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VEILING VINTAGE MULLINER'S BOEKEN, EEN RUILBEURS EN A GOOD CIGAR
IMPRESSIES VANUIT SZMULEWICZ, 13 OKTOBER 2018

IS A

SMOKE:

De presentielijst werd door onderstaande personen getekend:
Elsbeth Westerman, Lars van Eesteren, Alex van Zundert, Hans Muller, Tony Roodnat, Leonard Beuger,
Robert Reinders Folmer, Josepha Olsthoorn, Pjottr Hatzmann, Vikas Sonak, Jannes Koster,
Dick Vleeskruijer, Herman van Riel, Michiel Krans, Johan de Bondt, Jelle Caro, Jos Boer, Hans Jung,
Ole van Luyn, Jury Smit, Ans Olie, Peter Nieuwenhuizen, Rob Sander, Marcel Gijbels .
Afmeldingen ontvingen wij van:
Jelle Otten, Willem Pekelder, Dolf Weverink, Johan Buiskool, Hans Sprokkreeff, John Kroes,
Wil Brouwer, Pim Gerritse, Peter en Henriëtte Uges, Erik van Munster, Jan Jaap Omvlee,
Jan Jelle van Hasselt, Gera Wemmenhove, Wim en José van Es, Ronald en Martzen Brenner.
Als gast waren aanwezig:
Menno van Eesteren, Tense Bilgoe, Ton van Doesburg, Lex Bultsma, Anton Weda.
.

Zoals u weet is het in elk geval in de Blandings Castle boeken altijd prachtig weer,
tenzij het verhaal een onweersbui nodig heeft. Misschien als een hommage hieraan was bij
aanvang van de PGWS-bijeenkomst in Amsterdam de hemel stralend blauw en de temperatuur
25 graden. Het was, bleek later, de warmste 13 oktober en de meest late zomerse dag ooit
gemeten.
Om 13:30 heette de voorzitter ons allen welkom en introduceerde hij enkele nieuwe
gasten.
Tense Bilgoe kent Wodehouse sedert 1981 in Wageningen.
Haar eerste kennismaking was DIEFJE MET VERLOS en HET
MEISJE IN HET BLAUW. Wat haar aansprak was dat Wodehouse
gewoon een frivole man was, die heel erg mooi kon schrijven.
Anton Weda was jaren geleden al eens in Mulliner's, maar
het lid worden duurde even. Zijn vader had de Prismauitgaven van Wodehouse en zo werd hij door het virus
gegrepen.
Lex Bultsma was als introducé met Hans Jung meegekomen. Zij zijn beiden anglofiel. Op zijn
school behoorde Wodehouse gewoon tot de opvoeding.
Onze secretaris Marcel las de lijst met afmeldingen
voor en stipte de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aan, die sinds 28 mei 2018 van toepassing
is. Dit lijkt misschien wat overdreven voor een onschuldige
society als de onze. Maar als bijvoorbeeld iemand er bezwaar
tegen heeft afgebeeld te worden op foto's in NOTHING
SERIOUS, dan wordt hij of zij verzocht dit aan het bestuur te
melden.
Daarna werden enkele recentelijk overleden leden
herdacht: Han Schrijvers, Wil Conradi en Suzanne Hoogendijk.
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Herman vroeg in zijn functie van hoofdredacteur van NOTHING SERIOUS aandacht voor
het volgende: hij zou graag bijdragen van zoveel mogelijk verschillende auteurs willen plaatsen.
Dus lieve leden, als u altijd al een stukje had willen schrijven over - bijvoorbeeld - bedienden
die in andere boeken vergeleken worden met Jeeves (ik noem maar even Bunter in de Lord
Peter Wimsey verhalen van Dorothy L. Sayers, wat mij betreft oneindig veel beter geschreven
verhalen dan die van Agatha Christie) of over ijzingwekkende tantes (en ooms, neven, nichten)
met een Wodehousiaans tintje door de eeuwen heen, grijp uw kans. Ook korte anekdotes
worden op prijs gesteld. Een foto gemaakt tijdens uw vakantie van iets Wodehousiaans met
een onderschrift zou een welkome bijdrage kunnen vormen.
Daarna kreeg onze penningmeester Elsbeth het woord. Zij nodigde aanwezige leden die
hun contributie nog niet hadden betaald om dit ter plekke te doen.
Onze voorzitter had weer een indrukwekkende brief
van het Engelse hof ontvangen. Camilla, Duchess of Cornwall
heeft toegezegd dat zij in elk geval tot 2023 onze
beschermvrouwe zal blijven. Wij zijn wel op de vingers
getikt omdat wij de jaarlijkse kerstkaart in ons blad
hebben opgenomen. Wellicht hebben zij in Londen ook de
nieuwe privacywetgeving gelezen.
Leonard bracht verslag uit van het UK PGWS Dinner.
Hij vertelde dat hij vorig jaar naar de USA Convention was geweest en dat in vergelijking
daarmee de sfeer enigszins formeel was. Maar het was een prachtige zaal, heerlijk eten en
drinken en aangenaam entertainment.
Na een pauze om een drankje te kunnen bestellen vertelde de voorzitter dat wij door
Waterstone's Booksellers waren uitgenodigd om op 1 november 's avonds aanwezig te zijn bij
de lancering van een nieuw boek in Wodehouse-stijl: JEEVES AND THE KING OF CLUBS door
Ben Schott.
Rob kondigde aan dat het Tweede PGW Filmfestival zou plaatsvinden in Theater Perdu
op zaterdagmiddag 24 november. Na afloop is er gelegenheid om te souperen in Szmulewicz.
Introducés zijn (gratis) van harte welkom.
Pjottr las daarna een Favoriet Fragment voor uit RUMOER OP
BLANDINGS CASTLE. Het was de scène waarin Lady Julia Fish aan het
bekvechten is met haar zus Lady Constance over Sue Brown. Lord
Emsworth komt binnen en Lady Constance ontdekt tot haar ontzetting
dat hij in plaats van een boordenknoopje een paperclip in zijn
overhemd draagt.
Ik heb alleen de Engelse tekst uit HEAVY WEATHER tot mijn
beschikking:

Oh, Clarence!” said Lady Constance, with the exasperation
which the sudden spectacle of the head of the family so often
aroused in her. The ninth Earl had selected this tense moment
to potter into the room.
“Eh?” he said.
“Go away!”
“Yes,” said Lord Emsworth, “lovely.” As so frequently happened with him, he was
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in a gentle trance. He wandered to the piano, extended a long, lean finger, and
stabbed absently at one of the treble notes.
The sharp, tinny sound seemed to affect his sister Constance like a pin in the
leg.
“Clarence!”
“Eh?”
“Don’t do that!”
“God bless my soul!” said Lord Emsworth querulously.
He turned from the piano, and Lady Constance was enabled to see him steadily
and see him whole. The sight caused her to utter a stricken cry.
“Clarence!”
“Eh?”
“What — what is that thing in your shirt-front?”
The ninth Earl squinted down.
“It’s a paper-fastener. One of those brass things you fasten papers with. I lost
my stud.”
“You must have more than one stud.”
“Here’s another, up here.”
“Have you only two studs?”
“Three,” said Lord Emsworth, a little proudly. “For the front of the shirt, three.
Dashed inconvenient things. The heads come off. You screw them off and then
you put them in and then you screw them on.”
“Well, go straight up to your room and screw on the spare one."
It was not often that Lord Emsworth found himself in the position of being able
to score a debating point against his sister Constance. The fact that he was
about to do so now filled him with justifiable complacency. It seemed to lend to
his manner a strange, quiet dignity.
"I can’t,” he said. "I swallowed it.”
Lady Constance was not the woman to despair for long. A short, sharp spasm of
agony and she had seen the way.
“Wait here,” she said. “Mr. Bodkin is sure to have dozens of spare studs. If you
dare to move till I come back . . .”
She hurried from the room.
Het volgende agendapunt was de veiling van enkele
door Francis geschonken Wodehouse boeken, die wij
jarenlang op de plank achter de bar van Mulliner's
Wijnlokaal konden zien liggen. Jannes hanteerde met zwier
de veilinghamer. Het eerste exemplaar was vanzelfsprekend
MEET MR MULLINER en werd voor € 10,00 eigendom van Lex
Bultsma. MR MULLINER SPEAKING werd voor € 11,00 verkocht
en MULLINER NIGHTS ging voor € 15,00 naar Hans Muller. De
volgende boeken die niet Mr Mulliner in de titel hadden
werden iets minder enthousiast ontvangen. Dick mocht zich
voor € 1,00 eigenaar noemen van PICCADILLY JIM en Elsbeth verkreeg A CENTURY OF HUMOUR voor
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€ 5,00. Jannes veilde nog een exemplaar van THE PRINCE AND BETTY voor € 11,00, zodat ons WAF
toch weer met een aardig bedrag gespekt werd.
Vervolgens werd een Ruilbeurs gehouden, een idee van Ole. Hij had zelf een aantal
boeken dubbel en nam aan dat dit ook bij andere leden het geval was. Het werd een levendig
kijken en ruilen, hoewel de meeste leden niet per se een boek terug wilden, maar blij waren een
goed tehuis voor hun boeken te vinden. Ikzelf had een paar boeken meegebracht en beging
bijna een fatale blunder door een stapeltje dat helemaal niet voor de ruilbeurs bedoeld bleek
genereus aan een geïnteresseerde aan te bieden. Oeps. Wat overbleef en niet meer mee naar
huis genomen werd nam Elsbeth mee voor een Little Free Library. Ik ben heel benieuwd of
daar belangstelling was voor de boeken.
Na de volgende drankpauze vertelde Leonard over
zijn Modern Dutch Podcast project, dat een jaar bestond.
Op www.moderndutch.nl leest Leonard elke week een door
hem vertaald verhaal van Wodehouse voor, met muziek van
Bill Brookers' Jugband en tekeningen van dochter
Laura Beuger. De luisterverhalen zijn ook verkrijgbaar via
Spotify en iTunes. Leonard is van plan dit twee jaar vol te
houden maar het is wel veel werk, vooral het verbeteren van
spreekfouten.
Ter viering van dit eerste jubileum had hij een speciaal verhaal geplaatst, JEEVES EN HET LIED DER
LIEDEREN, met een bonus. Leonard schreef als inleiding op de website:

De Modern Dutch Podcast bestaat nu een jaar. Elke week heb ik u een verhaal of
hoofdstuk voorgelezen uit het werk van P.G. Wodehouse, telkens omlijst door
een vrolijk muziekje van Bill Brookers’ Jugband. Om dat te vieren vandaag een
extra lange aflevering met een verhaal dat een hoogtepunt genoemd mag worden
uit de Jeeves & Wooster Saga: Het Lied der Liederen. Voor Wodehouseliefhebbers is dat lied de beroemde smartlap van Al Jolson Sonny Boy. Vandaag
kunt u het, als feestelijk toetje bij ons eenjarig bestaan, aan het eind van het
verhaal in zijn geheel beluisteren in de versie van Bill Brookers’ Jugband.
Ik kan u uit eigen ervaring verzekeren dat de luisterverhalen van Leonard ideaal zijn om te
beluisteren tijdens bijvoorbeeld een huishoudelijke klus, of wanneer je door omstandigheden
niet in de gelegenheid bent om de verhalen zelf te lezen. Inmiddels is hij bij nummer 66: EEN
VRIENDINNETJE VOOR LORD EMSWORTH, een van de verhalen uit BLANDINGS CASTLE AND ELSEWHERE. Een
erg charmant verhaal waarin Lord Emsworth zich van een ongekend dappere en sociale kant
laat zien en waarin onder meer zijn Schotse tuinman Angus McAllister figureert. Wodehouse
schreef: “It is never difficult to distinguish between with a Scotsman with a grievance and a
ray of sunshine.” De scènes met deze Schot en Lord
Emsworth zijn echter goed voor een zonnige lach. Voor ons,
bedoel ik. Niet voor de Schot in kwestie.
Robert had naar aanleiding van het artikel van Hans
Muller over Cyril Northcote Parkinson (van De wet van
Parkinson) nog een aanvulling. Behalve de Eerste wet van
Parkinson (Werk breidt zich uit tot de ervoor beschikbare
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tijd) is er ook nog een Tweede (Uitgaven zullen toenemen totdat ze alle inkomsten dekken) en
een Derde (De tijd die besteed wordt aan een agendapunt is omgekeerd evenredig aan het
belang ervan).
Het volgende agendapunt ☺ was A Good Cigar is a Smoke, fragmenten over roken in het
werk van Wodehouse. Rob citeerde uit SUMMER LIGHTNING:

"It was the opinion of the poet Calverley, expressed in his immortal 'Ode to
Tobacco', that there is no heaviness of the soul which will not vanish beneath
the influence of a quit smoke."
Hij las tevens deze ODE TO TOBACCO voor. Jos las voor uit het
Mulliner-verhaal DE MAN DIE GESTOPT WAS MET ROKEN. Verder
passeerden fragmenten uit SOMETHING FRESH en BARMY IN
WONDERLAND de revue. Vikas herinnerde aan Florence Craye in
AUNTS AREN'T GENTLEMEN:

“For one thing,” she said, “you smoke too much. You must
give that up when we are married. Smoking is just a habit.
Tolstoy,” she said, mentioning someone I had not met,
“says that just as much pleasure can be got from twirling
the fingers.”
Ans had een quote uit UKRIDGE`S DOG COLLEGE. En Jannes las een citaat voor uit JEEVES TAKES
CHARGE.

Tijdens de rondvraag toonde Rob een Tsjechische vertaling van ICE IN THE BEDROOM.
Het agendapunt Piglet Dice oftewel De Varkensgokkerij werd wegens tijdgebrek uitgesteld tot
een volgende bijeenkomst.

Wij werden nog verblijd met een heel bijzondere present-premie: THE ARTISTIC CAREER OF
CORKY, door P.G. Wodehouse, als graphic novel door Roger Langridge op 13 juni 2018, met een
interessante inleiding van Peter Nieuwenhuizen over dit Jeeves & Wooster verhaal.
En toen was het tijd om Szmulewicz over te laten aan andere bezoekers. Verfrist door
een onderdompeling in het werk van Wodehouse en het ontmoeten van geestverwanten stapten
wij de nog steeds zwoele stad in.
Josepha Olsthoorn
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JEEVES

AND THE

KING

OF

CLUBS – BEN SCHOTT

door Marcel Gijbels
Volgens de annalen van de PGWS was de Society al twee maal eerder te gast bij Waterstones
Boekhandel in de Kalverstraat in Amsterdam. De eerste keer werden wij in 2012, ter
gelegenheid van de presentatie van het boek A LIFE IN LETTERS van Sophie Ratcliffe gastvrij
ontvangen door Pauline Konink van Uitgeverij Random House en Tim Butler die bij
Waterstones werkt. Bij de tweede gelegenheid, eind 2013, werd het eerste exemplaar van het
boek JEEVES AND THE WEDDING BELLS van Sebastian Faulks aan onze voorzitter aangeboden.
Op 1 november jl. was de PGWS weer uitgenodigd, ditmaal voor de doop van een nieuwe
pastiche van het werk van Wodehouse: JEEVES AND THE KING OF CLUBS, met als ondertitel “An
homage to P.G. Wodehouse”, geschreven door Ben Schott. Een tiental Wodehouseans had zich,
ondanks het troosteloze novemberweer, naar de Kalverstraat begeven, waar ze wederom
hartelijk welkom werden geheten door onze vaste gastvrouw en -heer Pauline Konink en Tim
Butler, die ervoor hadden gezorgd dat er voldoende wijn en exemplaren van het nieuwe boek
beschikbaar waren voor een aangename doopplechtigheid.
Pauline hield een korte toespraak waarbij ze de (voor ons)
onbekende schrijver van het boek, Ben Schott, besprak. Ben Schott
is in de UK vooral bekend als schrijver van grappige columns en
boeken met verzamelingen van nuttige, nutteloze en curieuze
informatie; dit nieuwe ‘Wodehouse’ boek heeft hij dan ook voorzien
van een eigen notenapparaat.
Tim Butler had al de gelegenheid gehad om de eerste paar
bladzijden van het nieuwe boek te lezen en die waren hem erg goed
bevallen; qua humor, toon en ritme leek de tekst Wodehouse zeer
goed te benaderen. In het boek volgen wij de belevenissen van
Jeeves en Wooster in dienst van de Britse Geheime Dienst:

‘It turns out that the Junior Ganymede, the club for butlers, valets and
gentlemen’s gentlemen, is one of the strongest arms of British intelligence.
A brilliant conceit: a network of spies in livery, silently watching the movers and
shakers. Jeeves is one of its senior officers and now they want to enlist his employer
to help to foil the fascist rise of Roderick Spode and his Black Shorts. “You’ll have
heard of the Official Secrets Act,” the head of the secret service begins on his first
meeting with Wooster. Bertram shakes his head, then brightly adds: “Just goes to
prove how effective it is, what?”’
Dat belooft dus wat voor de resterende 300 pagina’s…..
Peter ontving het eerste exemplaar, voorzien van een
handtekening van Ben Schott, van Pauline Konink namens
Random House.
Boekhandel Waterstones, Kalverstraat 152 Amsterdam,
JEEVES AND THE KING OF CLUBS, Hutchinson London, ISBN 9781786331434
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WODEHOUSE

EN

CHALIAPIN :

OVER SOEP,
door Jury Smit

´ZOOP´

EN BOMMEN

Borrelend en bruisend. Dat was het New York waar Wodehouse pakweg 1910-1920 zat voor
zijn toneelcarrière. En het was daar dat hij en de grote dramatische Russische bas Feodor
Chaliapin elkaar tegen het lijf liepen. In Wodehouse’s autobiografie BRING ON THE GIRLS, wat ook
één van de drie delen is in de bundel WODEHOUSE ON WODEHOUSE, staat een heerlijk verhaal van
een van hun ontmoetingen.1
Het moet een feest geweest zijn, het kunstleven in het New York van die dagen. De niet te
versmaden Yankeedollars hadden naast Wodehouse vele andere grote kunstbeoefenaren uit
alle windstreken naar dit Walhalla van mogelijkheden gelokt. McCrum beschrijft in WODEHOUSE
A LIFE hoe ´Plum´ hen op zondagen tegenkwam bij partijtjes van zijn vrienden de Bolton´s.
Prominenten als schrijver Scott Fitzgerald, filmster Rodolfo Valentino en danseres Isadora
Duncan liepen in en uit, de grote tenor Caruso2 stond “clowning in the kitchen” spaghetti te
koken, en Wodehouse “shut himself way indoors, with a book, or with a notepad and a pencil,

jotting down ideas for stories and rhymes for ‘Spoon’and ‘June’.“
Maar ver nog vóór deze idyllische taferelen, nog vóór het huwelijk van de
Bolton´s, liep ´Plum´ Chaliapin tegen het lijf. Een bepaaldelijk imposant
lijf. Bij Wikipedia heet het bescheiden: ´Fjodor Ivanovitsj Sjaljapin, ook
wel Chaliapine, (Kazan, 13 februari 1873 - Parijs, 12 april 1938) was een
Russische operazanger en één van de beroemdste bassen uit de
muziekgeschiedenis. Maar Chaliapin was vooral ook een groot acteur.
Bijgaande foto laat hem zien in zijn rol als Don Quichot in de
gelijknamige film.3
En op die overweldigende persoonlijkheid legt ´Plum´ de
nadruk in zijn verhaal over een ontmoeting in een
restaurant. Het leest als een staaltje journalistiek
vakmanschap. Bij wijze van eerste inleiding beschrijft
Wodehouse hoe hij op een ochtend op bezoek gaat bij
Guy Bolton en daar diens dan nog fiancée ontmoet, de
operazangeres Marguérite Namara. Haar huwelijk met
Bolton zou duren van 1917 tot 1926, en haar dochter zou
later de namen Pamela Peggy krijgen ter ere van Pelham
Wodehouse die haar peetoom was. Maar dat was toen nog
Mounquin Restaurant & Wine Co.
verre toekomstmuziek. In dit verhaal spreekt het drietal
af die avond samen bij Mounquin’s te gaan eten.

1

B RING ON THE GIRLS, Herbert Jenkins,1954, p.104-109 / W ODEHOUSE ON W ODEHOUSE, Hutchinson & Co. Ltd., 1980, p.108111
2
Wodehouse vergelijkt in LOVE AMONG THE CHICKENS de luide stem van Ukridge met die van Caruso. Eerder schreef ik in dit
blad al over het mogelijke ´nachleben´ van Caruso´s stropdas met hoefijzers in het oeuvre van Wodehouse.
3
Voor wie Chaliapin wil bezig zien hier een filmopname uit 1933 naar waarin hij de rol speelt van Don Quichot op muziek
van Jacques Ibert. https://www.youtube.com/watch?v=bdXrbOMqcog
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´Plum´ zou ´Plum´ niet zijn als hij niet bij wijze van tweede inleiding
op de ontmoeting een ´voorprogramma´ had opgenomen. De entree
van Chaliapin wordt dan ook voorafgegaan door die van Antonio
Scotti (1866-1936), een van de grote Italiaanse baritons van zijn
tijd.4 Hij wordt gevolgd door Pavel Solokolov van het ´ballet russe´,
iemand die wat moeilijk vindbaar lijkt. Wellicht een alias? Of een
tikfout? Toch krijgt ook hij een enthousiaste begroeting van
Marguérite, die in het verhaal als ´heraut´ fungeert. Haar
begroetingen ontwikkelen zich als een drietrapsraket. Zij schakelt
over van ´Scotti, my ANGEL!!! ´ via ´PAVEL!!!´ ´Pavel, my DEAR!!!´
naar een climax als Chaliapin binnenkomt: ´FEODOR!!! Feodor, my
PET!!!´ Wodehouse houdt zich tot dusverre,
Antonio Scotti
net als Bolton, wat op de achtergrond.
´It was in Russian and their Russian was a bit rusty´, zo verklaart hij
in zijn verhaal. Bovendien aten beiden soep, en daarin mag je mensen
niet storen.
Na deze twee inleidingen gaat Wodehouse er nu voor zitten als
schrijver. ´This time it was someting spectacular, the great Chaliapin

in person, looking, as he always did, like a benevolent all-in wrestler.´
De conversatie gaat over de door de twee eerdere introducties zo
wreed onderbroken eerste gang met soep en over ´musical comedies´.
´Zoop is zoop´, verklaart Chaliapin, waarna zich een beleefd duel
ontwikkelt over het schrijven van deze ´musical comedies´. Bolton en Wodehouse zijn roerend
bescheiden, maar Chaliapin lijkt ter plaatse te verzinnen hoe hij zelf zoiets schreef over een
´cruel Governor´, ´two revolutionists´ and a ´bum´. En dan volgt een prachtige
sfeeromschrijving door Wodehouse.
Als de gouverneur de twee revolutionairen wil opblazen, eindigt hij zelf met de tikkende
tijdbom in zijn jas. Plum heeft het einde van het verhaal niet afgewacht, hij vond dat
operazangers zich niet aan ‘musical comedy’ moesten wagen. Lees het verhaal uit, het is
prachtig.
Waarschijnlijk herinnerde Wodehouse zich deze gebeurtenis toen hij in COCKTAIL TIME Pongo’s
houding beschreef.5
En wat betreft Chaliapins´ acteertalent: om met Wodehouse te spreken ,´it runs in the
family´, tot in de jaren ´80, als Feodor Chaliapin junior, ´zoon van´, schittert in de film THE
NAME OF THE ROSE als de krankzinnige monnik Jorge.
Dit alles gezegd zijnde, kan ik niet anders dan plaatsmaken voor ´Plum´. Lees en geniet.

4

Als muziekliefhebber kun je discussiëren over de vraag of Wodehouse hem met deze plaats in het ´voorprogramma´ wel
voldoende recht heeft gedaan. Wie Scotti´s stem wil horen kan opnieuw ruimschoots op internet terecht.
Noemenswaardig is het duet ´S OLENNE IN QUEST ´ ORA uit LA FORZA DEL DESTINO van Verdi dat hij zingt samen met Caruso in
meerdere opnamen. Caruso´s stem werd donkerder naarmate hij ouder werd, en er zijn opnamen waar de stemmen
amper zijn te onderscheiden.
5
COCKTAIL TIME, Herbert Jenkins, 1958, p.12 / B ORRELUURTJE, Prisma 441, Het Spectrum, 1959, p.9
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OPROEP

VOOR DEELNAME AAN DE

STERKE-VERHALEN-WEDSTRIJD

door Peter Nieuwenhuizen
Traditioneel houdt de P.G. Wodehouse Society in het voorjaar 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.
Dit karakter uit de verhalen van Wodehouse werd in de vorige editie van NOTHING SERIOUS al
centraal gesteld; ook elders in dit blad doemt hij weer op.
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. In 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.
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THE DRONES NEW YEAR DINNER 2019:

EIND AAN

WO-I

EN BEZOEK AAN KASTELEN

door Peter Nieuwenhuizen
Het jaarlijkse nieuwjaardiner van The Drones Club of Belgium (TDC)
vond plaats op vrijdag 11 januari jl. in het Kasteel van Nieuwland in
Aarschot. Na een champagne-welkom stond voorzitter Kris Smets stil
bij het einde van hun vier jaar durend programma rondom WO-I. De
afsluiting was een bezoek aan vijf noord-Franse trainingskampen in
Campagne, Ardres, Ault, Eu en Criel-sur-Mer, waar Belgische soldaten in
WO-I opgeleid werden. Overal lieten de Drones plakettes achter.
Voor de komende vijf jaar is een nieuw thema gekozen: het bezoek aan
kastelen die (mogelijk) iets te maken hebben met hun beschermheer de
Hertog van Arenberg. Elk jaar staat een land centraal waar kastelen
bezocht worden. Naast België zijn dit Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Engeland en Nederland. Zo
staan in 2020 Kent en East-Sussex op het programma en in 2022 Shropshire en Gloucestershire.
De Drones willen ook hier plakettes achterlaten en … een
bibliofiele Wodehouse-uitgave die ze gaan samenstellen! Naast de
kunst en cultuur die bij de Arenberg Stichting al in het vizier
zijn, willen de Drones bij de kasteelbezoeken zo ook
een
literair steentje bijdragen. Het overkoepelende thema voor de
komende jaren is: Connecting Castles. Meer hierover zal te lezen
zijn op hun website: https://dronesclubofbelgium.blogspot.nl/ .
Daarna werd van een heerlijk diner genoten, Anatole waardig, met een
tartaar van St.Jacobsvruchten en een hindefilet Nievenlandt. Het hert
vormde immers de link met de lezing later die avond! Vanuit Nederland
werden daarna de beste wensen overgebracht en complimenten voor
het meerjarenprogramma, vergezeld van een exemplaar van het vel
nieuwe Wodehouse-postzegels die kort erna op de Nederlandse markt
zouden verschijnen.
De Wodehouse-lezing werd door ondergetekende verzorgd. Onder de
titel EEN WODEHOUSEAANSE GARNALENCOCKTAIL werd een verhaal
verteld over de beroemde passage THE STORY OF THE PRAWNS zoals we
die kennen uit de Wodehouse-boeken SUMMER LIGHTNING (1929) en
HEAVY WEATHER (1933) en de rol die Nederland had bij het oplossen van
deze raadselachtige passage. In het Nederlands zijn die twee boeken bekend als DE ONTVOERDE
ZEUG (1956) en RUMOER OP BLANDINGS CASTLE (1956). Het laatste boek is inmiddels ook bekend in
de recente vertaling van Leonard Beuger op de Podcast: NOODWEER OP KASTEEL BLANDINGS (2018)
via https://moderndutch.nl. In dit blad is in mei 2015 er al eens aandacht geweest voor het
garnalen-onderwerp.
De Fazantenveer voor grote inzet voor de Drones Club werd uitgereikt aan Erik de Keersmaecker,
die zich bijzonder ingespannen had bij de bezoeken aan de noord-Franse trainingskampen. En met
deze ceremonie werd een prachtige avond afgesloten, waarbij ieder al begon te mijmeren over de
kasteelbezoeken in de komende jaren. Onze PGWS kan wellicht aansluiten bij de 3de Arensberg
rally of bij een van de kasteelbezoeken die op stapel staan. We houden een vinger aan de pols!
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LITTLE FREE LIBRARY
door Elsbeth Westerman
De vorige bijeenkomst was de aftrap voor onze eigen "Little Free Library". Sommigen onder
jullie waren misschien al bekend met het fenomeen. Het is precies wat het zegt dat het is: een
heel klein biebje met gratis boeken, om te lenen of om te houden. Je kan zulke biebjes
inmiddels in menige stad en dorp vinden. Vaak zijn het
kleine zelfgebouwde kastjes, maar je vindt ze
bijvoorbeeld ook in oude telefooncellen.
Ons PGWS-biebje is geen kastje, maar gewoon twee
boekensteunen, die we naar elke bijeenkomst meenemen
en waartussen Wodehouse boeken staan die leden
elkaar gratis aanbieden. We hopen dat jullie het leuk
vinden op deze manier jullie eventuele Wodehouse
extra's door te kunnen geven aan blije nieuwe
eigenaren.
Er zijn bij ons twee opties om je boeken aan anderen aan te bieden:
Optie A.
Je wilt je boek in de bieb stoppen zonder iets terug te verwachten, gewoon om iemand hopelijk
een plezier te doen. Je boek zal net zo lang meegaan in het biebje tot het een nieuwe eigenaar
treft. Dat kan ook zijn via de externe Little Free Library van de penningmeester, via welke we
Wodehouse ook proberen te promoten (zie foto). Kortom, jij hoeft en krijgt je boek niet
meer terug en wij dragen er verder zorg voor dat het een nieuwe eigenaar krijgt.
Optie B.
Je wilt je boek alleen kwijt als je het kan ruilen voor een ander Wodehouse boek: in dat geval
laat je een (zelf gemaakt) ruilflapje met je naam uit het boek steken. Je kan bijvoorbeeld ook
een ruilsuggestie op dat ruilflapje schrijven: "ik wil dit boek graag ruilen voor een andere
Jenkins ...". Een potentiële ruiler kan jou dan benaderen en jullie kunnen de deal verder zelf
rond maken. Wil niemand je boek, dan neem jij jouw boek aan het eind van de bijeenkomst
weer zelf mee naar huis. Volgende keer misschien meer geluk met ruilen.
Drie belangrijke spelregels:
1. Het gaat specifiek om het gratis weggeven of gratis ruilen van boeken. Voor verkoop voor
geld verwijzen we graag door naar opties zoals Marktplaats.
2. Per persoon mag je maximaal 3 boeken inbrengen in de bieb per bijeenkomst. Eventuele
speciale verzoeken voor meer, graag vooraf melden aan de penningmeester.
3. Qua gratis boeken eruit halen (zonder ruilflap): 1 boek mag zeker: doen! Pak mee! 2 boeken
kan ook nog....! Althans, is er voldoende? 3 of meer boeken wordt misschien wat hebberig...,
toch? Oftewel, kwestie van gezond verstand en kijk dan volgende bijeenkomst nog eens: is dat
3de boek er nog steeds? Pak het dan alsnog mee!
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2ND WODEHOUSE FILM FESTIVAL
door Peter Nieuwenhuizen
Voor de tweede maal is er een Wodehouse Film Festival georganiseerd.
Ook dit keer vond het festival in Nederland plaats, namelijk op zaterdag
24 november jl. in theater Perdu in Amsterdam. Door een andere opzet
waren er nu nog veel meer deelnemers dan vorig jaar. Introducés
mochten kosteloos het festival bezoeken om hen met het werk van
Wodehouse bekend te laten worden.
Om 15.30 uur begon het filmfestival met een selectie van liedjes uit
Wodehouse films. De eerste film die het gezelschap ging zien, was het
Mulliner-verhaal UNPLEASANTNESS AT BLUDLEIGH COURT, een kleurenfilm
uit 1975 met John Alderton en Pauline Collins uit de WODEHOUSE
PLAYHOUSE serie. P.G. Wodehouse gaf zelf bij deze film een korte
toelichting, voorafgaand aan de vertoning. In deze film horen we het mooie gedicht GOOD GNUS
voorgedragen worden door Charlotte Mulliner, een gedicht dat ooit bij onze PGWS het onderwerp
was van een vertaalwedstrijd. Hierna werd een oudere film vertoond: JEEVES AND THE DELAYED EXIT
OF CLAUDE AND E USTACE uit 1966, een zwartwit film met Ian Carmichael als Bertie Wooster en
Dennis Price als Jeeves, uit de serie THE WORLD OF WOOSTER. De tweelingneven Claude en Eustace
maken het Bertie Wooster erg lastig, zeker als beide neven tegelijk verliefd worden op hetzelfde
meisje, de zangeres Marion Wardour.
In de pauze werden hapjes en drankjes geserveerd, onder het genot van nog meer Wodehouseliedjes die in films terecht waren gekomen.
In het tweede deel van het festival werd een lange kleurenfilm vertoond: TUPPY AND THE TERRIER uit
1990, met Hugh Laurie als Bertie Wooster en Stephen Fry als Jeeves. Deze film is een mix van drie
verhalen uit de bundel VERY GOOD, JEEVES, namelijk: JEEVES AND THE YULE-TIDE SPIRIT, EPISODE OF
THE DOG MCI NTOSH en JEEVES AND THE SONG OF SONGS, waarin het bekende Al Jolson lied S ONNY BOY
gezongen wordt. De rol van Tuppy Glossop werd met verve vertolkt door Robert Daws, die
tegenwoordig in zijn one man show een eigen Wodehouse vertolking ten beste geeft.
Ter kennismaking werd daarna een oude zwijgende golffilm getoond: RODNEY FAILS TO QUALIFY uit
1924. In dit verhaal dat nog in het jaar van verschijnen verfilmd werd door regisseur Andrew
Wilson, spelen Phyllis Lytton als Jane Packard en Victor Robson als Rodney Spelvin de hoofdrol.
Uiteraard is het golfspel weer een metafoor voor het leven en worden harten gewonnen of
gebroken door de prestaties op de green.
Na nog meer hapjes en drankjes werd het tijd voor het laatste deel van het filmfestival. In eerste
instantie stond er een keuzefilm op het programma: de keuze tussen de zwartwit film A DAMSEL IN
DISTRESS (H ET MEISJE IN DE TAXI ) uit 1937 en de kleurenfilm PICCADILLY JIM uit 2004, beiden van
ruim 1,5 uur, maar gezien de beperkte tijd werd toch maar gekozen voor een kortere kleurenfilm
uit de Mulliner-serie: ROMANCE AT DROITGATE SPA uit 1975.
In dit prachtige verhaal zien we een hoofdrol voor de goochelaar Count Baloni (John Alderton) en
zijn assistente Prinses Annebel (Pauline Collins), die object van begeerte wordt van Freddie FitchFitch, die op zijn beurt afhankelijk is van zijn oom Sir Aylmer Bastable. Uiteindelijk volgt in
Droitgate Spa de ontknoping, waarbij John Alderton zich behendig toont in het ontfutselen van
bretels.
Na het filmprogramma werd het festival afgesloten met een etentje bij restaurant Szmulewicz dat
een menu gereed had staan en waar nog lang over de films nagepraat kon worden.
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DE BOEKENKAST

VAN

JOS BOER

Deze keer gingen we op bezoek bij Jos Boer, een rasechte Amsterdammer, die in het hartje
van de Jordaan woont. We kennen de voorliefde van Jos voor Franse vertalingen van
Wodehouse, die hij dan zelf weer in het Nederlands vertaalt. Wij wilden hier wat meer van te
weten komen en gingen daarom de boekenkast van Jos bekijken..

Sinds wanneer lees je al Wodehouse?
Het lezen van Wodehouse zit al heel lang bij mij in de familie. Mijn vader las al regelmatig
Wodehouse. Ik herinner me dat hij nogal vaak ziek was en het enige wat hem dan opknapte was
het lezen van een Wodehouse boek. Het is nog altijd zo
dat als iemand van de familie iets, bijvoorbeeld in een
krant, over Wodehouse vindt men dat meteen aan mij
doorstuurt.
Mijn
ouders
waren
nogal
Frans
georiënteerd. Mijn vader werkte na de oorlog in de
handel en omdat er toen in Nederland niet veel werk
was ging hij daarvoor vaak naar Parijs. Dat heeft ertoe
geleid dat ik zowat mijn hele leven al op Franse cursus
zit en dat ik Wodehouse dan gewoon als oefening in het
Frans lees.

Sinds wanneer ben je lid van de P.G. Wodehouse Society?
Ik wilde eigenlijk al heel lang lid worden, maar ik kon de club niet vinden. Totdat ik op een
gegeven moment het bord van Mulliner’s zag hangen. Dat is zo’n 15 jaar geleden. Toen ben ik
eens spontaan bij een bijeenkomst binnengelopen en ben meteen lid geworden.
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Wat voor boeken van Wodehouse staan er zoal in je boekenkast?
Het zal jullie niet verbazen dat ik een flink aantal Franse Wodehouse uitgaven heb. Die lees ik
dus als oefening, maar het is nog veel beter om ze te vertalen.
Met een vertaling start ik gewoon bij regel 1, zonder eerst het hele verhaal te hebben gelezen.
Tot nu toe heb ik 2 Mulliners verhalen vertaald en één Jeeves verhaal: BERTIE À LA RESCOUSSE
(EXTRACATING YOUNG GUSSIE). Verder heb ik enkele oude Nederlandse vertalingen en ongeveer
alle Prisma’s (ik mis er nog twee), die gebruik ik dan om mijn
vertalingen te vergelijken. Dat lukt niet altijd, want jammer
genoeg zijn niet alle Franse verhalen van Wodehouse ook in
het Nederlands vertaald.
Dan heb ik natuurlijk een aantal PGWS uitgaven, enkele
oude krantenknipsels en de DONALD DUCK (THE BUTLER DID IT).
Ik bewaar alles, ook de Nothing Serious en de Present
Premies, maar verzamel niks. Ik heb nog een advies voor
Nothing Serious: plaats liefst geen Engelstalige artikelen, want die sla ik over.

Welke Wodehouse verhalen hebben je voorkeur?
Mijn voorkeur gaat voornamelijk uit naar de Jeeves en Wooster verhalen, met als favoriet
boek HET BLAZOEN VAN DE WOOSTERS. Ook de uitvoering van PERFECT NONSENS in Londen vond ik
fantastisch. Maar ik kan ook genieten van het feestverhaal op het
cruiseschip in Hoofdstuk 6 van DRIE OM ÉÉN, en het feest in THE
MATING S EASON.

Wat mis je nog in je boekenkast?
Missen doe ik eigenlijk niks, ik heb nog zoveel Franse boeken te lezen.
Maar als ik zo af en toe naar Parijs ga, dan zoek ik natuurlijk wel.

Wat staat er nog meer in je boekenkast?
Daar staan nog een aantal Franse Maigrets in en ik lees ook Kuifje in
het Frans.

Heb je nog andere hobby’s?
Sinds 1982 houd ik het weer bij. Ik noteer dagelijks de minimum en maximum temperatuur,
middel die per week en maak daar op grafiekpapier jaaroverzichten van. Bij mijn dagelijkse
notities zet ik ook de gebeurtenissen en bijzonderheden bij. Dus bijvoorbeeld dat jullie hier
vandaag op bezoek zijn geweest en dat het hard stormde. Zo wordt dat weeroverzicht
tegelijkertijd een soort dagboek.
Momenteel ben ik ook erg geïnteresseerd in de koers van het Engelse pond. Sinds de Brexit
aan de orde kwam heb ik de koers dagelijks bijgehouden.

Wiens boekenkast zou je graag als volgende zien?
Als volgende zou ik graag de boekenkast van John Kroes zien.
MARCEL GIJBELS EN HERMAN VAN RIEL

“ER

IS GEEN BETERE MANIER OM TE LEZEN, DAN TE VERTALEN”
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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

Ruth in ballingschap (Ruth in exile)

Kopzorgen / 'n Zorgelijk Zaakje
(Something to warry about)

Vertaling Marcel Gijbels en

Vertaling: Ronald en Donald Duk

Herman van Riel

24 resp 18 blz. ingenaaid

36 blz. geniet

gebrocheerd

met illustraties

Dubbel-uitgave met illustraties

Oplage: 50 (genummerd)

Oplage: 50 (ongenummerd)

Uitgever: P.G. Wodehouse Society

Uitgever: P.G. Wodehouse Society 1e

2018

resp. 3e druk 2017

Prijs: € 5,-

Prijs: € 5,-

De krenterige miljonair (The

De grote match (gebaseerd op

tuppenny millionaire)

Psmith, Journalist van P.G.

Vertaling Marcel Gijbels en

Wodehouse)

Herman van Riel

Auteur: Leen Spierenburg

29 blz. geniet

111 blz. gebrocheerd

met illustraties

z/w stripverhaal met tekstballonnen

Oplage: 50 (genummerd)

Oplage: 100 (genummerd)

Uitgever: P.G. Wodehouse Society

Uitgever: P.G. Wodehouse Society

2016

Heruitgave 2015

Prijs: € 5,-

Prijs: € 10,-

Jeeves and the unbidden guest

De heer, het meisje en de pestbuil

(Jeeves en de ongenode gast)

(The man, the maid and the miasma)

Samenstelling Herman van Riel

Vertaling Marcel Gijbels en
Herman van Riel

61 blz. gebrocheerd

37 blz. geniet

met kleurenillustraties (Lego)

met kleurenillustraties

Oplage: 100 (genummerd)

Oplage: 50 (genummerd)

Uitgever: P.G. Wodehouse Society

Uitgever: P.G. Wodehouse Society

2014

2014

Prijs: € 10,-

Prijs: € 5,-

Bill (Bill)

P.G. Wodehouse speaking personally

Samenstelling Herman van Riel

Samenstelling Herman van Riel en

56 blz. gebrocheerd

Marcel Gijbels

met kleurenillustraties

CD

Oplage: 50 (genummerd)

Oplage: 50

Uitgever: P.G. Wodehouse Society

Uitgever: P.G. Wodehouse Society

2014

2013

Prijs: € 6,-

Prijs: € 3,-
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Het verhaal van Willem Tell

Goede Gnoes (Good Gnus)

(William Tell told again)
Vertaling Marcel Gijbels en

Samenstelling Herman van Riel

Herman van Riel
87 blz. gebrocheerd

74 blz. gebrocheerd

met de originele kleurenillustraties

niet geïllustreerd

Oplage: 50 (genummerd)

Oplage: 100 (genummerd)

Uitgever: P.G. Wodehouse Society

Uitgever: P.G. Wodehouse Society

2013

2012

Prijs: € 7,-

Prijs: € 5,-

De bovenbuurman (The man upstairs)

De P.G. Wodehouse Society op reis

Vertaling Herman van Riel en Marcel

Samenstelling Herman van Riel en

Gijbels

Jelle Caro

43 blz. geniet

87 blz. gebrocheerd

met kleurenillustraties

met kleurenillustraties

Oplage: 50 (genummerd)

Oplage: 50

Uitgever: P.G. Wodehouse Society

Uitgever: P.G. Wodehouse Society

2012

2012

Prijs: € 5,-

Prijs: € 10,-

Heer Agravaine (Sir Agravaine)

Het mondharmonica mysterie (the
harmonica mystery)

Vertaling Marcel Gijbels en

Vertaling Leonard Beuger

Herman van Riel
44 blz. geniet

65 blz. gebrocheerd

33 kleurenillustraties

niet geïllustreerd

Oplage: 100 (genummerd)

Oplage: 100

Uitgever: P.G. Wodehouse Society

Uitgever: P.G. Wodehouse Society

2010

2003

Prijs: € 5,-

Prijs: € 10,-

Lord Emsworth bedoelt het goed

Drie om één (The girl on the boat)

Vertaling Leonard Beuger

Vertaling C. Bender

290 blz. gebrocheerd

172 blz. gebrocheerd

niet geïllustreerd

niet geïllustreerd

Oplage: 300

Oplage: 200

Uitgever: P.G. Wodehouse Society

Uitgever: P.G. Wodehouse Society

2001

1998

Prijs: € 13,-

Prijs: € 9,-

Donald Duck Adventures -

Reversspeld P.G. Wodehouse Society

"The butler did it"
Walt Disney's

Geëmailleerd goudkleurig metaal

geniet striptijdschrift

Uitgever: Donald Duck Adventures

Uitgever: P.G. Wodehouse Society

1997
Prijs: € 2,-

Prijs: € 3,-

Das of sjaal (choker) P.G. Wodehouse

Velletje met 10 postzegels van de P.G.

Society

Wodehouse Society (feb. 2019)

Zijde of polyester
Uitgever: P.G. Wodehouse Society

Uitgever: P.G. Wodehouse Society

Prijs: € 20,- (zijde), € 15,-

Prijs: € 10,-

(polyester)
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BOEVEN

OP HET

11TH LONDON DINNER

VAN DE

WODEHOUSE SOCIETY (UK)

door Peter Nieuwenhuizen & Josepha Olsthoorn
Op donderdag 11 oktober werd The Honourable Society of Gray's Inn aan de South Square in
Londen overvallen door boeven. Thematisch, wel te verstaan! De Engelse Wodehouse Society had
aan het tweejaarlijkse diner het thema A Comic Parade of Crooks meegegeven, bedacht door Tony
Ring als Master of Ceremonies. Zo’n 140 gasten konden eerst genieten van een heerlijk diner in een
memorabele hall, die wel iets van een aula van een kostschool weg had. Bertie Wooster of Gussie
Fink-Nottle hadden er zo toespraken kunnen houden of prijzen kunnen uitreiken. Een glas
champagne als welkomstdrank maakte dat de gasten zich al snel welkom voelden in deze
eerbiedwaardige hal.
De vijf Nederlandse gasten (Josepha Olsthoorn, Leonard
Beuger, Vikas Sonak, Jannes Koster en Peter Nieuwenhuizen)
konden na de toost van Sir Edward Cazalet, de kleinzoon van
Wodehouse, genieten van een volwaardig boevenprogramma.
President Alexander Armstrong vertelde over Wodehouse als
trouwe literaire vriend op de kostschool, een anker van
vrolijkheid en lichtheid voor een onzekere schooljongen.
Wodehouse kon volgens Armstrong met humor het hogere met
het lagere verbinden.
En toen kon het thematische boevengedeelte losbarsten. ZKH de Hertog van Kent las fragmenten
voor die de opvattingen van Wodehouse over misdaad weergaven en achterkleinkinderen Hal en
Lara Cazalet zongen diverse Wodehouse-songs die met misdaad te maken hadden. We hoorden “Put
me in my little cell” uit de musical SERGEANT BRUE (1904), “Our little nest” uit OH, LADY! LADY! (1918)
en het geweldige duet van Hal en Lara samen in “We’re the crooks” uit MISS 1917 , waarbij ze zich
volledig inleefden met hun misdadige uitstraling en zo als een
stel zware jongens aan de slag konden! President Armstrong
leverde met zijn prachtige stem ook een spetterende muzikale
bijdrage met zijn uitvoering van “Tulip time in “Sing-Sing” uit
S ITTING PRETTY (1924). En traditiegetrouw werd de muzikale
uitvoering afgesloten met het overbekende lied “Bill” uit de
musical SHOWBOAT (1927), gezongen door Lara Cazalet. Vanuit
de Nederlandse hoek kon men zachtjes flarden opvangen als “…
hij is gewoon mijn Wim…”
Uiteraard stonden er ook teksten centraal: de acteur Richard
Daws, die we beter kennen van zijn glansrol als Tuppy Glossop
in de JEEVES & WOOSTER serie, deed een voordracht uit zijn recente one-man show WODEHOUSE IN
WONDERLAND waarmee hij in theaters en op literaire festivals optreedt. Een genot om naar te
luisteren. En een buitenkansje, omdat de festivals meestal niet bij ons in de buurt zijn.
Voorzitter Hilary Bruce mocht het klapstuk van de avond aankondigen: zij had de eer bekend te
mogen maken dat P.G. Wodehouse in 2019 een herdenkingsplaquette krijgt in de Westminster
Abbey, waar ook voorgangers als Shakespeare, Chaucer, Dickens en Kipling die eer te beurt viel.
Een waardig eerbetoon aan The Master.
Voldaan, vervuld van muziek en teksten en gevoed met uitgelezen spijzen en dranken, toog het
Nederlandse contingent weer huiswaarts, mijmerend dat een boevencarrière, mits in Wodehousestijl, wellicht nog zo slecht niet was.
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WODEHOUSE

IN DE

WESTMINSTER ABBEY

door Peter Nieuwenhuizen
Tijdens het London Wodehouse Dinner op 11 oktober jl. werd bekend
gemaakt dat P.G. Wodehouse in 2019 een Memorial Stone, een
herdenkingsplakette, krijgt in de Westminster Abbey. Op inzet en
voorspraak van Norman Murphy, Sir Edward Cazalet en UK Society
voorzitter Hilary Bruce heeft de deken van St. Peter Westminster, beter
bekend als de Westminster Abbey, beslist dat ook P.G. Wodehouse een
herdenkingsplek in deze bijzondere kerk moet krijgen. De kerk staat
bekend als plaats voor koninklijke huwelijken en begrafenissen. Vele
bekende schrijvers, musici, politici en wetenschappers zijn er bijgezet,
evenals anderen die een grote betekenisvolle rol in de Engelse maatschappij
hebben gespeeld.
Na de begrafenis van de middeleeuwse schrijver Geoffrey Chaucer in de
Abbey, ontstond er een plek waar meer schrijvers een rustplaats kregen: de Poets’ Corner. Om een
paar anderen te noemen: Robert Browning, Charles Dickens, Thomas Hardy, Rudyard Kipling en
Alfred Lord Tennyson. Namen die we overigens ook kennen uit de werken van Wodehouse…
Naast begraven worden in de Westminster Abbey, is ook aan vele
auteurs de eer gegund om een herdenkingsplakette te krijgen. Ook
zij worden regelmatig in Wodehouse’ werk genoemd of
gerefereerd: William Shakespeare, Lord Byron, Walter Scott,
Robert Burns, William Wordsworth, Henry Wadsworth Longfellow,
Lewis Carroll en de drie zussen Brontë, Jane Austen en schrijvers
als Eliot, James, Keats, Marlowe, Shelley, Trollope en Wilde.
En nu dan, 44 jaar na zijn overlijden, komt er ook een steen voor
P.G. Wodehouse, als eerbetoon voor een schrijver die aan vele
generaties een literair plezier heeft geschonken, met
onvergetelijke karakters als Jeeves & Wooster, Lord Emsworth op
Blandings Castle en het prijsvarken, Psmith, Ukridge, The Oldest
Member en vele anderen.
Zodra er meer bekend is over de precieze datum van de onthulling
van deze gedenksteen, zullen we de leden informeren.

LEDENNIEUWS
Nieuw:
442
Tense Bilgoe, Amsterdam
443
Els Huisman, nntb
U kunt een ledenlijst (in PDF formaat) aanvragen bij het secretariaat: pgwssecretariaat@hotmail.nl
Lid nummer 323, Frank van der Voordt, heeft onlangs het Wodehouse archief verblijd met enkele
Nederlandse en Engelse krantenknipsels, waaronder een artikel van Leo Rijkens op de achterpagina
van NRC Handelsblad uit 1982 over de oprichting van de P.G. Wodehouse Society. Het secretariaat
is gaarne bereid ook ùw historische documenten of andere zaken met betrekking tot onze Society
in beheer te nemen (correspondentieadres: M. Gijbels, Lammenschansweg 89, 2313DK Leiden).
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DE PGWS

POSTZEGEL

2019 –

EN MEER

Traditiegetrouw wordt er door de P.G. Wodehouse Society in 2019 weer een
postzegel uitgebracht voor gebruik in Nederland. Deze zegel wordt op de
bijeenkomst van 9 februari gepresenteerd en belangstellenden kunnen dan
velletjes met 10 zegels aanschaffen voor een bedrag van €10,-per vel. Een
goede reden dus om op zaterdagmiddag 9 februari Szmulewicz met een bezoek
te vereren. Maar mocht u daartoe niet in de gelegenheid zijn dan is het
natuurlijk mogelijk deze zegels via onze penningmeester te bestellen.
Het is nu het negende jaar dat de PGWS een eigen postzegel laat
drukken (de eerste was in 2011 ter gelegenheid van het 6de lustrum) en
we zouden graag van de tiende uitgave een speciale versie maken.
Omdat alle tot nu toe uitgebrachte zegels een beeltenis van Wodehouse
als onderwerp hebben willen we dat ook onze tiende zegel daarvan is
voorzien.
Daartoe willen we onder alle leden een ontwerpwedstrijd uitschrijven.
Wij vragen u daarom al uw creativiteit aan te spreken en een illustratie
te maken (tekening / schets / foto / karikatuur ….) die we voor het
maken van een postzegel zouden kunnen gebruiken. Het is ook mogelijk
om meerdere ontwerpen in te zenden. U heeft hiervoor ruimschoots de
tijd.
Het is de bedoeling dat op de bijeenkomst van 15 juni de verschillende ontwerpen kunnen worden
gepresenteerd, waarna een jury hieruit een definitieve keus kan maken. Met de jury kan niet
worden gecorrespondeerd en de ontwerpen worden eigendom van de PGWS.
De opdracht luidt dus als volgt:
Maak een illustratie met de beeltenis van Wodehouse, geschikt als onderwerp voor een PGWS
postzegel, en zend die in vóór 15 juni 2019.
Herman van Riel

VERGEET

U HET NIET?

Er is weer een nieuw jaar aangebroken. Gaat u er even rustig voor
zitten, pak uw computer erbij of wat u maar gewend bent. En maak
dan in alle rust ...
Uw contributie over op onze verenigingsrekening. Bij voorbaat dank!
Ook dit jaar betreft de contributie €25,- . U kunt dit bedrag
voldoen op ons IBANnr: NL17INGB0008558315,
t.n.v. "PG Wodehouse Society, Zeist" o.v.v. "contributie 2019".
Al wat u bovenop dit bedrag stort, zal gaan meeblaffen in ons WAF-fonds ter meerdere
Wodehouse vermaak, nu en in de toekomst.
Een aantal van jullie hebben 2019 overigens al betaald, vooruit of via incasso (zelf te regelen met
je eigen bank), waarvoor grote dank.
Met vriendelijke pippip, Elsbeth Westerman
PGWS penningmeester (penningmeester@wodehouse-society.nl)
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UKRIDGE,

PORTRET VAN EEN OPPORTUNISTISCHE FANTAST
“WODEHOUSE IN HET KORT” door Lars van Eesteren en Herman van Riel
In de vorige boekbespreking maakten we kennis met Stanley Featherstonehaugh Ukridge in de
roman AMOR IN HET KIPPENHOK. Hij was toen getrouwd met zijn lief Millie. In DE DOLENDE SCHURK
(UKRIDGE) komen we in een tiental verhalen Ukridge tegen in zijn vrijgezellentijd. We maken dan
o.a. kennis met de bokser Battling Billson, zijn tante Julia en zijn schoolvriend George Tupper. Pas
in het laatste verhaal ontmoet hij Millie en raken ze verliefd.
Samenvatting van DE DOLENDE SCHURK
In het eerste verhaal, HET HONDENCOLLEGE VAN UKRIDGE (UKRIDGE’S DOG COLLEGE), logeert Ukridge
bij zijn rijke tante Julia Ukridge. Daar krijgt hij het idee om een trainingsschool voor honden te
gaan beginnen. Hij pikt de zes Pekinezen van zijn tante en vertrekt naar Kent om de honden daar te
trainen voor een optreden in het theater. Een paar weken later ontvangt James (“Corky”) Corcoran
- de verteller van het verhaal en tevens goede vriend van Ukridge - een telegram van Ukridge.
Ukridge zit weer eens in de (financiële) problemen en Corky mag hem daaruit redden. Corky vraagt
een andere wederzijdse vriend, George Tupper, om hulp en deze schuift inderdaad een bedrag af.
Corky keert terug naar Kent om het geld aan Ukridge te overhandigen. De huisbaas van Ukridge
heeft intussen diens honden in beslag genomen, omdat Ukridge de huur niet betaald heeft. Ook zijn
diverse leveranciers door Ukridge nog niet betaald. Uiteindelijk komt dat allemaal weer op zijn
pootjes terecht. Voor Ukridge resteert dan nog slechts één probleem: hoe legt hij zijn boze tante
uit waarom hij haar schoothondjes gepikt heeft?
In het tweede verhaal, HET ONGEVALLENSYNDICAAT VAN UKRIDGE (UKRIDGE’S ACCIDENT SYNDICATE),
wonen Ukridge en Corky de trouwerij van de succesvolle filmster Teddy Weeks bij. Ukridge denkt
daarbij terug aan de tijd dat ze alle drie arm waren. Ze besloten toen een ongevallenverzekering af
te sluiten en vervolgens een ongeluk na te bootsen. De verzekering zou dan geld uitkeren dat ze
vervolgens eerlijk zouden delen. Weeks zou het slachtoffer spelen. De weken verstreken echter en
Weeks liet zich maar niet aanrijden. Toen hij daar door de anderen op gewezen werd, stemde hij
alsnog toe, maar niet dan nadat hij eerst door hen op een luxe diner met champagne getrakteerd
was. Toen hij na het feestmaal naar buiten ging, werd hij echter daadwerkelijk aangereden door
een vrachtauto en belandde gewond in het ziekenhuis. Daar wendde Weeks geheugenverlies voor en
behield vervolgens al het verzekeringsgeld zelf, waarna zijn succesvolle filmcarrière van start ging.
Ukridge wordt weer boos als hij hieraan terugdenkt en besluit een langslopende zwerver om te
kopen - overigens met geld dat hij daarvoor van Corky leent - om een tomaat naar Weeks te gooien
zodra deze de kerk uitkomt. Zo vindt alsnog gerechtigheid plaats.
In het derde verhaal, HET DEBUUT VAN BAKKELEIENDE BILLSON (THE DEBUT OF BATTLING BILLSON),
probeert Ukridge geld te slaan uit het organiseren van bokswedstrijden. Hij heeft een vriend die
heel sterk is, Billson genaamd. Billson is matroos van beroep en toevallig net weer terug in Engeland.
Hij is verliefd op het barmeisje Flossie. Ukridge praat met hem en weet hem zo ver te krijgen, dat
hij wel wil gaan boksen. Hij krijgt als (artiesten)naam “Bakkeleiende Billson”. Ukridge, zijn oude
vriend Corky en Billson gaan naar de eerste bokswedstrijd toe. Billson raakt echter zo onder de
indruk van het levensverhaal van zijn tegenstander in de ring dat hij niet oplet en knock-out
geslagen wordt. Ukridge hoort dat bokskampioen Tod Bingham grote geldprijzen uitlooft voor
diegene die het tegen hem in de ring wil opnemen. Ukridge wil daarom dat Billson het tegen Bingham
op gaat nemen. Om te zorgen dat Billson in de ring ook echt wil vechten, laat hij Flossie Billson een
brief schrijven waarin staat dat een verliefde Bingham achter haar aan zit. Op de dag van het
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grote gevecht staan Ukridge en Corky vol spanning te midden van het publiek. De scheidsrechter
kondigt dan aan dat het gevecht niet door kan gaan omdat Bingham door een vrachtwagen
aangereden is. Buitengekomen horen Ukridge en Corky van een voorbijganger dat de “vrachtwagen”
niemand anders was dan een zeer boze Billson. Als de man, aldus de voorbijganger, die agressie in
de ring tentoongespreid zou hebben, zou hij een behoorlijk prijzengeld in de wacht gesleept
hebben.
In het vierde verhaal, EERSTE HULP VOOR DORA (F IRST AID FOR DORA ), biedt Ukridge Dora Mason, de
secretaresse van zijn tante Julia Ukridge, de helpende hand. Hij gaat met haar uit - in de door hem
“geleende” avondkleding van zijn vriend Corky - zodat Corky, die ook uit wilde gaan, nu de niet al te
fris ruikende avondkleding van zijn huisbaas Bowles moet gebruiken. De volgende dag komt Ukridge
Corky melden dat zijn tante Dora ontslagen heeft. Ukridge probeerde haar de vorige avond na het
uitgaan namelijk stiekem weer in het huis van zijn tante af te leveren. Dat liep echter fout, want ze
werden daarbij betrapt door een politieagent die vervolgens Julia wakker maakte en inlichtte.
Corky suggereert Ukridge hun wederzijdse rijke vriend George Tupper in te schakelen. Wellicht
kan hij een goed woordje voor Dora bij Julia doen. Dat mislukt echter. Dan probeert Corky,
vermomd als journalist, Dora alsnog te helpen door Julia voor een zogenaamd damesblad te
interviewen. Ook die poging mislukt echter omdat hij bij Julia thuis de echte journaliste aantreft,
waarna hij met hoon overladen weggestuurd wordt door Julia. Thuisgekomen hoort Corky
vervolgens van Ukridge dat zijn hulp niet meer nodig is omdat Dora sinds de vorige dag een nieuwe
baan heeft. Ukridge was vergeten dat tegen Corky te zeggen.
In het vijfde verhaal, DE TERUGKEER VAN BAKKELEIENDE BILLSON (THE RETURN OF BATTLING BILLSON) ,
is Corky het slachtoffer van een zakkenroller. Daardoor kan hij zijn vertering in een bar niet
betalen en wordt hij op straat gezet. Een grote man - niemand minder dan Billson - neemt het voor
hem op. Uit dankbaarheid geeft Corky Billson het adres van Ukridge. De volgende dag wordt Corky
opgescheept met Flossie, de vriendin van Billson, en haar moeder en broer. Ukridge wil Billson
eigenlijk graag weer in de boksring krijgen omdat hij daar een hoop geld mee kan verdienen, maar
Flossie is daar niet voor. Ze is veel te bang dat haar lieveling schade oploopt. Ukridge weet
uiteindelijk Flossie’s toestemming te verkrijgen. Als Billson de boksring instapt, begint hij
uitstekend. Maar op een gegeven moment zakt hij in. Hij lijkt zich dan opeens te herstellen en
verslaat zijn tegenstander alsnog. Corky is blij voor Billson en Ukridge, maar Ukridge vertelt hem
later dat de hele zaak doorgestoken kaart was. Het was de bedoeling dat Billson zou verliezen.
Daar zou Ukridge een hoop geld mee verdienen. Doordat zijn tegenstander echter per ongeluk op
een ingegroeide teennagel van Billson ging staan, werd Billson door de pijn zo woest dat hij zijn
tegenstander inmaakte. Hierdoor loopt Ukridge zijn geld mis.
In het zesde verhaal, UKRIDGE SLEEPT HAAR ERDOOR (UKRIDGE SEES HER THROUGH), ontmoet Corky
Dora Mason weer. Dora is nu partner in een firma die typistes verhuurt. Ze kon partner worden
omdat Ukridge haar beloofd heeft haar aan de benodigde honderd pond te zullen helpen die ze
nodig heeft om een partneraandeel in de firma te kunnen kopen. Corky vraagt zich af hoe Ukridge
die belofte - gelet op zijn constante geldgebrek - ooit zal kunnen inlossen. Ukridge vertelt hem dan
dat hij toevallig een rijke vriend uit Canada ontmoet heeft, een zekere Hank Philbrick. Ukridge
heeft hem ervan weten te overtuigen dat hij een landhuis in Engeland moet gaan kopen. Ukridge
heeft vervolgens met een makelaar afgesproken dat ze de makelaarscourtage dan samen zullen
delen. Als Corky Ukridge en Hank ontmoet, blijkt Hank behoorlijk dronken te zijn. Ukridge vertelt
Corky later dat de artsen Hank vanwege zijn drankprobleem geadviseerd hebben naar zonniger
oorden te verhuizen, zoals Egypte. De pot met goud gaat Ukridge’s neus dus voorbij. Dan krijgt
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Corky een uitnodiging voor een feestje van de “Pen en Inkt Club”. Hij gaat erheen en ontdekt dan na
verloop van tijd dat er veel meer feestgangers in de club zijn dan er uitgenodigd zijn. Corky komt
er al gauw achter hoe het zit. Ukridge heeft een groot aantal feestgangers van een bedrijfsuitje
tegen betaling naar de club gedirigeerd. Zo kan hij Dora betalen en houdt hij er zelf ook nog iets
aan over.
In het zevende verhaal, VOOR HEM GEEN HUWELIJKSKLOKKEN (NO WEDDING BELLS FOR HIM),
ontmoeten Ukridge en Corky een oude vriend van Ukridge, een zekere Frederik, die als chauffeur
werkzaam is en in de splinternieuwe Daimler van zijn werkgever rijdt. Frederik biedt zijn vrienden
een ritje in de fraaie auto aan. Onderweg komen ze een schuldeiser van Ukridge tegen en deze
kijkt uiteraard vreemd op als hij een belangrijke debiteur van hem in zo’n dure auto ziet zitten. De
schuldeiser gaat dan ook achter Ukridge aan. De Daimler weet hem echter af te schudden. Als de
Daimler even later bijna een mooi jong meisje aanrijdt, staat Ukridge erop haar thuis te brengen.
Ukridge maakt door de mooie auto indruk op het meisje - Mabel Price - en haar familie. Ze denken
nu allemaal dat Ukridge heel rijk is. Ukridge laat hen in die waan omdat hij op die manier gratis
eten en drinken bij hen krijgt. Later verneemt Corky van zijn oude vriend George Tupper dat
Ukridge met Mabel verloofd is geraakt. Als Corky Ukridge opzoekt, zit deze behoorlijk in de
nesten. Ukridge wordt nog steeds door schuldeisers achtervolgd en omdat hij klappen van een
liefdesrivaal van Mabel heeft gekregen, wil hij ook graag van zijn verloving af. Corky en Ukridge
proberen bij de familie van Mabel te bewerkstelligen dat de verloving verbroken wordt. Als Corky
daar met een tranentrekkend verhaal bezig is, arriveert de liefdesrivaal weer. Deze zegt dat
Ukridge een arme sloeber en een bedrieger is en hij toont dat aan door de schuldeiser tevoorschijn
te halen. Corky betaalt hem de schuld van Ukridge en daarna worden beiden door de familie Price
het huis uitgejaagd.
In het achtste verhaal, DE LANGE ARM VAN LOONEY COOTE (THE LONG ARM OF LOONEY COOTE),
ontmoet Corky tijdens de paardenrennen Looney Coote, een oude schoolvriend van hem en Ukridge.
Ukridge, die partner is geworden in een gokkantoor, hoort intussen tijdens een diner dat zijn oude
vriend Boko Lawlor kandidaat is voor het parlement in Redbridge. Ukridge besluit hem met zijn
campagne te gaan helpen en seint ook Corky in om te komen helpen. Voordat Corky naar Redbridge
vertrekt, ontmoet hij Coote weer die hem vertelt, dat zijn nieuwe dure auto gestolen is. Corky
verwijst hem naar de politie. In Redbridge blijkt dat de verkiezingen waarschijnlijk een nek-aannekrace zullen worden en dat er dus geen fouten in de campagne gemaakt mogen worden. Lawlor
hoopt dan ook vurig dat Ukridge geen stommiteiten zal uithalen. Tijdens een
verkiezingsmanifestatie loopt Corky een politieman tegen het lijf die Ukridge wil arresteren
wegens diefstal van een dure auto. Corky probeert dat te voorkomen maar tevergeefs. De gevolgen
voor Lawlor zijn desastreus. Terug in Londen verwijt Ukridge Coote dat hij ten onrechte
gearresteerd is wegens diefstal. Ukridge had de auto van Coote alleen maar geleend. Hij had daar
ook een briefje voor achtergelaten. Bij nader onderzoek blijkt dat briefje echter nog in Ukridge’s
jaszak te zitten. Coote is desondanks in een goede stemming want hij heeft door de diefstal gegokt
op een paard dat “Gestolen Goederen” heet en daar flink op gewonnen. Helaas is dat wel ten koste
van het gokkantoor van Ukridge gegaan. De weddenschap liep namelijk via dit kantoor en Ukridge’s
partner heeft daardoor een hoop geld verloren.
In het negende verhaal, DE AFTOCHT VAN BAKKELEIENDE BILLSON (THE EXIT OF BATTLING BILLSON), is
Corky in Wales. Hij loopt daar tot zijn verbazing Ukridge tegen het lijf die samen met een partner
bezig is een bokswedstrijd te organiseren tussen Bakkeleiende Billson en Lloyd Thomas, de lokale
kampioen. De helft van de opbrengst van de kaartjes is dan voor Ukridge. Billson blijkt inmiddels
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echter onder de invloed gekomen te zijn van een prediker van non-geweld, Evan Jones. Hij wil dus
niet meer boksen. Ukridge besluit dan zelf zijn plaats maar in te nemen. Hij spreekt met Thomas af
dat deze hem niet al te hard zal aanpakken. Maar als Ukridge hem in levenden lijve ziet, beseft hij
dat hij recent ruzie met hem gemaakt heeft en dat Thomas hem natuurlijk graag alsnog een kopje
kleiner zal maken. Toch verloopt het gevecht tussen Ukridge en Thomas relatief rustig. Maar als
Ukridge Thomas een harde klap op diens neus geeft, slaan bij laatstgenoemde de stoppen door en
staat hij op het punt gehakt van Ukridge te maken. Op dat moment stapt Billson in de ring om een
einde te maken aan het geweld. Ukridge maakt dat hij weg komt en Billson raakt ongewild in de
bokswedstrijd betrokken. Billson verliest echter en de manager van Thomas komt bij Ukridge de
opbrengst van de wedstrijd ophalen. Ukridge’s partner blijkt er echter met het geld vandoor te
zijn. Gelukkig heeft Billson dat gezien en de tas met geld van hem afgepakt. Thomas krijgt zijn geld
en Billson gaat verder met zijn strijd tegen geweld.
In het tiende verhaal, UKRIDGE NEEMT EEN LASTIGE BOCHT (UKRIDGE ROUNDS A NASTY CORNER), krijgt
Corky tot zijn verbazing van Ukridge thuis een fles medicijn en een papegaai afgeleverd. Ukridge
blijkt in dienst getreden te zijn van Lady Elizabeth Lakenheath. Ukridge legt Corky later uit dat hij
verliefd is geworden op Millie, het nichtje van Lady Lakenheath, en dat ze samen Leonard, de
meertalige lievelingspapegaai van Lady Lakenheath, ontvoerd hebben om zo van laatstgenoemde
toestemming voor hun huwelijk te kunnen krijgen. Ukridge is verder betrokken bij de verkoop van
“Peppo”, het medicijn dat Corky ontvangen heeft. De opzet werkt en Lady Lakenheath wil wel
toestemming voor het huwelijk geven, maar ze wil dan wel graag eerst eens kennismaken met Julia
Ukridge, de tante van Ukridge. Ukridge beseft dat dat voor hem desastreus zal zijn, gelet op zijn
niet al te succesvolle verleden. Ukridge en Millie proberen daarom te voorkomen dat de twee dames
met elkaar in contact komen. Als Lady Lakenheath echter een uitnodiging krijgt voor een ontvangst
van de “Pen en Inkt Club”, gaat Corky naar het huis van Julia om haar toespraak voor de club - ze is
voorzitter van de club - te verdonkeremanen, zodat Julia dan wellicht niet zal gaan. Als Julia
vroeger dan gepland naar huis terugkeert en daar Corky aantreft, wordt ze erg achterdochtig.
Uiteindelijk gaat het allemaal goed. Lady Lakenheath blijkt niet naar de bijeenkomst van de club
geweest te zijn omdat Leonard plotseling ziek werd. Dat kwam, zo vertelt Ukridge later aan Corky,
omdat Millie de papegaai opzettelijk Peppo gevoerd had.
Beoordeling van het boek
Dit boek bevat tien korte verhalen, waarin Stanley Featherstonehaugh Ukridge de hoofdrol speelt.
Ukridge is een opportunistische fantast die altijd platzak is. Hij probeert altijd en overal ergens
een slaatje uit te slaan als dat mogelijk is. Door zijn persoonlijke charme lukt hem dat vaak ook nog.
Toch blijkt aan het einde van zijn avonturen zijn portemonnee altijd weer leeg te zijn.
Hoewel Ukridge nooit zo populair is geworden als andere romanfiguren van Wodehouse - waaronder
de butler Jeeves, de rijke nietsnut Bertie Wooster en de verstrooide Lord Emsworth -, keerde hij
regelmatig in het werk van Wodehouse terug. Zijn eerste optreden was in de roman LOVE AMONG
THE CHICKENS (in het Nederlands vertaald als AMOR IN HET KIPPENHOK ) uit 1906. Zijn laatste
optreden was in een kort verhaal in de verhalenbundel PLUM PIE (in het Nederlands vertaald als
PLUMPUDDING) uit 1966.
Persoonlijk ben ik nooit zo weggeweest van de charlatan Ukridge - ik houd meer van Blandings
Castle en het koppel Wooster/Jeeves -, maar de verhalen zijn beslist vermakelijk en heel
gemakkelijk leesbaar. Door de soms onverwachte wendingen en de typisch Engelse humor van
Wodehouse vormen deze verhalen ideale ontspanningslectuur. Diepgravende psychologische
beschouwingen moet je in deze verhalen echter niet zoeken.
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De verhalenbundel UKRIDGE werd in Engeland in juni 1924
door Herbert Jenkins uitgebracht. In Amerika verscheen
dit boek met dezelfde 10 verhalen onder de titel HE
RATHER ENJOYED IT in 1925 (George H. Doran Company).
Voorafgaand waren de separate verhalen echter zowel in
Engeland als in Amerika al in een tijdschrift gepubliceerd:
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1923 tot februari 1924 in THE S TRAND M AGAZINE.
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heruitgegeven in tijdschriften of in boekvorm, zoals recent nog de uitgave van de PICK- ME- UP serie
(Arrow Books Ltd., 2017) met daarin de verhalen UKRIDGE’S D OG C OLLEGE en U KRIDGE’S ACCIDENT
SYNDICATE.
In Nederland werd de eerste vertaling van een Ukridge verhaal in het 1928 kerstnummer van het
tijdschrift 'S-GRAVENHAGE IN BEELD afgedrukt: GRATIS ONGELUKKEN- VERZEKERING (U KRIDGE'S ACCIDENT
SYNDICATE ). Het maandblad ASTRA volgde in maart 1929 met: G ELUKKIG MAAR VOOR M ABEL ! (A BIT OF LUCK
FOR M ABEL ). In mei 1931 plaatste het maandblad FAVORIET het verhaal H ET FAMILIEPENSION (U KRIDGE AND
THE HOME FROM HOME ), dat de maand erna door de AVRO als radiohoorspel werd opgevoerd: U KRIDGE
VERHUURT KAMERS . De tien verhalen uit de Engelse bundel U KRIDGE verschenen tussen oktober 1932 en
juli 1933 in het tijdschrift NOVA (zie ook PGWS Present Premie nummer 82 van 16 juni 2018), in de
vertaling van A.M. Buis, die hoofdredacteur van dit maandblad was. Een jaar later, in 1934, werden
zij gebundeld door uitgeverij Allert de Lange (Amsterdam) en onder de titel UKRIDGE – HUMORISTISCHE
ROMAN in boekvorm uitgegeven, met tekeningen van Wladimir Bielkine.
Daar zijn 3 verschillende uitgaven van bekend en onlangs heeft Johan Buiskool Toxopeus van één
uitgave een variant met een andere kaftkleur ontdekt (NOTHING S ERIOUS oktober 2018).

De verhalenbundel werd later opnieuw vertaald door Albertus Johannes Richel en Joh. H. van
Dijken en door Uitgeverij Het Spectrum in 1965 uitgebracht onder de titel DE DOLENDE SCHURK
(Prisma nummer 1124), met een omslag van Catrinus
Nicolaas Tas. Deze uitgave is gebruikt voor deze
boekbespreking. Een jaar later verscheen nog een los
verhaal in een verhalenbundel: HET KOPPIE ERBIJ (THE LEVEL
BUSINESS HEAD ), geïllustreerd door Rien Poortvliet.
Naast de tien hierboven genoemde verhalen waren er nog
acht verspreide Ukridge-verhalen die Leonard Beuger
heeft vertaald in AVONTUREN VAN U KRIDGE – FINANCIEEL GENIE
MET
TEGENSLAG
(Uitgeverij IJzer, 2012), met een
omslagtekening van de eerder genoemde Wladimir Bielkine.
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