar het secretariaat: pgwssecretariaat@hotmail.nl
(n.b. genoemde prijzen zijn zonder evt. verzendkosten, combineren van bestellingen is
mogelijk).
Naast de artikelen in deze folder, werkt de PGWS ook nauw samen met uitgeverij IJzer aan
de uitgave van vertalingen van Wodehouse. De boeken die bij deze uitgever uitkomen zijn bij
die uitgever zelf te koop. Voor meer info kunt u terecht op de website:
https://www.uitgeverij-ijzer.nl/
Andere uitgaven (o.a. luisterboeken): Uitgeverij Modern Dutch (mail adres boekwinkeltje
Staring): www.boekwinkeltjes.nl

12

Nothing Serious, mei 2018

13

Nothing Serious, mei 2018

THE DRONES NEW YEAR DINNER 2018:
OVER WO-I TRAININGSKAMPEN EN SCHILDERIJEN
Op vrijdag 19 januari jl. hield The Drones Club of Belgium (TDC). het
jaarlijkse clubdiner in Kasteel Nieuwland te Aarschot. Na een warm
welkom door voorzitter Kris Smets, die de verongelukte clubicoon en
mede-oprichter Walter Rens memoreerde, werd het programma voor
het komende jaar uit de doeken gedaan. TDC gaat in het weekend van
7-8 september 2018, honderd jaar na het laatste oorlogsjaar van
WO-I, wederom naar het noord-Franse badplaatsje Ault in het
Somme-district, om daar een en ander te vieren. Ook wordt een tour
gemaakt langs Franse plaatsen waar Belgische soldaten in de
oorlogsjaren opgeleid werden voor gevechtshandelingen. Bijzonder is
dat er gekeken wordt naar verbanden tussen familieleden van de Drones en deze
trainingskampen. Meer hierover is te lezen op https://dronesclubofbelgium.blogspot.nl/ .
Vanuit Nederland werden de beste wensen overgebracht, vergezeld
van een echt ‘Drone’-biertje van The Sisters Brewery en een
exemplaar van een vel nieuwe Wodehouse-postzegels die kort erna op
de Nederlandse markt zouden verschijnen.
De Wodehouse-lezing werd ditmaal door ondergetekende verzorgd. In
het programma stond dit aangekondigd als WODEHOUSE IN PAINTINGS –
IN SEARCH OF THE HIDDEN INSPIRATION. Het betrof een onderwerp dat
onlangs ook in Washington gepresenteerd werd aan de Amerikaanse
Wodehouse Society. In de lezing werd stilgestaan bij de vele schilders
en schilderijen in de werken van Wodehouse en de specifieke rol die
zij in de verhalen van Wodehouse speelden. Vele Nederlandse en
andere Europese schilders kwamen voorbij, die Wodehouse kennelijk als voorbeeld wilde
gebruiken in zijn verhalen. Een bijzonder persoon was uiteraard Han van Meegeren, die zowel
schilder als vervalser was en ook door Wodehouse
opgevoerd is in het boek SOMETHING FISHY (1957), dat in
hetzelfde jaar nog vertaald en uitgegeven werd als ER ZIT
EEN LUCHTJE AAN. Wodehouse en Van Meegeren woonden in
dezelfde periode in Zuid-Frankrijk bij elkaar in de buurt
en kunnen elkaar zeer waarschijnlijk in de Zuid-Franse
casino’s ontmoet hebben. Dit kan de reden zijn dat
Wodehouse de vervalser Van Meegeren zo’n 25 jaar later
heeft opgevoerd in zijn werk. Herman van Riel en Jelle
Otten hebben hierover eerder in dit blad geschreven.
En uiteraard werd er tussendoor van een heerlijk diner genoten. Anatole zou zijn lippen
hebben afgelikt bij een zalmtartaar met citroen en een everzwijnfilet Nievenlandt
(Nieuwland), met groenten uit de streek en dit alles begeleid door heerlijke wijnen. Het was
weer een bijzonder en aangenaam Nieuwjaarsdiner!
PETER NIEUWENHUIZEN

14

Nothing Serious, mei 2018

OVER WODEHOUSE,

SCHILDERIJEN EN SCHILDERS1

door Peter Nieuwenhuizen
P.G. Wodehouse haalt in zijn werken graag beroemdheden aan. Hij noemt bekende Engelse
dichters als William Shakespeare, Alfred Lord Tennyson, Lord Byron en Sir Walter Scott,
filosofen als Baruch de Spinoza en Friedrich Nietzsche (Jeeves: “fundamentally unsound sir”),
historische karakters als Attila de Hun, Nero, Marcus Aurelius en Sir Philip Sidney (“died in
the Battle of Somewhere”). Ook bekende cricketers, golfers en boksers (Jack Dempsey)
worden genoemd. En bovenal citeert Wodehouse graag uit de bijbel.
Tot nu toe is er weinig aandacht geweest voor de rol van schilders in het werk van Wodehouse.
Misschien omdat Wodehouse deze minder tegenkwam in het dagelijkse leven dan schrijvers en
sporters, hoewel zijn vriend William (‘Bill’) Townend een eervolle citatie krijgt in het verhaal
LADIES AND GENTLEMEN V. PLAYERS (in WINDSOR MAGAZINE, aug. 1908) als de schilder ‘Townend’.
[citaat] “On Thursday, my brother Bob arrived from London, bringing with him a friend
of his, a Mr. Townend, who said he was an artist, but I had never seen any of his pictures. He
explained this at dinner. He said that he spent the winter thinking out schemes for big
canvases, and in the summer he was too busy playing cricket to be able to get to work on
them.”
In werkelijkheid was Townend naast schrijver in werkelijkheid ook een schilder, die de
illustraties maakte voor het vroege Wodehouse boek THE WHITE FEATHER (1907).
Fictionele schilders
In veel Wodehouse-verhalen komen schilders voor of karakters
die zich als schilder voordoen om zo de gunst van deze of gene
te verwerven. Wodehouse noemt ook reële schilders als
voorbeeld voor vakmanschap, houding en gedrag. Is zijn blik
daarbij alleen gericht op Europa of misschien ook breder? In
2015 werd de zoektocht naar de Wodehouse-schilders gestart.
Er kwamen al snel bekende karakters naar boven.
In het verhaal THE MAN UPSTAIRS (1910, STRAND MAGAZINE) komen
we de reclame-illustrator Reginald Sellers tegen met zijn vriend
Bill Bates, die zich voordoet als een zekere ‘Alan Beverley’, de
schilder van het werk Child and Cat, dat goed verkocht werd. We
kennen het verhaal ook in de vertaling van Marcel Gijbels en
Herman van Riel als DE BOVENBUURMAN (2012).
In MUNSEY'S MAGAZINE verscheen in 1913 het verhaal THE LITTLE
NUGGET , waarin de amateur-schilder Mrs. Nesta Ford haar
zoontje schildert, het verwende en nare ventje Ogden Ford.
Haar vriend Lord Mountry imiteerde daarbij iemand:

1

Artikel gebaseerd op tekst en presentatie in Washington (USA, 21-10-2017) en Aarschot (B, 19-012018).

15

Nothing Serious, mei 2018

[citaat] “who turns no more his head, because he knows a frightful fiend doth close
behind him tread”. Wodehouse citeert hierbij uit de ANCIENT MARINER van Coleridge. In
Nederland kennen we het verhaal uit het boek GOUDKLOMPJE (1972).
In het eerste duidelijke Jeeves & Wooster verhaal THE ARTISTIC CAREER OF CORKY, ook bekend
als het verhaal LEAVE IT TO JEEVES (1916) zien we een schilder aan het werk. In het verhaal
schildert Bruce ('Corky') Corcoran, een vriend van Bertie Wooster (of ook wel Gussie
Mannering-Phipps) de baby van eens zijn vroegere verloofde Muriel Singer, die hem als
erfgenaam van zijn oom, de bekende vogelliefhebber Lord Alexander Worple, heeft
verdrongen. Zijn abominabele schilderkunst
geeft de baby zo’n lachwekkend voorkomen, dat
het een succes wordt in de stripsectie van het
dagblad SUNDAY STAR als de cartoon THE
BLOBBS .
Het
ADVENTURES
OF
BABY
schildersinkomen is daarmee veilig gesteld. We
kennen het verhaal in de vertaling KNAP JIJ ’T
MAAR OP , JEEVES (1935) en JEEVES FIKST ’T (1970).
Soms is de schilder een randfiguur, maar soms
is zijn schilderkunst een essentieel onderdeel
van het verhaal, zoals bij het laatstgenoemde
voorbeeld.
Er zijn zeker zo’n 25 fictionele schilders te vinden in Wodehouse’ werk. Hiertoe behoren:
• Paul Boielle in ROUGH-HEW THEM HOW WE
WILL (1910)
• Kirk Winfield in THE WHITE HOPE/THE
COMING OF BILL (1914)
• Archie Ferguson in CONCEALED ART (1915)
• Algie, Lord Wetherby in UNEASY MONEY
(1916)
• James B. Wheeler & Alice Wigmore in
INDISCRETIONS OF ARCHIE (1921)
• Raymond Gandle in THE MAGIC PLUS FOURS
(1922)
• Victor Beamish in UKRIDGE’S ACCIDENT
SYNDICATE (1923)
• Miss Osbaldistone in JANE GETS OFF THE FAIRWAY (1924)
• Frederick Pilcher in THOSE IN PERIL ON THE TEE (1927)
• George Finch, ‘the worst painter in New York’, in THE SMALL BACHELOR (1927)
Ook de bekende Mr. Mulliner kent wat neefjes die schilderen:
• Ignatius Mulliner in THE MAN WHO GAVE UP SMOKING (1929)
• Lancelot Mulliner in THE STORY OF WEBSTER (1932)
• Brancepeth Mulliner in BURIED TREASURE (1936)
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En nog wat latere schilders:
• Dante Gabriel Quintin in THE WORD IN SEASON (1940)
• Archie Gilpin in SERVICE WITH A SMILE (1961)
• Joe Cardinal in LIFE WITH FREDDIE (1966)
Schilderijen als thema
In diverse verhalen speelt een schilderij echt een essentiële
rol. Een paar voorbeelden. In het verhaal JEEVES AND THE SPOT
OF ART (1929) in het boek V ERY GOOD, JEEVES maakt de artiest
Gwladys Pendlebury een portret van Bertie Wooster, dat een
poster wordt voor de Slingsby's Superb Soups. In de mooie
serie JEEVES & WOOSTER uit de jaren negentig, met Hugh Laurie
& Stephen Fry in de hoofdrollen, wordt het verhaal wat
aangepast. In de eerste aflevering uit de vierde serie met de
titel RETURN TO NEW YORK, schildert Gwladys een portret van
tante Agatha, dat uithangbord wordt voor GRANNY'S FAVORITE SLINGSBY’S OLDE ENGLYSHE COCK -ALEEKIE S OUp van dezelfde soepgigant. In 1976 verscheen het boek in de vertaling UITSTEKEND,
JEEVES.
In 1947 lezen we in FULL MOON over William ‘Bill’ Lister, de ‘Gorilla-faced’ schilder en petekind
van Galahad Threepwood. Bill is verliefd op Prudence Garland, nichtje van Lord Emsworth. Hij
vermomt zich met valse baard en doet zich voor als de schilder Messmore Breamworthy en als
de dierenschilder Landseer, om zo stiekem Blandings Castle te kunnen betreden. Hij krijgt
zelfs de opdracht om de Keizerin van Blandings Castle te schilderen. Dat prachtige schilderij
wordt uiteraard gekocht. Na te lezen in het Nederlands in het boek VOLLE MAAN (1959).
Een ander belangrijk schilderij wordt zelf vernietigd. In het
boek A FEW QUICK ONES (1959) staat het verhaal JEEVES MAKES AN
OMELETTE . Hierin figureren twee familieleden als schilder: vader
Edward Fothergill en zoon Everard. Bertie Wooster krijgt de
opdracht om de afbeelding van Cornelia Forthergill te
vernietigen, ooit geschilderd door haar schoonvader Edward,
als THE FOTHERGILL VENUS, maar Bertie vernietigt uiteraard het
verkeerde olieverfschilderij, gemaakt door zoon Everard. Het
verhaal is een remake van Wodehouse’ eerdere Reggie Pepperverhaal DOING CLARENCE A BIT OF GOOD. Ook in de Jeeves &
Wooster serie komt dit verhaal voor: in de derde serie worden
de schilderijen in de zesde episode vernietigd.
En nog een voorbeeld: in A PELICAN AT BLANDINGS (1969) gaat het
o.a. om een kunstdiefstal. Een ander petekind van Gally
Threepwood, de galerie-eigenaar Johnny Halliday, verkoopt een
kostbaar schilderij aan de Duke of Dunstable, de oom van zijn geliefde Linda. Dunstable wil het
werk op zijn beurt aan de miljonair Wilbur Trout doorverkopen om er een flink slaatje uit te
kunnen slaan, maar het schilderij blijkt een vervalsing te zijn. Er vindt een schilderijdiefstal
plaats, een omruiling en opnieuw een diefstal. Het schilderij wordt een vehikel voor verliefden
en bedriegers. Maar dankzij Gally Threepwood komt alles weer op zijn pootjes terecht. In
1971 kon Nederland het nalezen in BLOOT OP BLANDINGS CASTLE.

17

Nothing Serious, mei 2018

Echte schilders
Als het gaat om werkelijke schilders, noemt Wodehouse er ook enkele als voorbeeld voor goed
vakmanschap. Het zijn er echter niet zo heel veel en het blijken toch voornamelijk vroege
schilders te zijn uit de 15e-17e eeuw. Bij zijn Engelse voorbeelden kijkt Wodehouse ook naar de
18e-20e eeuw. Wodehouse noemt in totaal 2 Italianen, 1 Duitser, 4 Nederlandse meesters en 4
Engelse schilders:
Italiaans:
• Michelangelo (1475-1564)
• Tintoretto (1518-1594) die eigenlijk Jacopo Robusti heette
Duits:
• Hans Holbein de Jongere (1497-1543)
Nederlands:
• Frans Hals (1582-1666)
• Pieter van der Faes (1618-1680), in Engeland ook bekend als 'Peter Lely/Lilly’ vanwege
de lelie aan de buitenkant van zijn huis
• Pieter de Hooch (1629-1684)
• Johannes Vermeer (1632-1675)
Engels:
• Joshua Reynolds (1723-1792), bekend van THE INFANT SAMUEL AT PRAYER
• Thomas Gainsborough (1727-1788)
• John Constable (1776-1837)
• James Sant (1820-1916)
Maar geen grote Fransen, Spanjaarden, Russen, Amerikanen of Japanners.
Reputatie
P.G. Wodehouse noemt de schilders vanwege hun naam en reputatie of gewoon als grap. Een
voorbeeld: in de roman SUNSET AT BLANDINGS (1977) stelt Wodehouse dat het leven van een
cartoonist moeilijk is. Gally Threepwood waarschuwt zijn nichtje Victoria ‘Vicky’ Underwood
dat haar verloofde Jeff ‘Bingo’ Bennison, een artiest op zwart zaad, geen grote vermogens te
wachten zullen staan voor zijn komische tekenwerk.
[citaat] "Freddie tells me he has tried every possible market and nobody wants it.
However promising an architect Jeff may have been, he apparently isn't good at comic strips.
Don't blame him. Many illustrious artists would have had the same trouble. Michelangelo,
Tintoretto and Holbein are names that spring to the mind."
Wodehouse speelt ook met de (on)bekendheid van namen van grote schilders, zoals
Michelangelo. Het zegt dan meer over het romankarakter dan over de schilder. In het boek
THE SMALL BACHELOR (1927) vraagt J. Hamilton Beamish aan Mrs. Waddington waarom zij zo’n
bezwaar heeft tegen George Finch als schoonzoon. Zij antwoordt dan:
[citaat] "He is an artist.“ Beamish replies: "So was Michelangelo." But Mrs. Waddington
wasn't impressed: "I completely fail to understand, Mr. Beamish, why, when we are discussing

this young man here with the black eye and dirty collar, you should persist in diverting the
conversation to the subject of a perfect stranger like Mr. Angelo."
Het verhaal is in Nederland bekend uit het boek DE VERLEGEN VRIJGEZEL (1941).
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Maatstaf
De grote schilders worden ook door Wodehouse in zijn verhalen opgevoerd als maatstaf voor
het vakmanschap van een (fictionele) schilder. In QUICK SERVICE (1940) schildert de fictionele
schilder Joss Weatherby een portret van Mrs. Beatrice Chavender. Maar slaagde hij hier
glansrijk in?
[citaat] "[Mrs Chavender] entered a moment later, looking like Mrs. Siddons in one of

her more regal roles. She would have made a good subject for the brush of Sir Peter Lely or
Sir Joshua Reynolds. Indeed both Sir Joshua and Sir Peter would probably have made even a
better job of her than Joss Weatherby had done."
De Engelse schilder Joshua Reynolds had het schilderij van Sarah Siddons als de Tragische
Muze in 1784 geschilderd en het was beroemd in geheel Engeland en werd veel gekopieerd. In
de schilderijencollectie van Dulwich College waar Wodehouse naar school ging, hing in zijn
studietijd ook een kopie, dus Wodehouse kan het schilderij al uit die tijd gekend hebben. En
het beeldje van THE INFANT SAMUEL AT PRAYER, gemodelleerd naar een ander schilderij van
Reynolds, wordt door Wodehouse in maar liefst zeven verschillende verhalen aangehaald.
Reynolds was voor Wodehouse dus een geliefd voorbeeld.
Een bekend schilderij kan ook verworden tot een gezegde. De 19e eeuwse schilder James Sant
schilderde zijn 13-jarig nichtje Anne Kathleen Rendle op een sentimentele wijze op zijn
schilderij THE SOUL'S AWAKENING. Dit sprak aan bij het Victoriaanse publiek en ook dit
schilderij werd veel gekopieerd en verwerkt in gravures. De afbeelding van Anne Kathleen
stond symbool voor verlegenheid, sentiment en zelfs ongemakkelijkheid. Enkele voorbeelden:
•

In UNEASY

MONEY :

[citaat] "What brings you charging in here

looking like the Soul's Awakening?"
•

•

IN THE SPRINGTIME: [citaat] “The man was goggling.
His entire map was suffused with a rich blush. He looked like
the Soul's Awakening done in pink.”
In ABSENT TREATMENT: [citaat] “Have you ever seen that
picture, The Soul's Awakening? It represents a flapper of
sorts gazing in a startled sort of way into the middle distance
with a look in her eyes that seems to say, "Surely that is
George's step I hear on the mat! Can this be love?””

In JEEVES

Vervalsingen
In het boek SOMETHING FISHY (GB), ook bekend als THE BUTLER DID IT (VS) uit 1957 worden zelfs
verschillende beroemde schilders tegelijk genoemd. Dit komt vanwege de schilderijencollectie
van Lord Uffenham, die vervalst blijkt te zijn. De kunstkenner Mortimer Bayliss moet het
slechte nieuws aan Lord Uffenham vertellen dat zijn gekoesterde werken die hij wil verkopen,
allen vervalsingen zijn.
[citaat] "This," said Mr. Bayliss, indicating the Gainsborough he had been examining, "is

undoubtedly a Wilfred Robinson. He painted a beautiful Gainsborough. That Constable is a
Sidney Biffen. His middle period, I should say. About this Vermeer I'm not so sure. It might
be a Paul Muller or it might be a Jan Dircks. Their style is somewhat similar, due no doubt to
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the fact that they were both pupils of Van Meegeren. Ah," said Mr. Bayliss with enthusiasm,
"there was a man, that Van Meegeren. Started out in a modest way forging De Hoochs, and
then rose to Vermeers and never looked back. Sold the last one he did for half a million
pounds. They don't make men like that nowadays. Still, Muller and Dircks are quite good, quite
good. Not bad at all," said Mr. Bayliss tolerantly.
Het verhaal is terug te lezen in de vertaling ER
gepubliceerd werd.

ZIT EEN LUCHTJE AAN,

dat nog in hetzelfde jaar

Maar waarom refereert Wodehouse hier een paar maal aan Van Meegeren? Door eerdere
research van Jelle Otten (2015) en Herman van Riel (2016) is de relatie tussen Wodehouse en
Van Meegeren veel duidelijker geworden. In onderstaand stuk wordt hun research samengevat.
Han van Meegeren
Han van Meegeren was een Nederlandse schilder, geboren in 1889 en dus acht jaar jonger dan
Wodehouse. Hij groeide op in Deventer, studeerde bouwtechniek en nam tekenles met
aanvankelijk veel succes. Hij verhuisde naar Den Haag en werd een societyfiguur. Toen zijn
werk minder gewaardeerd werd, trok hij naar Franse Rivièra en ontwikkelde daar het idee om
de kunstwereld een hak te zetten. Hij vervalste oude meesters zoals Vermeer en verkocht
deze via tussenpersonen aan musea. Na WO-II werd hij opgepakt omdat hij verdacht werd van
verkoop van een Vermeer aan de Duitse bezetter ten behoeve van de collectie van Herman
Göring: het schilderij CHRISTUS EN DE OVERSPELIGE VROUW. Dit schilderij werd na de oorlog in een
Oostenrijkse zoutmijn teruggevonden. In 1947 werd hij berecht maar pleitte voor vrijspraak
omdat hij geen echt schilderij had verkocht, maar slechts een vervalsing. Hij demonstreerde
zijn grote vaardigheid in het vervalsen en bekende tenminste twintig schilderijen vervalst te
hebben, waaronder DE EMMAÜSGANGERS, dat in het Museum Boijmans in Rotterdam hangt. Van
Meegeren kreeg uiteindelijk een jaar celstraf, maar overleed in 1947 voordat deze straf
voltrokken kon worden.
Wodehouse kon van dit internationale schandaal gehoord hebben. In het hem bekende blad
S ATURDAY EVENING POST stond bijvoorbeeld op 1 november 1947 het artikel THE MAN WHO
SWINDLED GÖRING op het omslag vermeld, een verhaal over Van Meegeren,
Herman van Riel onderzocht of er nog meer relaties tussen Wodehouse en Van Meegeren
konden zijn, behalve het mogelijk gelezen hebben over deze kunstvervalser. Hij ontdekte dat
Wodehouse en Van Meegeren bij elkaar in de buurt hebben gewoond. Wodehouse en Ethel
vertrokken namelijk in maart 1932 naar Auribeau-sur-Siagne aan de Côte d’Azur in zuidFrankrijk, op een afstand van 12 mijl van Cannes vandaan, op twintig minuten rijden van het
casino. In 1934 woonden ze zelfs even in het Carlton Hotel in Cannes. Ook in 1932, in oktober,
kwam Van Meegeren met zijn vrouw Jo naar diezelfde regio en betrok een kasteeltje in
Roquebrune-Cap-Martin, een paar mijl van Monte Carlo met zijn casino vandaan, waar hij tot
1937 woonde. Daar schilderde hij zeven bekende vervalsingen, zoals DE EMMAÜSGANGERS.
Het kan goed zijn dat Wodehouse en Van Meegeren elkaar in deze periode in een casino
ontmoet hebben. Beiden frequenteerden deze gelegenheden graag en Van Meegeren zocht
Engelsen op, hopend op een portretopdracht. Wodehouse en zijn vrouw Ethel, die nog meer van
gokken hield dan Wodehouse, kwamen in beide casino’s, zowel die van Cannes als die van Monte
Carlo. In het boek HOT WATER uit 1932, toen hijzelf aan de Côte d’Azur arriveerde, laat hij
Bingo Little en Freddie Widgeon ook in Monte Carlo arriveren. Een jaar later, in 1933, was dit
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al in het Nederlands te lezen in de vertaling IN DE SOEP. In zijn boek FRENCH LEAVE (1956)
beschrijft Wodehouse de stadjes St. Rocque en Roville, mogelijk gebaseerd op de stad Nice
met zijn casino, precies tussen Cannes en Monte Carlo in.
En dan schrijft Wodehouse in 1957 het boek SOMETHING FISHY waarin hij Van Meegeren zo
herkenbaar neerzet als vervalser, tien jaar na diens dood. Misschien kwam door zijn vorige
boek FRENCH LEAVE de herinnering aan de gokkende en vervalsende Van Meegeren weer terug in
zijn geheugen, waardoor Van Meegeren een plaatsje kreeg in zijn nieuwe roman SOMETHING
FISHY .

Om te eindigen bij Wodehouse en de schilderijen:
Herman van Riel vroeg zich terecht af wie toch de
schilder geweest kan zijn die het portret geschilderd
heeft dat bij de familie Wodehouse in de huiskamer hing.
Misschien is die portretschildering wel gemaakt in zuidFrankrijk, door een schilder die toevallig wat geld voor
het casino nodig had? En daardoor Wodehouse zo’n
twintig jaar herinnerde aan een stukje gedeeld verleden.
Literatuur
Jelle Otten, ‘Han van Meegeren - een Nederlandse referentie in Wodehouse’ werk’. In: NOTHING SERIOUS 32
(1) 2015, p.25-27.
Herman van Riel, ‘Wodehouse en Van Meegeren – La Douce France’. In: NOTHING SERIOUS 33 (1) 2016,
p.14-18.

***

EEN

VEILING MET

***

***

WODEHOUSE

BOEKEN

Ongeveer een jaar geleden hebben onze leden Herman van Riel en Jannes Koster uit de boedel
van wijlen ons lid Etienne Corljé zijn verzameling Wodehouse gekocht. Veel van onze leden
hebben een lijst van de beschikbare titels aangevraagd en hier hun koopjes uit gedaan.
Aangezien de reguliere handel geen interesse had in de rest van de collectie, is het geheel nu
bij veilinghuis Bubb Kuyper aangeboden.
Dit heeft een selectie gemaakt en biedt deze nu in 18 kavels (nummers 68/1520 tot 1537)
onder het hoofdstuk “Foreign Literature” ter veiling aan. Deze vindt plaats op dinsdag 29 mei
vanaf 10.00 uur, hoe laat deze nummers precies aan de beurt zijn is niet bekend, dat hangt af
van de snelheid van de overige kavels op die dag.
Belangstellenden kunnen de veiling op internet volgen of er zelfs fysiek bij aanwezig zijn. Op
de site van Bubb Kuyper (https://www.bubbkuyper.com/) staan de kavels beschreven en
worden ook de kijkdagen vermeld. Voor de liefhebbers zitten er ook wel wat dure stukken bij
maar je weet maar nooit bij zo’n veiling.
Uiteindelijk blijven er van de collectie nog heel veel stukken over die niet veilingwaardig zijn
bevonden. Hiervan zal weer een nieuwe lijst op verzoek worden rondgestuurd. Dus mensen, hou
het in de gaten, de veiling en de nieuwe lijst met restanten!
JANNES KOSTER
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NIEUW

BOEK OVER

PLUM

Goed nieuws voor Wodehouse fans! Het gebeurt tegenwoordig
nog maar zelden dat er een nieuw boek verschijnt van of over
P.G. Wodehouse.
De twee vrienden Elliot Milstein en Curtis Armstrong hebben de
artikelen die ze in de loop der jaren hebben gewijd aan
Wodehouse en die ze tijdens de Wodehouse Conventions hebben
voorgedragen, nu verzameld in een prachtig nieuw boek, dat ook
bespiegelingen bevat over hun jarenlange vriendschap, die zijn
wortels vond in Wodehouse.
Hun boek heet ‘A Plum Assignment’ en verschijnt op 18 april.
Elin Woodger Murphy (lid van de PGWS en de weduwe van
Norman Murphy, TMWKAE) heeft het voorwoord geschreven en
stelt daarin dat dit boek een geweldige aanvulling is voor de
boekenkast van iedere Wodehouse liefhebber: “I was
tremendously chuffed to have been asked to write the preface
for the book, and I can tell you now it is the goods - a valuable
addition to any Wodehouse lover's shelves (the book, that is, not my preface).”
Tally-ho,
Aunt Dahlia

p.s. So sorry, but no previews, just a guarantee that it's a dashed good book!
Aunt Dahlia is de ‘Nom de Plum’, een soort schuilnaam, die de leden van het Wodehouse forum
PGWnet zichzelf hebben gegeven.
De uitgever schrijft:
”In MULLINER NIGHTS, P. G. Wodehouse tells us that "there is no surer
foundation for a beautiful friendship than a mutual taste in
literature." Curtis Armstrong and Elliott Milstein might add that no
mutual taste in literature is a surer foundation for friendship than a
mutual love of the works of P. G. Wodehouse, and their four decades
of friendship, sparked by The Master when they were barely out of
short pants and spots, proves it. Across those decades, the authors
expressed their love of Wodehouse through deep dives into his
oeuvre in papers, presentations, and toasts delivered at Wodehouse
conventions and published in Wodehouse journals.
A Plum Assignment collects these pieces together for the first time,
exploring everything from the heights of Bertie Wooster's consanguinity to the depths of S.
F. Ukridge's penny-ante stratagems, from the satiric depredations of Mulliner's Hollywood to
precisely how Plum penned the sunshine into Blandings.
Pour yourself a cheerful whisky and s. and join two great pals for a journey through the world
of P. G. Wodehouse!”
Van harte aanbevolen: ISBN-13: 978-0692086313
MARCEL GIJBELS
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EEN

NIEUWE

WODEHOUSE PENNING

In de N OTHING SERIOUS van mei 2017 vertelde ons lid #7,
Jan Paul Kruimel, enthousiast over de Wodehouse
penningen die hij in de afgelopen jaren heeft
vervaardigd. Onlangs heeft hij aan deze serie een nieuwe
penning toegevoegd.
Het is een penning die bestaat uit een rond deel met een
doorsnede van 60 mm en een balkvormig deel van 5x5 mm
en 73 mm lang. Met het balkje kan de penning dan in
verschillende standen worden geplaatst.
De voorzijde heeft het opschrift “Yo”, met in de letter “o” een gat dat correspondeert met de
“o” van “Ho” op de keerzijde.
Het balkvormige deel van de penning heeft op twee zijden het opschrift:
IN FACT:
YO FRIGHTFULLY HO!

Deze tekst is een begroeting uit de begin scène van COCKTAIL TIME:
“Yo ho,” said Lord Ickenham. “In fact, I will go further. Yo frightfully ho,” and it was

plain to both Bean and Egg that they were in the presence of one who was sitting on
the top of the world and who, had he been wearing a hat, would have worn it on the
side of his head. He looked, they thought, about as bumps-a-daisy as billy-o.
Het is de uitroep van een persoon ’who is sitting on top of the world’. In het Nederlands:
JOE HOE, OF EIGENLIJK: JOE GEWELDIG HOE!
Dit kunstwerkje is eigen gietwerk van Jan Paul, uitgevoerd in kunstporselein met een plumkleurige patinering.
HERMAN VAN RIEL
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