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In deze NOTHING SERIOUS:
Het 40-jarig jubileum, van alles over boeken en tijdschriften, recepten van Anatole, meer over
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Het Programma voor de Zoom-bijeenkomst van 19 juni
Er wordt tijdig een email verzonden (let op uw spamfolder!).
Daarin staat een link waar u, door er op te klikken, toegang krijgt tot de bijeenkomst.
Zorg er voor dat u een camera heeft en de microfoon in het Zoom programma activeert.
Het thema voor deze bijeenkomst is weer: “Reizen over de grote plas”.
Wij vragen u een fragment te zoeken over dit soort reizen of wat er mee samenhangt, vertel
wat u er van vindt en hoe dit een belangrijke rol speelt in een Wodehouse-verhaal.
Andere programma-punten:
•
•

•

•

Opening en mededelingen van het bestuur

•

Nieuws over het 40-jarig jubileum

•

Een nieuwe Nederlandse bibliografie

•

Recept 3 van Anatole

•

•

Een Favoriet Fragment

•

Een Quiz

•

•

Presentpremie

Na afloop kijken we gezamenlijk een Wodehouse-film

DE

VOLGENDE BIJEENKOMST IS OP ZATERDAG

9

OKTOBER

2021
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EEN JUBILEUMPOSTZEGEL, EEN FAVORIET FRAGMENT (MET EEN FRANS ACCENT),
STERKE VERHALEN, ERELID TONY RING EN HEAVY WEATHER:
IMPRESSIES VAN DE DERDE DIGITALE PGWS-BIJEENKOMST, 13 FEBRUARI 2021
Aan de Zoom bijeenkomst deden mee:
Tony Ring (honorary member), Peter Nieuwenhuizen, Marcel Gijbels, Herman van Riel,
Elsbeth Westerman, Tony Roodnat, Josepha Olsthoorn, Leonard Beuger, Jelle Caro, Ole van Luyn,
Dick Vleeskruijer, Marieke Mooij, Peter Glas, Erik van Munster, Yvonne Heijkants, Rob Sander,
Gerben Hellinga, Tense Bilgoe, Anton Weda, Jannes Koster, Vikas Sonak, Wiesje Foppen, Ronald Duk,
Hans Muller, Peter Uges, Henriëtte Taurel, Donald Duk.
Aspirant leden:
Eefje Foppen en Erik Noomen.
Afmeldingen ontvingen wij van:
Huib en Marga de Ceuninck van Capelle, Jan Paul Kruimel, Pim Gerritse en Ronald Brenner.

Klokslag 13:00 logde ik in bij Zoom en was definitely
gruntled1 om vele bekende gezichten weer te zien.
Voorzitter Peter Nieuwenhuizen heette ons allen
welkom en gaf als eerste het woord aan aspirant-lid
Erik Noomen. Hij las Wodehouse in zijn jeugd en
ontdekte dat herlezing op latere leeftijd niet tegen
bleek te vallen, maar juist nog veel leuker was, omdat
je de grappen veel beter snapt.
De dag na onze meeting, 14 februari, zou het alweer 46 jaar geleden zijn dat
Wodehouse overleed. Wij brachten een toost op hem uit, met koffie, thee, of een andere
drank. Peter toonde een kaart van onze beschermvrouwe, met dank voor ons kerstcadeautje
(JEEVES AND THE LEAP OF FAITH van Ben Schott). Hij meldde verder dat de weduwe van Peter van
Straaten een kaart van Wodehouse aan hem had gevonden. Zij was zo attent geweest die naar
ons toe te sturen voor het archief.
Huib de Ceuninck van Capelle wil zijn verzameling Wodehouse-boeken - bij voorkeur in
een koop - verkopen. Titels zijn nog niet bekend. Hij komt er nog op terug. Peter herinnerde
ons eraan dat wij lijstjes (Gezocht en/of aangeboden) op de PGWS website kunnen laten
zetten.
Secretaris Marcel las de afmeldingen voor en meldde dat wij een nieuw lid hebben, Wim
Joosting Nap, die nog niet online aanwezig was. Verder zijn er - op verzoek uiteraard - veel
exemplaren van NOTHING SERIOUS in pdf verstuurd in plaats van op papier. Mocht dit bij nader
inzien niet bevallen, laat het Marcel dan weten. Er zijn twee oorkonden vervaardigd voor
nieuwe leden: Yvonne en Gerben. De benodigde handtekeningen van het bestuur en het Oudste
Lid erop krijgen is een uitdaging in deze coronatijd. Eens te meer verlangden wij even hevig
naar een ouderwetse meeting waarbij wij elkaar in den lijve konden ontmoeten (en er
handtekeningen konden worden geplaatst).
1

“I could see that, if not actually disgruntled, he was far from being gruntled.” ( THE CODE OF THE WOOSTERS)
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Redacteur Herman maakt nu alweer 10 jaar ons clubblad NOTHING SERIOUS.2 Hij heeft
van elk door hem geredigeerd nummer circa 10 exemplaren. Als iemand nog nummers mist, laat
het hem weten en men kan ze verkrijgen tegen eventuele portokosten of - in geval van een
niet-virtuele meeting - zelfs gratis.
Commissaris Bijzondere Activiteiten Tony praatte ons bij over de plannen voor dit jaar.
Er is nog steeds een optie bij Sociëteit de Vereeniging in Den Haag voor een lustrumdiner in
oktober of november. De dress code zal waarschijnlijk black tie voor de heren en cocktail
dress voor de dames zijn, maar mogelijk komt er een kledingthema. Het bestuur beraadt zich
daar nog over. Voor de zomer wordt nog gedacht aan een buitenactiviteit. Alles is helaas
afhankelijk van hoe de coronasituatie zich ontwikkelt. Peter zei dat een poëziefestival in Perdu
ook besproken is. Rob meldde vanuit Perdu dat net die dag live streaming apparatuur was
bezorgd, die vanaf 19 februari zou werken. Wellicht kunnen we daar gebruik van maken, als live
nog niet mogelijk is.
Herman presenteerde de fraaie nieuwe PGWS jubileumpostzegel.
Hij schreef hierover in de NOTHING SERIOUS van februari 2021. De
tekenaar, Rex Whistler, was een bekend kunstenaar in zijn tijd. Omdat er
vaak copyright issues zijn denkt Herman er nog over na of dit wellicht de
laatste jaarlijkse postzegel wordt, of misschien alleen weer bij een
volgend lustrum.3
Yvonne nam het Favoriete Fragment voor haar
rekening.
Omdat zij als tamelijk recente aanwinst niet wist wat er
allemaal al de revue was gepasseerd had zij geprobeerd iets
obscuurders
te
vinden.
Op
Madame
Eulalie
(www.madameulalie.org) vond zij THE MAN WHO DISLIKED CATS.
Zoals vaker het geval is, is de plot gerecycled in een later
verhaal. Yvonne vond met name het begin briljant en
vertolkte het fragment met een prachtig Frans accent.
It was Harold who first made us acquainted, when I was dining one night at the Café
Britannique, in Soho. It is a peculiarity of the Café Britannique that you will always find
flies there, even in winter. Snow was falling that night as I turned in at the door, but,
glancing about me, I noticed several of the old faces. My old acquaintance, Percy the
bluebottle, looking wonderfully fit despite his years, was doing deep-breathing
exercises on a mutton cutlet, and was too busy to do more than pause for a moment to
nod at me; but his cousin, Harold, always active, sighted me and bustled up to do the
honours.
He had finished his game of touch-last with my right ear, and was circling slowly in the
air while he thought out other ways of entertaining me, when there was a rush of air, a
swish of napkin, and no more Harold.
2 Waarvoor hulde! Elke keer weer een geweldige prestatie. Het februarinummer ter gelegenheid van 40 jaar PGWS was weer een
zeer aangename en lezenswaardige mix van nieuw en een paar gouwe ouwen.
3 We kunnen de postzegels bestellen via penningmeester Elsbeth door haar een mail te sturen. Een velletje van 10 stuks voor
Nederland of 5 stuks voor internationale post kost EUR 10,00. Er komt EUR 2,50 verzendkosten bij per bestelling. De postzegels
zijn ook te bekijken via onze website in het online winkeltje. Waar nog veel meer interessante zaken te koop zijn.
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I turned to thank my preserver, whose table adjoined mine. He was a Frenchman, a
melancholy-looking man. He had the appearance of one who has searched for the leak in
life’s gas-pipe with a lighted candle; of one whom the clenched fist of Fate has smitten
beneath the temperamental third waistcoat-button.
He waved my thanks aside. “It was a bagatelle,” he said. We became friendly. He moved
to my table, and we fraternized over our coffee.
Suddenly he became agitated. He kicked at something on the floor. His eyes gleamed
angrily.
“Ps-s-st!” he hissed. “Va-t’en!”
I looked round the corner of the table, and perceived the restaurant cat in dignified
retreat.
“You do not like cats?” I said.
“I ’ate all animals, monsieur. Cats especially.” He frowned. He seemed to hesitate.
“I will tell you my story,” he said. “You will sympathize. You have a sympathetic face. It
is the story of a man’s tragedy. It is the story of a blighted life. It is the story of a
woman who would not forgive. It is the story——”
“I’ve got an appointment at eleven,” I said.
He nodded absently, drew at his cigarette, and began:—
Marieke deed vervolgens een spannend verslag van het bereiden van het tweede Anatole
recept, velouté aux fleurs de courgette. Peter toonde een foto van het fraaie resultaat. Het
was weer een giga-avontuur. Niet alleen omdat zij in een verbouwing zat en haar kinderen
wegens corona niet naar school konden, maar vooral omdat het bemachtigen van
courgettebloemen buiten het seizoen geen sinecure bleek. Marieke verhaalt hierover elders in
deze NOTHING SERIOUS.
Daarna namen we even een pauze. Ondertussen werd een mooie presentatie van Het
Winkeltje van Elsbeth vertoond. Ronald kocht ter plekke alle boeken met illustraties van Peter
van Straaten.
Tussen de bedrijven door was de jury van de
traditionele Sterke-verhalenwedstrijd aangesteld: Eefje
en Erik hadden als nieuwkomers deze keer de uitdagende
taak een winnaar aan te wijzen.
Peter Uges nam de aftrap. Hij toonde enkele
voorwerpen die in 2007 uit de Amsterdamse gracht voor
hun huis waren gevist en vroeg of iemand wist waarvoor een
loden voorwerp, stammend uit 1600-1700, werd gebruikt.
Niemand kon het raden, dus hij onthulde dat het een onderdeel van een ijshockeyspel was.
Hans Muller was in 2003 betrokken bij een viering
van de luchtmacht. Hij toonde een foto van een pub uit
1600, The Bull in Luton, met voetafdrukken op het plafond
die toegeschreven werden aan vliegeniers. Bij een bezoek
aan de pub bleek echter dat het plafond inmiddels gewit
was. Maar Hans toonde een filmpje gemaakt tijdens of
direct na de oorlog waarop te zien was dat een soldaat met
zwartgemaakte voeten opgetild werd door andere soldaten
en zo voetafdrukken op het plafond maakte.
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Rob Sanders’ verhaal sloot aan bij de laatste Wodehouse Talk over Sir Philip Sidney
(1554-1586). Hij was erin geslaagd een gesigneerd exemplaar te vinden van een boek dat 10
jaar na de dood van de auteur was uitgebracht. Hoe dat mogelijk was werd verklaard door het
feit dat de geest van Sir Philip Sidney nog rondwaart in Zutphen en dat hij het boek tijdens
een van zijn verschijningen had gesigneerd.
Donald Duk had naar aanleiding van punt 7 van het
programma voor de februari-bijeenkomst in een mail van
Peter van 31 januari (Discussie over het boek JEEVES AND THE
LEAP OF FAITH - lees het boek van tevoren) verwoede
pogingen gedaan om aan dit verzoek te voldoen. Door de
brexit en het niet-essentieel verklaren van boekhandels
bleek dit onverwacht moeilijk. Maar vanaf 10 februari
mocht de gespecialiseerde boekhandel een afhaalloket
inrichten. Na een barre fietstocht stond hij echter voor
een gesloten hekwerk. Kreun. Maar na een schijnbare eeuwigheid ging het hek open, werd het
boek overhandigd en kon hij in triomfantelijke stemming naar huis fietsen.
De jury kon zich helaas niet terugtrekken om te delibereren en hoefde ook geen
pogingen om hen te beïnvloeden (door het aanbieden van glazen port of iets dergelijks) te
weerstaan. Ook konden de traditionele sigaar en kokosnoot niet overhandigd worden. Noch de
cowcreamer haar traditionele kus ontvangen. Erik nam als eerste het woord en stelde dat hij
van alle verhalen had genoten. Naar zijn mening kwamen de verhalen over de voetafdrukken en
het gesigneerde boek in aanmerking voor de virtuele
kokosnoot en sigaar. Eefje mocht de knoop doorhakken.
Wiesje voerde namens Eefje het woord en legde uit dat zij
een ander uitgangspunt hadden. Zij vonden alle vier de
verhalen even leuk en als aspirant-lid wil Eefje niemand
tekort doen. Zij stelden voor om alle deelnemers een sigaar
en een kokosnoot te geven - zodra dit mogelijk is - en zij
zijn bereid hiervoor de kosten te dragen. Erik ging hierin
mee en de jury besloot aldus.
Ons erelid Tony Ring sloot zich om 14:50 bij de
meeting aan. Peter introduceerde hem kort en toonde al
zijn boeken. Tony is zelf het meest trots op YOU SIMPLY HIT
THEM WITH AN AXE4, dat leidde tot de oprichting van de
Engelse Society. Hijzelf ontdekte Wodehouse toen hij van
een oom THE INIMITABLE JEEVES kreeg voor zijn 11de
verjaardag. Een van de 75 hoofdstukken van Tony's nieuwe
boek NOTHING IS SIMPLE IN WODEHOUSE5 is aan dit boek
gewijd. Het boek is gebaseerd op vragen die hem werden gesteld over het werk van
Wodehouse. Zijn voorbeelden van behandelde onderwerpen deden mij in elk geval besluiten het
boek onverwijld bij Tony te bestellen: van Uncle Fred, Ukridge, de ontmoeting van Wodehouse
You Simply Hit Them with an Axe : The Extraordinary True Story of the Tax Turmoils of P. G. Wodehouse (1995). Een
inmiddels alleen nog moeizaam (en kostbaar) tweedehands te verkrijgen titel.
5 Zoals in de NOTHING SERIOUS van februari 2021 vermeld is, kost NOTHING IS SIMPLE IN WODEHOUSE GBP 14.00 + GBP 9.05 porto =
GBP 23.05, te betalen via PayPal of een bankoverschrijving. Het boek is te bestellen via een e-mail aan ring.tony@yahoo.co.uk
4
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met George Gershwin, het voor de rechtbank verschijnen van Horace Davenport vanwege het
met een assegaai prikken naar een als Marie-Antoinette verklede vrouw tijdens een fancy
dress ball, tot de film en theaterversie van A DAMSEL IN DISTRESS. Er waren nog een paar vragen
van onder meer Peter, die het boek al had gelezen.
Peter vroeg zijn mening over het stimuleren van de interesse voor Wodehouse bij jonge
mensen. Tony had ervaring met een oud-klasgenoot die Engels doceerde en toen hij begon met
het lezen van Wodehouse incorporeerde hij hem in zijn cursussen. Marieke vroeg naar zijn
ervaring met social media. Hij gebruikt die zelf niet. Maar we hebben influencers nodig, dus
wellicht zouden zij behulpzaam kunnen zijn.
Om 15:55 nam Tony afscheid en werd de vergadering weer in het Nederlands
voortgezet, na 5 minuten pauze met een erg leuke presentatie van de Little Free Library met
zoekplaatjes van Nederlandse pockets en Wodehouse-related muziek. Met min of meer
algemene stemmen werd besloten de verdere programmapunten (Discussie over het boek
JEEVES AND THE LEAP OF FAITH en een Wodehouse quiz) door te schuiven naar de volgende meeting
en alleen nog de rondvraag te houden.
Vikas attendeerde ons erop dat er recentelijk nieuwe luisterboeken waren ingesproken
door Stephen Fry, te verkrijgen via Audible.com: THE JEEVES COLLECTION (P.G. Wodehouse
volume 1). Geweldig en een absolute aanrader, volgens Vikas.
Penningmeester Elsbeth gaf inzicht in onze financiën. Het Wodehouse Activiteiten
Fonds (WAF) bevat EUR 600,00, meer dan ooit. We staan er financieel goed voor, ook in
verband met kosten voor copyright, jubilea et cetera. Als er leden zijn die dat handig vinden
kunnen zij Elsbeth laten weten dat zij een betalingsverzoek voor de contributie willen
ontvangen.
Leonard zou de volgende dag MODERN DUTCH podcast nr. 177 publiceren (EEN MAN VAN EER
- Hoofdstuk 4A). Hij is aan zijn laatste seizoen begonnen. Het maken van een podcast is heel
veel werk. Misschien dat hij incidenteel nog podcasts zal
maken als hij een nieuwe vertaling heeft afgerond. Hij is
momenteel het door Wodehouse geïnspireerde boek
SCHOONHEIDSDRIFT van Arie Storm aan het lezen. Daar komt
misschien nog een podcast over.
Hans Muller heeft alle nummers van NOTHING SERIOUS
vanaf 2005 [inmiddels vanaf het eerste nummer uit 1984]
gescand. Op onze website is een link naar zijn website, waar
zijn archief te raadplegen is.
Voor de presentpremie (nummer 89) ontvingen wij per mail een link om deze te
downloaden via de website: EEN, DIE ALLES IN DE WAR STUURT – UIT HET DAGBOEK VAN EEN HOND, een
vertaling uit 1922 van het verhaal THE MIXER II: HE MOVES IN
SOCIETY uit december 1915. De vertaling werd als feuilleton
opgenomen in het DAGBLAD VAN ZUID-HOLLAND EN ’S-GRAVENHAGE,
de PROVINCIALE GELDERSCHE EN NIJMEEGSCHE COURANT, de
LEEUWARDER COURANT, de DELI COURANT en in 1924 in het
LEIDSCH DAGBLAD. Een charmant verhaal verteld door een hond
genaamd The Mixer.
De Zoom-meeting werd nu afgesloten, maar voor de liefhebbers was er nog de
mogelijkheid gezamenlijk naar een film te kijken. Deze keer was gekozen voor een langere film
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waar we met het Wodehouse Filmfestival niet zo snel aan toekomen, de
BBC televisiefilm HEAVY WEATHER uit 1995, met Peter O'Toole en
Richard Briers. De film is gebaseerd op het gelijknamige boek van
P.G. Wodehouse uit 1933 en geregisseerd door Jack Gold. Via de
WhatsApp groep konden wij reageren op deze film met - gelukkig deze keer een echt (zwart) Berkshire varken. Zoals Peter in zijn mail
samenvatte: in dit Blandings verhaal buitelen de bekende elementen
over elkaar heen: de spannende memoires van Galahad, trouwen met
een koormeisje, een detective die het document wil ontvreemden, een
uitgever die schandalen wil publiceren en de adel die dit wil
verhinderen, de strijd om Het Vetste Varken, baantjes als secretaris,
enzovoort. Het was een waar genoegen om deze film te bekijken en
voor wie het gemist heeft: warm aanbevolen.
Natuurlijk kijken wij reikhalzend uit naar een "echte" bijeenkomst. Maar een online
meeting met gelijkgestemden is toch als een warm bad in deze sociaal gezien uitdagende
tijden. Ik maak virtueel een diepe en dankbare buiging voor ons bestuur voor het vele werk dat
zij voor en achter de schermen verrichten.
JOSEPHA OLSTHOORN

***

ONZE

ERVARINGEN MET

***

***

MIGNONETTE

DE

POULET PETIT DUC

door Jan Paul & Nelleke Kruimel
Het prachtige recept van Anatole, uitgewerkt door Albert Roux, hebben wij op een mooie
avond met uitzicht op de sneeuw gesavoureerd. Mijn echtgenote Nelleke die het gerecht had
klaar gemaakt, en ik hebben ervan genoten en na afloop over het recept gediscussieerd.
Ten opzichte van de receptuur hebben we voor de helft van de voorgeschreven hoeveelheid
kastanjechampignons gebruikt en dat aangevuld met morilles. De morilles die fungeren als
smaakversterker, zijn eigenlijk alleen verkrijgbaar in gedroogde vorm, dus die zijn eerst
geweekt. Ook een afwijking was het gebruik van kalfsbouillon, in onze ogen een verbetering
voor de smaak. De hoeveelheid peultjes hebben we (voor 2 personen) verdubbeld, de rijst
vervangen door Roseval aardappeltjes en de ijsbergsla weggelaten.
De smaakervaringen van ons beiden gaven aan dat vooral de rode ui met de Madeira een
belangrijke rol speelt. Dat onderdeel van het recept lijkt ons ook zeer bruikbaar voor andere
gerechten met wit vlees. En in bredere zin is dat ook toepasbaar bij kalfswang als je die licht
voor braadt en daarna langzaam laat garen in de oven. Overigens werd door de smaak van het
uiengarnituur de smaak van de paddenstoelen met de truffelsalsa naar de achtergrond
gedrukt.
Last but not least: een passende wijn is een niet te zware wijn, bijvoorbeeld een Santenay
Bourgogne rouge maar ook een rode Chassagne Montrachet is een goede keuze. De laatste
staat wel bekend als “His Lordship’s Chassain” en werd in UPSTAIRS DOWNSTAIRS hoog
gewaardeerd door de plaatselijke politieagent.
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IN MEMORIAM JACQUES VAN G ENT:
bibliothecaris, uitgever en cricketliefhebber

Op 26 maart jl. overleed Jacques van Gent op 88-jarige leeftijd, na een kort verblijf in een
verzorgingshuis.
Jacobus Josephus Maria van Gent werd geboren op 8 juni 1932, zijn vader Dominique was
burgemeester van Schipluiden. Hij werd opgeleid tot antropoloog en werkte 2 jaar als lekenmissionaris in Australisch Nieuw-Guinea. Door zijn voorliefde voor boeken kwam hij eerst
terecht in de boekhandel en daarna in de bibliotheekwereld. In 1969 werd hij hoofd
catalogisering van de Katholieke Universiteit in Nijmegen en vanaf 1979 werkte hij bij de
Provinciale en Buma Bibliotheek van Friesland in Leeuwarden. Bij zijn afscheid kreeg hij een
liber amicorum met de treffende titel: Gentiana. In 1983 werd hij bibliothecaris van de
Rijksuniversiteit Leiden, waar hij deze bibliotheek het digitale tijdperk in moest loodsen. Na tien
jaar nam hij daar afscheid en hield een afscheidsrede over Nicholaas Beets en de wereld van
bibliografische gegevens en beschrijvingen in de catalogi. Ook nu kreeg hij een liber amicorum:

Miscellanea Gentiana.
Na zijn pensionering kon hij zich storten op een andere liefde: het uitgeven van bijzondere en
goed verzorgde drukwerkjes in een kleine oplage, zijn twee zonen hielpen hem daarbij. Hiertoe
richtte hij de uitgeverij Kopwit in Leiden op; kopwit verwijst naar de witmarge bovenaan een
tekstpagina, maar wellicht ook naar de witte haardos op het hoofd van Van Gent.
In zijn uitgeversportfolio zaten bijzondere publicaties: literaire werken zoals Luigi Glorioso
(2002), katholieke en Friese werken, wat ondeugend en scabreus werk van Edward John Allcock
III (een pseudoniem van Van Gent) onder de titel Eros in Rotary (2006) en uitgaven over cricket.
Die sportuitgaven van Kopwit hadden zijn voorkeur:
•
•
•
•
•
•

Over cricket: een negentiende eeuwse beschrijving van het cricketspel alsmede een Engelstalige
variant (1992)
Het cricketspel: proeve van een duidelijk en volkomen denkbeeld (1995)
That red ball: three very short cricket stories (1997)
Bedacht, geregeld en gespeeld door heren: gedichten (1999)
Verrukkelijke zomerdagen: herinneringen aan wijde grasvelden, blauwe luchten waardoor zilveren
cumuluswolken zeilen en cricket met Herman Gorter op het Museumterrein (2003)
De dag was heet: ballade van cricketlief en cricketleed (2007)
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Via de Schiedamse vereniging DVS (Door Vereniging Sterk) kwam Van Gent in aanraking met
cricket, speelde in Australië ‘bush-cricket’ en later pub-cricket. Toen hij in 2005 het plan had
opgevat om ook een verhaal van Wodehouse over cricket uit te geven, koos hij voor het verhaal
Now, Talking about Cricket, dat we terug vinden in Tales of St. Austin’s (1903). Zijn oplage
bedroeg 105 exemplaren. Hij gaf het uit als een prachtig verzorgd boekje, met een cahiersteek.
Toen ik in het blad Boekenpost over deze uitgave las, vroeg ik hem hoe hij de rechten had
geregeld. Dat had hij niet. Hij bood me spontaan aan om de hele oplage over te nemen om
‘gedoe’ met rechthebbenden te voorkomen en zo kon onze Wodehouse Society aan het boekje
komen.
In 2006 mocht ik de Witte Littéraire Cricketlezing houden over Wodehouse en cricket en liep
Jacques van Gent tegen het lijf, hij was als oud-spreker uit 2000 ook uitgenodigd. Na enig
aarzelen werd Jacques in 2008 lid van de P.G. Wodehouse Society, wellicht omdat Josepha
Olsthoorn hem daartoe op charmante wijze wist te overtuigen.
Jacques nam regelmatig deel aan de Sterke-Verhalen-Wedstrijd. Zijn hoogtepunt was zijn
winnende verhaal op 12 februari 2011, waar hij een bijzondere bijdrage leverde met een
belevenis uit zijn tijd in onder de Papoea’s in Nieuw Guinea en zijn vermeende positie als arts
(hij was antropoloog) die vrouwen een medische borstbehandeling, de ‘niet-westerse
massagetechnieken’, kon geven. In zijn sterke verhaal stonden de vrouwen de volgende dag in
rijen klaar om zijn behandeling te ondergaan. Toen gevraagd werd naar het waarheidsgehalte
van dit verhaal, stuurde hij later een foto in om te bewijzen dat zijn verhaal toch min of meer
echt gebeurd was!
Jacques van Gent begon meer en meer last te krijgen van geheugenverlies. Het winnende sterke
verhaal kon hij bij een volgende gelegenheid moeiteloos als geheel nieuwe inzending
presenteren. Hij was het enige lid dat spontaan besloot om zijn contributie voor de komende tien
jaar vooruit te voldoen! Ook weer om gedoe te voorkomen, zei hij, hoewel hij daarnaast ook
betoogde dat hij per vergissing een nul teveel had ingevuld bij de overschrijving!
Bij de vertaalwedstrijd van het gedicht Good Gnus was Van Gent zowel jurylid als inzender van
een bijdrage, met de mededeling dat hij niet meer wist hoe die vertaling op zijn computer was
verschenen. Hij won uiteindelijk niet met zijn vertaling die een ander metrum en rijmschema
had dan oorspronkelijke Wodehouse-gedicht. Toch hierbij als eerbetoon zijn vertaling van Good
Gnus:
GOEIE GNOES (Een vignet in vers)

Wanneer men zich met zorgen weet omgeven,
hoe mooi is dan het doden van een yak,
een haas of beer beroven van het leven,
of and’ren die ik noem met speels gemak.
Maar geen staat voor mij hoger aangeschreven
dan ’t gnoebeest in mijn dierenalmanak.
En ied’re gnoe die ik meen waar te nemen,
laat ik niet gaan, daarover geen problemen.
10
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Wanneer de zon in Afrika gaat zinken,
en schaduwen doet zwerven op en neer
en overal is er het zacht weerklinken
van bijna stilte, plechtig, diep en teer,
dat is de tijd dat goede ware binken
luidkeels de gnoe bejagen, altijd weer;
(de veiligste manier hen koud te maken
is zorgen goed hun ruggengraat te raken).
Als men het beest verraderlijk wil jagen,
dan raakt het door vermomming wel verrast;
maar moeten wij ons dan zo zeer verlagen?
zulk vals bedrog is immers ongepast?
Toch hopen wij, aldus verdekt, te slagen,
gecamoufleerd vertolkend, dat staat vast,
een bosje gras, een beekje in de bergen,
een kopje of een cactus, niet zo’n erge.
De spanning stijgt, het zal niet lang meer duren,
voorbij de wacht, de wake is gedaan;
zorgvuldig wordt gericht, dan rest slechts ’t vuren,
de kogel trekt zijn dodelijke baan,
al duurt de doodstrijd dit keer nog twee uren,
weer komt een gnoe aan ’t eind van zijn bestaan.
(De vrouwtjes zijn niet kleiner dan een koter,
de mannen echter zijn aanzienlijk groter).
Toen hij in 2014 voor ons blad Nothing Serious werd geïnterviewd over zijn boekenkast,
bekende hij geen enkel boek van Wodehouse op zijn boekenplank te hebben staan, maar hij had
wel cricketboeken met citaten van Wodehouse erin.

Peter Nieuwenhuizen

LEDENNIEUWS
Overleden:
115
Bas Wiegeraad,
387 Jacques van Gent,

Breukelen, ex-lid
Leiden, ex-lid

Nieuwe leden:
450 W. (Wim) Joosting Nap,
451
E.M. (Eefje) Foppen,

Hilversum
Amsterdam

U kunt een ledenlijst (in PDF formaat) aanvragen bij het secretariaat:
pgwssecretariaat@hotmail.nl
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EEN

COURGETTEBLOEMENAVONTUUR

door Marieke Mooij
Op een avond riep mijn moesje lief mij in paniek naar haar boudoir. Het geliefde nageslacht zou
weer langskomen. Over twee dagen welgeteld. “Wat fijn, och och,” zei ik tegen haar. “Fijn?!” riep ze
uit. Ja dat leek mij wel. Maar aan haar toon te horen had ik dit verkeerd geïnterpreteerd.
“Fijn?!” riep ze weer uit al rillend als een espenblad. Mijn vader Dick kwam de kamer licht ontdaan
binnen: “Wat is dit voor een hels kabaal?” “Geen idee” zei ik. “Ik hoopte ook wat meer te weten te
komen.” Mijn bloedverwante herhaalde haar mededeling en legde haar probleem aan ons voor. “Het
nageslacht komt dit weekend. En ze willen courgettebloemensoep. Maar deze bloemen vallen buiten
het seizoen. Dit is onmogelijk!” Dick trok een blikje sardientjes open en ik vlocht onze haren als de
Spartanen, zodat we met goed gevoede hersenen aan onze queeste konden beginnen: het
bemachtigen van de courgettebloemen, zodat onze gewaar-deerde kokkin, Elotana, de beroemde
courgettebloemensoep kon maken.
Onder het mom van ‘Google is your best friend’ begon onze zoektocht. Na veel gezoek, gebel,
gezucht en gesteun vonden we uiteindelijk een winkel in Veendam die deze wellicht zouden kunnen
verzorgen.
Ik schraapte mijn keel en pakte de telefoon op: “Mogguh, gezondheidsapotheek.”
“Goede morgen beste man.”
“Mogguh.”
“Goede morgen.”
“Wat ken ik voor oe doen mevrouw?”
“Nou kijk, ziet u, ik heb courgettebloemen nodig.”
“Courgetteblommen? Onmogelijk m’vrouw. Die vallen buiten het seizoen haha!”
Gepikeerd vervolgde ik: “Ja maar op uw website stonden courgettebloemen, dus ik zou het op prijs
stellen als u mij wilt helpen. Het gaat hier om een kwestie van leven of dood ziet u?”
“Ja mevrouwtje, het zou wel kunnen, maar kan kommen ze uit Israël.”
“Israël?”
“Ja, Israël.”
“Israël?”
“Ja dat zeg ik toch: Israël,” bromde de beste man geërgerd. “Ik ken ze over twee dagen hebben en
ze worre dan over vijf dagen thuisbezorgd.
“Vijf dagen?”
“Ja, vijf dagen.”
“Vijf dagen?”
“Ja dat zeg ik toch, moet u of moet u ze niet m’vrouw?” bromde de man opnieuw.
“Kunnen we ze niet op komen halen? Want we hebben ze over vijf dagen nodig ziet u?”
Na enige tijd gaf de beste man toe en mochten we de bloemen voor de soep op komen halen.
Mijn geliefde vaderfiguur startte twee dagen later dan ook zijn trouwe bolide om van Zaltbommel
af te reizen naar Veendam, voor een dozijn courgettebloemen. Na een heenreis van ruim twee uur
kwam hij eindelijk aan bij de gemakkelijk te vinden gezondheidswinkel.
“Mogguh m’neer.”
“Goede morgen, hai daar, hai daar!” zei mijn vadertje lief. “Ik kom de courgettebloemen ophalen.”
“Ja meneer, de courgetteblommen. Die staan daar, naast de noga.” “Doe ook maar wat noga dan.”
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Met de buit op zak, een aanzienlijke duit lichter en wat extra’s op zak voor de jonge spruiten ging
mijn vaderfiguur terug naar Zaltbommel om zijn queeste te voltooien. Terug aangekomen in het
Bommelse schelde mijn vader om de butler, vermoeid en lichtelijk uitgedroogd:“Seveej! Breng mij
eerst een whisky met soda. Als je de soda vergeet is dat niet erg, en breng me ook mijn beste
sigaar.”
“Ja meneer.” En zo geschiedde het, al bijkomend in zijn luie stoel trok de geur van
courgettebloemensoep het huis in Toen de jonge spruiten er waren, gaf Dick hun snel een stukje
noga. Dit klemde hun kaken op elkaar. Maar ach… Er is niets wat courgettebloemensoep niet op kan
lossen.
***

FRANSE

***

***

WOORDEN EN UITDRUKKINGEN BIJ

EEN

WODEHOUSE

LEXICOGRAFISCHE INVENTARIS

door Ole van Luyn
Honderden Franse woorden zijn te vinden in de werken van P.G. Wodehouse. 'Honderden' is
een benadering omdat er tot nog toe geen poging gedaan is om een complete lijst samen te
stellen, een Wodehousiaans Frans-Engels woordenboek. Dit zal veranderen met de hulp van alle
Wodehouse-liefhebbers die bij het lezen, als ze een Frans woord tegenkomen, dat zullen
noteren en hun notities zullen delen met Ken Clevenger (The Wodehouse Society, US en de P.G.
Wodehouse Society, UK) en schrijver dezes die van plan zijn om bestaande netwerken te
gebruiken om Wodehouse-liefhebbers in de hele wereld aan te moedigen om met dit plan mee
te doen.
Peter Nieuwenhuizen voegde een speciale Engelse webpagina toe aan onze website. Daar zullen
al die Franse woorden naar toe worden overgebracht, zodat iedereen ze kan opzoeken, òf om
de betekenis van een bepaald woord te vinden òf voor wetenschappelijk onderzoek naar het
verschijnsel van Wodehouse's gebruik van Frans.
De beoogde inventaris zal strikt alfabetisch zijn, uitgaande van de Franse uitdrukkingen
(volledig) en woorden zoals in de oorspronkelijke Engelse tekst gevonden. Het is niet de
bedoeling om een gewoon woordenboek samen te stellen maar om een hulpmiddel bij het lezen
te bieden aan hen wier Franse kennis meer beperkt is dan die van Wodehouse was. In dit
verband mag worden opgemerkt dat Franse woorden zoals pince-nez en lieu die in de Engelse
taal – in het VK en de VS – opgenomen zijn (en in de woordenboeken te vinden zijn) toch in de
Inventaris kunnen worden opgenomen als ze niet dagelijks gebruikt worden, zulks naar het
oordeel van de samenstellers.
Doe mee! Als je een boek of verhaal leest en je komt een Frans woord tegen, noteer dat dan
met titel en hoofdstuk van de vindplaats, en met sectienummer als het hoofdstuk in secties
verdeeld is. Je hoeft het niet te vertalen want daar wordt voor gezorgd. Het zal dan in de
Lexicografische inventaris worden opgenomen.
Vragen? Mail ovluyn@casema.nl.
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ANATOLE’S

KOOKBOEK:

(3) POINTES D’ASPERGES

À LA

MISTINGUETT

door Peter Nieuwenhuizen & Marieke Mooij
In de receptenreeks van de formidabele kok Anatole hebben we eerder kennis kunnen maken
met een kipgerecht (okt.’20) en een heerlijke soep (feb.’21). In dit voorjaar is het nu tijd om
na te denken over een seizoengroente: asperges.
We kennen inmiddels 31 gerechten van Anatole, waarvan één met asperges. In het boek The
CODE OF THE WOOSTERS (ho.14) wordt het gerecht genoemd in het feestmenu dat Bertie
Wooster samenstelt waarvan hij wil gaan genieten als hij uit de gevangenis vrij zou komen.
Bertie herinnert zich de Pointes d’asperges à la Mistinguette.
Uiteraard komt de vraag op wie die ‘Mistinguette’ was. Wodehouse
zal hiermee ongetwijfeld de Franse actrice en zangeres Jeanne
Florentine Bourgeois (1875-1956) hebben bedoeld, een tijdgenoot
van hem. Onder de artiestennaam Mistinguett, een verbastering
van de fantasienaam Miss Tinguette (zonder dus beide
eindletters), trad ze tussen 1906 en 1956 in tientallen films op,
was bekend als zangeres en geliefde van o.a. Maurice Chevalier en
had affaires met heren uit vorstelijke families (India, Spanje,
Engeland). Een bekende society-persoonlijkheid dus. Of
Wodehouse haar zelf ontmoet heeft, is onbekend. Ze bezocht wel
de Franse badplaats Deauville, net als Wodehouse. Waarom
Wodehouse haar naam verkeerd schreef, is ook onduidelijk. De
naam leeft nu nog voort in de parfumsoort Le Jardin de
Mistinguett en in een frivole cava.
Wodehouse gebruikt de asperge in zijn werken in verschillende betekenissen. Het is aardig om
er eens een paar te onderzoeken.
Asperge eten
Het op een zorgvuldige en keurige manier eten van de lange asperge getuigt van goede
manieren. Wodehouse gebruikt deze vergelijking een paar maal.
In UNEASY MONEY (1917) wordt over William FitzWilliam Delamere Chalmers (Lord Dawlish)
gezegd: “In these days when everything, from the shape of a man's hat to his method of
dealing with asparagus, is supposed to be an index to character”. (ho.1)
Een jaar later schrijft hij in PICCADILLY JIM over Ann Chester die vindt dat Jimmy Crocker een
baan moet hebben. Deze pakt het telefoonboek en begint bij de A en ziet een ‘Adjuster’ als
beroep. “Asparagus Adjusters are the fellows who sell those rope-and-pulley affairs by means
of which the Smart Set lower asparagus into their mouths – or rather Francis the footman
does it for them, of course. The diner leans back in his chair, and the menial works the
apparatus in the background. It is entirely superseding the old-fashioned method of picking
the vegetable up and taking a snap at it. But I suspect that to be a successful Asparagus
Adjuster requires capital.” (ho.8)
In RIGHT HO, JEEVES (1934) vertelt Bertie aan Jeeves hoe een meisje in Antibes kritiek op hem
14
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had. “Beginning with a critique of my own limbs, which she said, justly enough, were nothing to
write home about, this girl went on to dissect my manners, morals, intellect, general physique,
and method of eating asparagus with such acerbity that by the time she had finished the best
you could say of Bertram was that, so far as was known, he had never actually committed
murder or set fire to an orphan asylum.” (ho.13)
En tot slot in PEARLS, GIRLS AND MONTY BODKIN (1972) spreekt Grayce Llewellyn met Chimp
Twist. “I can't remember just how it went, because I was eating asparagus at the time and you
know you have to concentrate on that.” (ho.3)
Exquis gerecht
Wodehouse noemt de asperge ook op verschillende momenten als een verfijnd gerecht. In een
brief aan zijn vriend Bill Townend schrijft Wodehouse vanuit zijn New Yorkse appartement
aan 1000 Park Avenue op 31 januari 1951, dat alles er zo duur is. Zijn vrouw koopt een dure
biefstuk voor hun hond Squeaky, maar deze verwende pekinees heeft volgens Wodehouse een
andere voorkeur voor de lunch: suiker, asperge in botersaus, chocola, gebakken aardappelen en
cake.
In het verhaal All’s Well with Bingo in de bundel EGGS, BEANS AND CRUMPETS (1940) biedt Bingo
Little de miljonair en Drone Oofy Prosser een lunch aan, in de hoop wat geld van hem af te
troggelen om te gaan vergokken in het casino. Oofy bleek helaas een grote en dure trek te
hebben. “It is not too much to say that from the very outset he ate like a starving python. The
light, casual way in which he spoke to the head waiter about hot-house grapes and asparagus
froze Bingo to the marrow.”
Als Sir Gregory Parsloe in PIGS HAVE WINGS (1952) zich bevrijd weet van zijn vriendin Gloria
Salt, richt hij voor zichzelf een feestmaal aan. “He had had three excellent cocktails and was
looking forward with bright anticipation to a meal of the sort that sticks to the ribs and
brings beads of perspiration to the forehead.” (ho.7) Op het menu staat dan o.a. asperge met
mayonaise.
Eenvoud
De asperge staat ook voor eenvoud bij Wodehouse, bij een dieet of blikje soep.
In SOMETHING FRESH (1915) is de Amerikaanse miljonair J. Preston Peters met maagproblemen
ongeduldig. “There is something to be said in excuse for this impatience: it is a hollow mockery
to be obliged to deck one's person as for a feast when that feast is to consist of a little
asparagus and a few nuts.” (ho.5)
In THE OLD RELIABLE (1951) legt Joe Davenport aan Wilhelmina (‘Bill’) Shannon uit dat een door
hem gewonnen radioprijs vooral uit blikken soep bestaat. “Would this man of yours settle for
eight thousand cans of mixed soups? Maybe he's fond of soup. I could do him tomato,
asparagus, green pea, chicken gumbo . . .” (ho.3)
Slappe hap
De asperge wordt door Wodehouse ook gebruikt in de betekenis van iets slaps, zonder
karakter, ruggengraat of stevigheid.
In het verhaal The Rough Stuff in THE CLICKING OF CUTHBERT (1922) lukt het Eunice Bray niet
goed om haar golfbewegingen goed te beheersen. “Her grip had shifted, and her wrists felt
like sticks of boiled asparagus.”
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In het verhaal The Nodder in de bundel BLANDINGS CASTLE AND ELSEWHERE (1935) is Mabel
Potter teleurgesteld in de houding van haar geliefde Wilmot Mulliner. “You have proved to me
that you are still the same cold-asparagus-backboned worm who used to cringe to Mr
Schnellenhamer.”
Als Jeeves aan Captain Biggar vertelt in RING FOR JEEVES (1953) dat Lord Rowcester platzak is,
is deze stomverbaasd. “It would have seemed incredible […] that Captain Biggar's strong jaw
was capable of falling like an unsupported stick of asparagus, but it had fallen now in precisely
that manner.” (ho.11)
Gevaarlijk obstakel
En een enkele keer wordt de asperge puur vergif. In HEAVY WEATHER (1933) mijmert butler
Beach over zijn geliefde detectiveverhalen en de romance tussen Ronald Fish en Sue Brown.
“He wished that life were as the writers of the detective stories, to which he had become so
addicted, portrayed it. In those, no matter what obstacles Fate might interpose in the shape
of gangs, shots in the night, underground cellars, sinister Chinamen, poisoned asparagus and
cobras down the chimney, the hero always got his girl.” (ho.16)
Terug naar THE CODE

OF THE

WOOSTERS uit 1938. Al in 1939 nam het

ALGEMEEN HANDELSBLAD dit boek in feuilletonvertaling op als HET
DEVIES DER

WOOSTERS, met de foutieve naam ‘Mistinguette’. Het boek

werd door Frank Deckers in 1950 opnieuw vertaald als UIT DE PEKEL en
op p.274 treffen we het gerecht ook weer met die naam aan. In alle
herdrukken van HET BLAZOEN VAN DE WOOSTERS (1954, 1960, 1976,
2006) blijft deze naam gehandhaafd. Pas in de nieuwe vertaling
JEEVES – EEN MAN VAN EER corrigeert vertaler Leonard Beuger in 2014
deze naam tot de juiste schrijfwijze ‘Mistinguett’ op p.281.
Als we kijken naar maître Georges Auguste Escoffier (18461935) aan wie Wodehouse veel van zijn kennis over de
gerechten heeft ontleend, is in diens kookboeken te lezen
dat Escoffier vooral genereus de aspergepunten in zijn
soepen deed of als garnering bij eiergerechten gebruikte.
Maar de puntjes in een crème, boter- of bechamelsaus of als
puree of aspergetaartje waren ook favoriet. We komen de
speciale ‘Mistinguett’ bereiding niet tegen. Wel weten we dat
Escoffier in 1906 in het Carlton hotel een menu serveerde
met enkele gerechten die we kennen uit THE CODE OF THE
WOOSTERS, zoals kaviaar, Consommé aux Pommes d’Amour,
Sylphides à la crème d’écrevisses, Mignonette de poulet
petit Duc en … Pointes d’asperges à l’huile Vierge. Een andere
bereidingswijze dus.
Om aan de slag te gaan met aspergepunten, olijfolie en ei, is hierbij speciaal voor de P.G.
Wodehouse Society een eenvoudig recept samengesteld.
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Recept Pointes d’asperges à la Mistinguett (2 pers., bereiding 30 min.)
Ingrediënten
• 200 gram blanke aspergetips (9 cm, ca.
30 stuks)
• 4 eieren
• Verse krulpeterselie (voor frisse smaak)
• Zwarte peper & zeezout
• 4 eetlepels licht fruitige olijfolie
• Eventueel zwart lavazout (gemalen met
pepermolen)
Bereiding
Kook de eieren in 10 minuten hard, pel ze en hak ze in grove stukjes.
Snijd de krulpeterselie fijn, houd de steeltjes apart.
Kook de aspergetips in 10 minuten gaar.
Verwarm op laag vuur enkele eetlepels olijfolie in een steelpan, voeg peterseliesteeltjes toe en
laat de smaak in de olie trekken. Verwijder na afkoelen de steeltjes.
Roer de gehakte eistukjes door de afgekoelde peterselieolie.
Arrangeer de aspergepunten en bestrooi ze met weinig zeezout en zwarte
peper.
Roer kort van tevoren de fijngehakte krulpeterselie door het olijfolieeiermengsel en garneer de aspergetips met het mengsel. En wie er een
mysterieus tintje aan wil geven à la Mistinguett, kan er zwart lavazout over
heen sprenkelen…
Eventueel serveren met krielaardappeltjes.
Wijntip: een frisse Pinot Blanc 2020, van het Elzasser wijnhuis Hubert Beck.

***

COCKTAILS:

***

***

NOG EEN STAARTJE

door Ole van Luyn
Op 9 december mocht ik een Wodehouse Talk houden over COCKTAILS EN WODEHOUSE. Achteraf
kan daar – om in stijl te blijven – een dividend aan toegevoegd worden. Oplettende lezertjes
herinneren zich wellicht het artikel 'Plum and the Bible' in NOTHING SERIOUS van mei 2019. Dat
ging over de Biblia Wodehousiana, te vinden op de website van Madame Eulalie. Het
catalogiseren van de talloze bijbelcitaten in bijna alle boeken van Wodehouse was in de meest
letterlijke zin monnikenwerk. Met Benedictijner broeder Rob Bovendeaard (elke avond voor
het slapen gaan een lectio Wodehousiana) bleef ik in contact.
In die Wodehouse Talk werd gerefereerd aan Hal Cazalet, die immers twee Wodehouse Talks
eerder had verteld hoe zijn stiefgrootvader altijd dry martini's dronk en na lediging van zijn
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glas er nog een restje uit de cocktailshaker - een 'dividend' – in kreeg. Voor de aardigheid had
ik in januari de tekst naar bovengenoemde broeder Rob gestuurd, en hij antwoordde me dat hij
net, bij het herlezen van ICE IN THE BEDROOM, die uitdrukking was tegengekomen: "In
hoofdstuk 9 gaat Dolly Molloy voor haar echtgenoot aan de slag met gin en vermouth. En na
twee Martini’s lezen we:
“Soapy asked if there was a dividend. There was, and he drank it gratefully."
Dat deelde ik met Peter Nieuwenhuizen, die antwoordde met de Nederlandse vertaling van
1963 (ZEEPNEUS & CO):
"Zeepneus informeerde of er nog een drupje was. Dat was er en hij dronk het dankbaar op."
Tot mijn verrassing kwam ook ik kort daarna weer een 'dividend' tegen: in RIGHT HO, JEEVES las
ik hoe Bertie een raadselachtig telegram van Aunt Dahlia ontvangt en daarvan zegt:
"I studied it in a profound reverie for the best part of two dry Martinis and a dividend.".
Peter vertelde dat de tweede helft van deze zin in een vertaling van 1969 "terwijl ik twee
Martini’s en een staartje nuttigde" was geworden, en dat Leonard Beuger er in 2018 in GOED
BEZIG , JEEVES ook een staartje van maakte (te beluisteren via:
https://moderndutch.nl/wp/podcast/mdpodast-141-goed-bezig-jeeves-hoofdstuk-2-3/
op het tijdstip: 20:04 u).
Staartje of drupje: beide woorden slaan wel vaker op drank, maar 'dividend' helemaal niet.
Ook in het Engels is het wel een beeldende maar geen courante uitdrukking. Wodehouse heeft
het (zie boven) ten minste tweemaal als een 'private joke' in zijn werk gebruikt. Dat het een
privé-grapje van Plum was blijkt uit wat Hal Cazalet's vader, Sir Edward Cazalet in 2012
schreef:
"…Ethel would mix some powerful martinis for both of them. Plum would have two of these
(quite lethal for many but certainly not for him) and any odd “dividends”, as he called them,
that might be left in the shaker."
Dat stond in PLUM LINES (Vol. 33 No 3, Autumn 2012) en het was wederom Peter die dat wist op
te duiken.
Is een betere vertaling voor 'dividend' mogelijk? Ik denk aan 'extraatje' en aan 'uitbetaling',
maar geheel bevredigend zijn die ook niet. 'Dividend' is en blijft Plum's eigen grapje.
Wie langzamerhand behoefte heeft aan nòg een dividend kan ik wijzen op Milton Crawford's
THE HUNGOEVR COOBKOOK (ja, dat is de titel), in het Nederlands vertaald als HET KATER KOOBKOEK
(ja, dito), door Peter Nieuwenhuizen lovend besproken in NOTHING SERIOUS 2012, Vol. 29(1) – en
alle oude nummers vinden we natuurlijk op onze website. "Een waar zelf-hulpboek voor de
morning-after drinker. Met veel Wodehouse-verwijzingen en citaten" schreef hij. Zowel Bart
Pepermans als schrijver dezes hebben gewag gemaakt van PGW's zes soorten kater, de een
nog erger dan de ander, en Sir Edward Cazalet gebruikte de uitdrukking "quite lethal" voor
twee sterke martini's en een 'dividend'. Dus u, waarde lezer, kunt niet zeggen dat u niet
gewaarschuwd was.
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CHEFKOK ALBERT ROUX,

DE

WODEHOUSEAANSE ‘ANATOLE’,

IS OVERLEDEN

door Peter Nieuwenhuizen
Op 4 januari van dit jaar overleed Albert Roux, topkok van het Londense restaurant La
Gavroche op 85-jarige leeftijd. Albert Henri Roux was op 8 oktober 1935 geboren in Semuren-Brionnais in Bourgondië (F) als zoon van een slager en begon zijn culinaire loopbaan als
pâtissier.
Hij werkte op de Engelse ambassade in Parijs en de Franse ambassade in Londen. Ook werkte
hij acht jaar lang op het Fairlawne landgoed in Kent voor majoor Peter Cazalet, de trainer van
de racepaarden van de Engelse Queen Mother, onze vroegere Beschermvrouwe. Cazalet was
ook de schoonzoon van P.G. Wodehouse.
Daarna begon hij met zijn jongere broer Michel aan een culinair
imperium dat in 1967 begon bij Le Gavroche in de Lower Sloane
Street in Londen waar hij het klassieke Franse koken introduceerde.
Later kwamen er ook (varkens)slagerijen, catering, satellietrestaurants en consultancy bij. Na de ontvangen waardering van
Michelinsterren verhuisde La Gavroche naar de Upper Brook Street
in het Londense Mayfair. Het drie-sterren-restaurant van de
gebroeders Roux werd een leerschool voor vele nieuwe Engelse
topkoks, zoals bijvoorbeeld Gordon Ramsay.
In de jaren tachtig verscheen hij zelfs op televisie met de
kookprogramma’s Take Six Chefs en At Home with the Roux
Brothers, waardoor de Franse keuken ook in de Engelse huiskamers
kwam. In 2002 werd Roux voor zijn culinaire werk bekroond met de
Order of the British Empire (OBE) en in 2005 de Franse Légion
d’Honneur.
In 1999 werd hij door de Engelse Wodehouse Society gevraagd om in de voetsporen te treden
van chef Anatole, die in 1925 zijn intrede heeft gedaan in de verhalen van Wodehouse. Roux
heeft de uitdaging aangenomen en heeft in dat jaar vier recepten bedacht, in de geest van zijn
grote Franse voorbeeld maître Escoffier. Deze gerechten zijn, soms onder iets andere naam,
bekend uit RIGHT HO, JEEVES (1934) en THE CODE OF THE WOOSTERS (1938):
•
•
•
•

Mignonette de Poulet Petit Duc
Nonettes de Poulet Agnes Sorel
Noix de Riz de Veau Toulousaine
Sylphides à la Crème d’Écrevisses

In het eerste Anatole-recept in de NOTHING SERIOUS (okt.2020) hebben we al van de
Mignonette kunnen genieten. In de komende afleveringen zullen we kijken of ook de andere
recepten van Albert Roux verwerkt kunnen worden.
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BUITENLANDSE POST
Reikhalzend uitkijkend naar het eerstvolgende nummer van NOTHING SERIOUS, moet ik het in
deze moeilijke corona tijden op dit mythologische eiland doen met een incidentele verwijzing
naar PGW in de krant LA REPUBBLICA of in de GUARDIAN die verondersteld wordt 1x per week in
mijn brievenbus te landen, hoewel de Italiaanse Post daarover met mij van mening verschilt.
Zo publiceerde de GUARDIAN vandaag een lijst van de beste 20 films van Ralph Fiennes met op
plaats 16 HAIL, CAESAR uit 2016: “The Coen brothers' quirkily and slightly pedantically
humorous and Wodehousian romp, set in golden-age Hollywood, where Fiennes plays the
haughty director Laurence Laurentz, one of the few times he has to play comedy .”
En op plaats 14 THE LEGO BATMAN MOVIE waarin “Fiennes voices the role of Alfred Pennyworth,
the devotedly Jeevesian butler to Bruce Wayne ...”
LA REPUBBLICA veroorloofde zich in de wekelijkse Espresso de Meester

in één adem te noemen met Stephen Leacock 1869-1944, “Umorista
prima di Wodehouse” , “The humour, irony and wit of Stephen Leacock
have never been shown to better advantage than in LITERARY LAPSES,
his first collection (1910) of comic writings, an instant critical and
popular success. Within a few years of its publication Leacock was
acknowledged as the English-speaking world's most beloved humourist.
The US comedian Jack Benny once told that he had been introduced to
Leacock's writing by Groucho Marx when they were both young
vaudeville comedians. His work can be described as a balancing act
between cutting satire and sheer absurdity.”
Reden genoeg voor mij om de PENGUIN uit 1939 'complete & unabridged' antiquarisch aan te
schaffen, teneinde een eigen oordeel te kunnen vellen. Ik kan kort zijn : Donald Trump in zijn
persconferenties was geestiger en overtreft Leacock verre als "the subtlest of all
transatlantic humorists" .
Mochten de leden van onze Society toch iets ècht humoristisch uit
Amerikaanse pen willen lezen, dan kan ik A SUPPOSEDLY FUN THING I'LL
NEVER DO AGAIN van David Foster Wallace aanbevelen, zijn verslag van
“an assignment by a swanky East-Coast magazine to go on a 7-Night
Caribbian Cruise on board of the m.v. Zenith, a 47,255-ton ship owned
by Celebrity Cruises Inc.” "Pamper yourself in the warm zephyrs of the
Bahamas"
“and the fact that contemporary adult Americans tend to
associate the word ‘pamper’ with a certain 'other' consumer product is
not an accident ” schrijft hij. Vaak 'hilarious', leuk van begin tot eind en
een definitieve 'Mickey Finn' voor wie overweegt ooit een dergelijke
cruise te boeken.
Hartelijke Groeten van HANS VAN BUSSEL
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HENRY OTTO, P.G. WODEHOUSE

EN

PETER

VAN

STRAATEN

door Peter Nieuwenhuizen
Op 8 december 2016 overleed illustrator Peter van Straaten. In de NOTHING SERIOUS is al eerder
hieraan aandacht besteed. Van Straaten heeft immers in de periode 1976-1983 zo’n 23 omslagen
voor vertalingen van Wodehouse-boeken getekend. Daarnaast tekende hij ook voor negen Engelse
en Amerikaanse uitgaven illustraties van karakters uit het hele Wodehouse oeuvre. Bij de recente
heruitgave van WHO’S WHO IN WODEHOUSE konden die leuke afbeeldingen opnieuw bewonderd
worden. Zijn mooiste Wodehouse-werk is het zogenoemde ‘Bayeux tapijt’ dat hij tekende voor een
tentoonstelling in de Pierpont Morgan Library in New York, ter gelegenheid van de 100ste
geboortedag van Wodehouse in 1981. Deze ‘Tapestry of Wodehouse Characters, Situations and
Predicaments’ werd in het herdenkingsboek opgenomen.
Of Van Straaten Wodehouse ooit ontmoet heeft, is onbekend en lijkt onwaarschijnlijk. Zijn
Wodehouse-illustraties begonnen immers na het overlijden van Wodehouse in 1975. Hij heeft wel
de echtgenote van Wodehouse ontmoet, Lady Ethel Wodehouse, bij een gala-avond voor deze
tentoonstelling. Over dit voorval heeft Van Straaten nog smakelijk geschreven in de NRC.
Op 2 februari 2021 schreef Els van Straaten-Timmerman, de weduwe van Peter van Straaten, dat
zij in de nalatenschap een handgeschreven en gesigneerde correspondentiekaart van P.G.
Wodehouse aan Henry Otto had aangetroffen. Zij had geen idee hoe deze kaart in zijn bezit was
gekomen.
Met enig zoeken op internet kon ik terugvinden dat deze kaart door Antiquariaat De Slegte in
Antwerpen voor verkoop werd aangeboden tijdens de 35e Amsterdamse Antiquarische Boekenmarkt
op 3&4 oktober 2014. In de categorie Fine Printing & Literature stond de kaart geoffreerd voor
250 Euro. Hoogstwaarschijnlijk heeft Van Straaten daar de kaart op de kop getikt.
Wodehouse was een actief brievenschrijver, elke
ochtend begon hij trouw met het beantwoorden van zijn
uitgebreide correspondentie. Zo zal ook deze kaart van 5
maart 1956 een antwoord geweest zijn op een brief van
Henry Otto aan Wodehouse, waarin deze hem meldt dat
hij veel werk van Wodehouse gelezen heeft, zowel het
oudere werk als ook romans als FULL MOON (1947) die hij
kennelijk het meest waardeerde. Dit boek zou pas drie
jaar later door Lydia Belinfante in het Nederlands
vertaald worden als VOLLE MAAN.
Op de antwoord correspondentiekaart, per airmail verstuurd met een postzegel van 15 dollarcent
vanuit Remsenburg, schrijft Wodehouse dan op 5 maart 1956:
Thank you so much for your letter. It’s wonderful to think of you having read so much of my
stuff – even the school stories!
I am delighted that you like Full Moon, as it is about my favourite of my books. Just finishing a
new one – I hope it has come out all right!
Yours, P.G. Wodehouse
Met dat nieuwe boek zal Wodehouse waarschijnlijk bedoeld hebben: AMERICA, I LIKE YOU, dat in
mei 1956 zou verschijnen of SOMETHING FISHY (jan. 1957). Dat Wodehouse FULL MOON zelf echt
zijn beste boek vond, kan betwijfeld worden; waarschijnlijk vond hij elk boek zijn beste boek.
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Met die kaart is nog wat bijzonders aan de hand. De kaart is afgestempeld in Remsenburg, waar
Wodehouse met zijn vrouw Ethel woonde vanaf 1 april 1955. Oud-voorzitter Jelle Otten heeft de
woonsituatie van het echtpaar Wodehouse al eens mooi beschreven in een Present Premie. In 1952
hadden ze het huis op de hoek van Basket Neck Lane en Fish Creek Lane in Remsenburg gekocht als
zomerverblijf. Het ligt op ongeveer 120 km afstand van New York City, waar Wodehouse tussen
april 1949 en april 1955 een duplex appartement had gehuurd. Op een steenworp afstand ligt het
Central Park waar Wodehouse zijn honden kon uitlaten. Jelle meldt dat Wodehouse dit adres ook
vermeldt in een van zijn latere boeken: in SERVICE WITH A SMILE (1961), bij ons bekend als DE
DIENSTWILLIGE DIENAAR , laat hij Lady Constance een telegram sturen aan haar in New York
verblijvende echtgenoot James Schoonmaker, op het adres ‘1000 Park Avenue, New York’. Een
inside joke dus. Vanaf april 1955 woonde hij permanent in Remsenburg, tot aan zijn dood in 1975.
Maar toen Wodehouse de kaart schreef aan Henry Otto, woonde hij dus niet meer in New York,
maar hij had kennelijk nog een setje oude correspondentiekaarten met zijn vorige New Yorkse
adres over, dat hij wilde opmaken. Ook wel verwarrend als iemand dat adres als retouradres zou
gebruiken, maar kennelijk vond hij dat geen probleem.
Dan blijft nog de vraag over: wie was eigenlijk die Henry Otto, of Hendrik Otto of Otto Henry?
Over hem is niets te vinden.
Er is een Amerikaanse Henry Otto (1877-1952), filmacteur in tijd van de stomme film en regisseur,
maar die was al overleden op het moment van correspondentie met Wodehouse. Nelle Van Bedts van
het Antwerpse FelixArchief heeft onderzoek gedaan en in het vreemdelingenarchief iets gevonden
over een zekere Georgs Henry Otto, geboren in de Verenigde Staten in 1914. Wellicht is dit de
betreffende geadresseerde. Het dossier is echter niet openbaar.
De bevolkingsregisters van na 1890 worden bewaard door de Dienst Bevolking van de stad
Antwerpen, maar ook deze zijn niet openbaar vanwege privacywetgeving. Volgens internet woont er
nu een Godelieve Beyers aan de Stefaniestraat 71 in Antwerpen.
De kaart zal t.z.t. een mooie plek krijgen in het Wodehouse Museum i.o.
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DE BOEKENKAST

VAN

HANS MULLER

Evenals voor de vorige aflevering van De Boekenkast van …. zijn we vanwege de voortdurende
corona beperkingen aangewezen op een Zoom interview. Vanwege het digitale karakter van dit
interview leek het ons gepast om hiervoor een lid te vragen bij wie een groot gedeelte van zijn
activiteiten zich in de digitale wereld afspeelt: Hans Muller.

Voor een digitale kennismaking met Hans stuurde hij ons de bovenstaande illustratie met een
QR code. Als je die met je telefoon of iPad scant opent zich zijn Etalage, met vensters over
zijn werkzame leven en zijn hobby’s, waaronder vliegen en Wodehouse.
Onder de PGWS vinden we:
- Alle gedigitaliseerde uitgaven van NOTHING SERIOUS, met index;
of ook bereikbaar via de URL: PGWS-NS (google.com)
- Zijn vertaling van JEEVES, A GENTLEMAN’S PERSONAL GENTLEMAN van Northcote Parkinson
- Een vergelijkende analyse van SOMETHING FRESH (UK) en SOMETHING NEW (US)

Wanneer is jouw interesse voor Wodehouse ontstaan?
De echte interesse voor Wodehouse is pas zo’n zes jaar geleden ontstaan door mijn contact
met Robert Reinders Folmer. Wij zijn buurtgenoten en allebei lid van het Stadsdorp Zuid in
Amsterdam. Robert heeft me toen enthousiast gemaakt voor Wodehouse en me bij de Society
geïntroduceerd. Mijn belangstelling voor Wodehouse kwam ook voort uit het feit dat ik sinds
mijn jongensjaren al een verstokte Anglofiel ben. Tijdens mijn laatste schooljaar op het
gymnasium hebben we met twintig klasgenoten, o.l.v. enkele paters, een 17-daagse fietstocht
door Engeland gemaakt. Daar is toen mijn fascinatie voor Engeland ontstaan. In latere jaren
was ik voor mijn werk vaak in Engeland, vooral in Londen, waar ik toen zelfs een rekening bij
Harrod’s had.
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Hoe ziet je Wodehouse verzameling er uit?
Ik ben begonnen met het verzamelen van luisterboeken. Mijn eerste
was FULL MOON, en die ken ik bijna uit mijn hoofd. Daarna heb ik mijn
digitale verzameling uitgebreid, veel audio, maar ook e-books en
pdf’s. In totaal zitten er zo’n honderd Wodehouse boeken in mijn
digitale boekenkast. Een enkel digitaal bestand heb ik op de
Russische site gevonden. Ik heb eigenlijk maar zo’n tien fysieke
Wodehouse boeken.

Wat mis je nog in je boekenkast?
Ik mis eigenlijk niks, ik heb alles wat ik “nodig” heb. Ik denk alleen
nog wel eens aan iets op het gebied van virtual reality.

Wat is je favoriete verhaal(lijn) en waarom?
Mijn voorkeur gaat uit naar de Jeeves & Wooster verhalen. Die staan dan ook allemaal in mijn
boekenkast, zowel de romans als de korte verhalen. Wodehouse is op de eerste plaats een
taalkunstenaar, hij jongleert gewoon met de taal. Ik speur daarin dan graag naar allerlei
citaten, vooral die van Shakespeare. Maar ook creëert Wodehouse verschillende werelden,
Jeeves & Wooster is er één van en dat is de wereld die me erg aanspreekt en waarin ik me
verdiep.
Ik zie Wodehouse als een geweldige “constructeur”, iemand die onderdelen verzint en dan als
verhaal in elkaar zet. Alle (sub-)plots worden uitgewerkt tot alles klopt en verhaallijnen zich op
hetzelfde niveau bevinden, dus niet onder- of overbelicht zijn. Er zit dan een ritme in het
verhaal. Wodehouse bereikte dat met losse briefjes met plots, karakters en locaties, die hij
op de muren van zijn kamer plakte en dan ordende. Maar hoe zou Wodehouse dat in de huidige
tijd doen, met Post-it’s en tekstverwerkers?

Wat staat er nog meer in je boekenkast?
Daar staat nog veel meer in, veel daarvan in druk. Ik heb bijvoorbeeld alles van Umberto Eco,
maar ook Jules Verne, Isaac Asimov en Douglas Adams, waarvan het citaat uit THE HITCHHIKER’S
GUIDE TO THE GALAXY onder mijn illustratie staat. Verder vind je Stephen Hawking en Richard
Feynman (Nobelprijs Natuurkunde) en een fors aantal stripboeken..

Wat zijn naast Wodehouse je andere hobby’s?
Ik speel nog tennis en bridge elke dinsdag, maar daarnaast is het ‘vliegen’ toch wel mijn
grootste hobby. Ik heb een opleiding aan de Rijksluchtvaart school gedaan en was vroeger
zowel militair vlieger als sleepvlieger. Nu houd ik me bezig met simulatievliegen en elke dag doe
ik dat toch wel een half tot een heel uur. Ik ga dan bijvoorbeeld een landing op een vliegveld
uitvoeren of ik maak een mooie tocht. In een enkel geval werk ik zo’n virtuele tocht dan uit tot
een compleet boek.

Wiens boekenkast zou je graag als volgende zien?
Als volgende zou ik graag de boekenkast van Tony Ring willen zien en dan te horen wat zijn
rangorde is van de diverse Wodehouse werelden.
MARCEL GIJBELS EN HERMAN VAN RIEL
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NA DE AVG KOMT DE WBTR (WET-BESTUUR-EN-TOEZICHT-RECHTSPERSONEN)
Onze wetgever kan het niet laten; na de AVG, waar wij
in de NOTHING SERIOUS van oktober 2018 al aandacht aan
hebben besteed, vond de overheid het tijd voor nog
meer toezicht: deze keer met als doel het voorkomen
van wanbestuur, onverantwoord financieel beheer,
misbruik van positie, belangenverstrengeling en andere
‘ongewenste activiteiten’ binnen besturen van (o.a.)
verenigingen, ingangsdatum…1 juli a.s.
Natuurlijk kunt u zich van dergelijke wandaden, bij ons bestuur, niets voorstellen, en terecht,
maar een en ander moet wel aantoonbaar zijn, en, eerlijk gezegd, mankeert daar wel wat aan.
Daarom stellen wij de volgende maateregelen voor:
•

Ieder jaar zal onze penningmeester een (verkort) jaarverslag en begroting meenemen
naar de februari bijeenkomst van de PGWS en vragen om goedkeuring van de
vergadering. Dit kondigen we aan in het programma voor de vergadering in de N.S.;
tijdens de vergadering zal de voorzitter om akkoord van de vergadering vragen.

•

Peter (i.c. de voorzitter) heeft, naast de penningmeester, inzage in de bankrekening van
de Society.

•

Bij uitgaven boven EUR 1.000,- vraagt de penningmeester schriftelijk toestemming aan
het bestuur (in de praktijk betreft dit alleen uitgaven voor het lustrumdiner).

•

“rood staan” op de bankrekening van de PGWS is niet toegestaan (geblokkeerd).

•

De wet dringt er op aan ervoor te zorgen dat er adequaat gehandeld wordt als alle
bestuursleden tegelijkertijd zouden opstappen. Dat lijkt me in ons geval bijzonder
onwaarschijnlijk, maar we hebben het ‘Oudste lid’ gevraagd en bereid gevonden in die
uitzonderlijke situatie een vergadering bijeen te roepen en daar een nieuw bestuur te
kiezen. Het ‘Oudste lid’ moet altijd kunnen beschikken over een actuele ledenlijst.

Met deze, eigenlijk al grotendeels bestaande maatregelen, denken wij de wet in de geest te
hebben geïmplementeerd. De statuten worden niet gewijzigd.
Voor verdere vragen kunt u terecht bij het bestuur via: pgwssecretariaat@hotmail.nl
Ook kunnen de statuten (i.v.m. de portokosten liefst digitaal) via hetzelfde e-mail adres
worden opgevraagd.
Als immer, Uw toegenegen secretaris,
Marcel Gijbels
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VOORAANKONDIGING WODEHOUSE MEMORIAL DINNER
ZATERDAG 30 OKTOBER 2021 – DEN HAAG
Dit jaar bestaat de P.G. Wodehouse Society
Nederland 40 jaar. Om deze bijzondere gebeurtenis
luister bij te zetten is uw bestuur voornemens – ivm
de geldende Corona regels - een interactief diner in
gepaste stijl te organiseren in de Residentie. Op de
komende Society bijeenkomsten van 19 juni en 9
oktober 2021 en in het oktober nummer van NOTHING
S ERIOUS zullen de details van deze feestelijke
gebeurtenis nader worden toegelicht.
De belangrijkste wetenswaardigheden en spelregels geef ik onderstaand alvast
puntsgewijs weer.
Locatie : Sociëteit de Vereeniging , Kazernestraat 38b, 2514 CT Den Haag.
Aanvangstijd aangeklede borrel rond 17.00 uur, diner rond 18.00 uur.
Aanbevolen dresscode : “Smoking/Black Tie”, dan wel “feestelijk” (voor Heeren,
donker pak en vlinderstrik, voor dames : cocktail dress) dan wel : “Wodehouse style”.
Deelnemers : leden van de PGWS-NL , hun partners, speciale gasten van het bestuur.
Kosten : Euro 65 per persoon (voor een uitgeserveerd 3-gangendiner inclusief wijn en
tafelwater, koffie/thee en bonbons na, inclusief de “aangeklede” borrel voorafgaand
aan het diner).
Aanmelding : Door het sturen van een e-mail bericht aan tony.roodnat@ziggo.nl EN aan
onze penningmeester elsbethwesterman@hotmail.com ovv AANMELDING PGWMD 23
OKT 2021. Vermeld s.v.p. tevens of u met 1 dan wel 2 personen aanwezig zult zijn.
Vermeld ook of er dieetwensen zijn en of WEL/NIET deelneemt aan de historische
stadswandeling gedurende de middag.
U kunt zich aanmelden tot zaterdag 16 oktober 12.00 uur. Gezien het beperkt aantal
plaatsen en de te verwachten belangstelling voor dit bijzondere diner adviseer ik U om
U tijdig aan te melden aangezien deelname zal plaatsvinden volgens het beginsel :
“First come, first serve”.
Definitieve aanmelding: vindt plaats na ontvangst van het bedrag in kwestie op
bankrekeningnummer NL17 INGB 0008 5583 15 t.n.v. P.G. Wodehouse Society.
Deelnemers zullen tijdig worden geïnformeerd over de aanwezige faciliteiten voor
overnachtingen en vervoer van en naar de dinerlocatie.
TONY ROODNAT,
HT BESTUURSLID BIJZONDERE A CTIVITEITEN.
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SAM

EN ZIJN SCHAT / IN DE SOEP
een zoektocht naar de publicatiegeschiedenis

door Herman van Riel
Bij het verzamelen van oude Nederlandse uitgaven van Wodehouse-boeken stuit ik regelmatig
op het feit dat er zo weinig bekend is. In de eerste plaats ken je alleen die boeken die iemand
in zijn boekenkast heeft staan en dan weet je natuurlijk niet wat je mist. En als je dan een
boek bezit, ontbreekt daarin meestal een copyright pagina met informatie over de
betreffende uitgave. Dit maakt het moeilijk om een goed overzicht van de werken van
Wodehouse in de Nederlandse taal te krijgen.
In de P.G. Wodehouse Society heeft Rob Kooy in de jaren ’90 van de vorige eeuw veel
onderzoek gedaan en een bibliografie opgezet, die nu als derde druk uit 2004 (met aanvullingen
door Peter Nieuwenhuizen en Etienne Corljé) nog altijd een mooi overzicht geeft.
Desalniettemin roepen verschillende uitgaven vraagtekens op en wil je graag hierin meer
duidelijkheid hebben. Naar aanleiding van de boekbespreking van SAM EN DE SCHAT in de
NOTHING S ERIOUS van februari 2021 heb ik geprobeerd wat meer inzicht te krijgen in de
publicatiegeschiedenis van dit boek.
De informatie over dit boek in de bibliografie is als volgt:

N.V Drukkerij Jacob van Campen Amsterdam
Feuilleton-Bibliotheek
paperbacks verschenen in de “35 cent Weekendserie”
(alléén in paperback editie)
53
SAM EN ZIJN SCHAT
1927
(alleen in gebonden editie)
85
IN DE SOEP
1933
Als ik deze informatie zie heb ik de volgende vragen:
• Kloppen de jaartallen
• Zijn de uitgaven in de “35 cent Weekendserie” in dezelfde jaren verschenen en zijn dat
dan inderdaad alleen paperbacks
• Is SAM EN ZIJN SCHAT inderdaad alleen in een gebonden uitgave verschenen.
Op deze laatste vraag is het eenvoudig om een duidelijk antwoord te geven: ik bezit zelf een
ingenaaide uitgave van SAM EN ZIJN SCHAT met een slappe, onbedrukte kaft en daaromheen een
stofkaft.
Het beantwoorden van de andere vragen kost echter wat meer moeite. Nu konden we in de
boekbespreking van SAM EN ZIJN SCHAT lezen dat Jacob van Campen zowel de boeken
publiceerde als ook het ALGEMEEN HANDELSBLAD uitgaf. Het wekt dan ook geen verbazing dat er
voor de boeken flink wat reclame in die krant werd gemaakt. In de de NOTHING SERIOUS van
oktober 2020 heeft Marcel Gijbels aangegeven hoe je met enkele duidelijke zoekwoorden op
de Delpher internet site, deze advertenties kunt vinden. Dat levert dan de volgende gegevens
op:
• In juli 1927 worden vier nieuwe romans aangekondigd, waaronder SAM EN ZIJN SCHAT, in
de Feuilleton-Bibliotheek serie, á f. 1,25. Dit zijn boeken die eerder als feuilleton in het
ALGEMEEN HANDELSBLAD zijn verschenen.

28

Nothing Serious, juni 2021

•

•

In de loop der jaren verschijnen er regelmatig advertenties van deze reeks boeken,
allemaal vrijwel identiek, maar er verschijnen nieuwe boeken en oude verdwijnen van de
lijst. De oude boeken worden afgeprijsd tot f. 0,40 en f. 0,70, de nieuwe boeken krijgen
een prijs van f. 1,00.
Zo staat SAM EN ZIJN SCHAT nog in de lijst vermeld tot 26 okt 1935 maar is in maart
1936 van de lijst verdwenen.
Ondertussen is IN DE SOEP als nieuwere uitgave, met een ”zeer fraaien prachtband”,
vanaf juli 1934 aan de lijst toegevoegd (maar was eind november 1933 nog niet
vermeld).
Op 31 juli 1939 verschijnt er een advertentie in het ALGEMEEN HANDELSBLAD met de
“Bekendmaking “ van de “35 cent Week end-serie” met een boekenlijst van “nog niet
uitverkochte titels”. Hierop staat wel IN DE SOEP maar niet SAM EN ZIJN SCHAT vermeld.

Conclusie
Als we alle feiten op een rij zetten zien we dat in 1927 SAM EN ZIJN SCHAT in de FeuilletonBibliotheek wordt uitgebracht als nummer 53. Er worden 2500 boekblokken gedrukt die zowel
van een ingebonden als van een goedkopere, ingenaaide kaft werden voorzien, wat toen niet
ongebruikelijk was. Deze zijn tot 1935 verkocht, toen waren de boekblokken kennelijk op.
In de periode eind 1933 – begin 1934, misschien voor de Sint- en Kerstperiode, werd IN DE SOEP
gepubliceerd, ook in de Feuilleton-Bibliotheek, nummer 85. De fraaie harde kaft in art-deco
stijl (vergelijkbaar met andere uitgaven in deze serie) zien we meestal in zwart uitgevoerd,
maar er is ook een rode variant bekend. De bijbehorende stofkaft heeft dezelfde afbeelding.

In 1939 wordt er met de Week end-serie
geadverteerd, een paperback uitgave die
voor de lage prijs van 35 cent werd
verkocht. Hierin worden de nog niet
verkochte boekblokken verwerkt, dus wel IN
DE SOEP , maar SAM EN ZIJN SCHAT niet.
Omdat het boekblok hetzelfde is heeft de
titelpagina van IN DE SOEP nog steeds
“Feuilleton-Bibliotheek” als kop en is
volkomen identiek aan de titelpagina van de
uitgave met een harde kaft.
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DONATIE

VAN

WODEHOUSE

WERKEN AAN

VANDERBILT UNIVERSITY

door Peter Nieuwenhuizen
Afgelopen maanden is druk gewerkt aan het
voorbereiden van de donatie van Nederlandse
Wodehouse-vertalingen aan de Vanderbilt University
in Nashville, Tennessee (USA). In eerdere
afleveringen van NOTHING SERIOUS is over de
achtergrond te lezen geweest.
De afdeling met Nederlandse uitgaven zal in de Wodehouseonderzoekscollectie van de Library Special Collections &
University Archive ondergebracht worden .
Contactpersoon Anita Avery is inmiddels op de hoogte
gebracht van de ruimhartige donaties van PGWS-leden.
Hierdoor is een prachtige en bijna complete collectie
samengesteld. Verschillende leden vonden het jammer dat
zij niet konden bijdragen, omdat zij bijvoorbeeld geen
Nederlandse uitgaven of dubbele exemplaren hadden of juist
alleen herdrukken.
Met giften van Wiesje Foppen, Johan Buiskool Toxopeus, Josepha Olsthoorn, Leonard Beuger,
Henk Wilmink, Gonnie en Léon Tossaint, Cobi van Dijk, ons PGWS Winkeltje en
ondergetekende, zijn we gekomen tot een donatie van 141 boeken, 2 toneelstukken en 3 comics.
De 5 werken die we helaas niet hebben kunnen ontvangen, zijn:
Het meisje in de taxi (1927, Boissevain)
Jimmy verliefd (1937, Boekhuis)
Amor in het kippenhok (1940, Helicon Antwerpen)
Slag om de duiten (1958, Rijnland)
The inimitable Jeeves (1971, Sikkel Antwerpen)
Voor de identificatie en beschrijving door de Amerikaanse collega’s, is een speciale nieuwe
Wodehouse bibliografie samengesteld die hierbij behulpzaam is. Tijdens onze bijeenkomst zal
hierover meer nieuws volgen
Als je een indruk wilt hebben hoe verheugd men is met de P.G. Wodehouse Collection in zijn
totale omvang, is het aardig om te kijken op YouTube, waar Rachel Lavenda, curator Special
Collections and University Archives van de Vanderbilt University, enkele recente giften toont
en over Wodehouse vertelt. De link hiervoor: https://bit.ly/2RL91BN
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DE READING ROOM

VAN ONZE

PATRON

door Peter Nieuwenhuizen
In december 2020 werd onze P.G. Wodehouse Society benaderd door het secretariaat van
onze beschermvrouwe, HRH The Duchess of Cornwall. In het bericht werd een nieuw initiatief
aangekondigd: The Duchess of Cornwall’s Reading Room op het sociaal platform Instagram. Het
is de bedoeling om daar mooie literatuur te bespreken.

In de begeleidende informatieflyer zijn de plannen als volgt omschreven:
In early 2021, HRH The Duchess of Cornwall will invite readers from around the world to join her on
a new and exciting digital platform called The Duchess of Cornwall’s Reading Room. This literary
initiative will explore opportunities within the enticing world of books, using Instagram. The Duchess
wants it to be a magical bookish place for everyone: somewhere to find joy or solace, to discover
new friends or familiar ones or, even, as a new reader, to stumble on a yet unknown world of books.
But, above all, The Reading Room will be a place of community for everyone to belong to. Her Royal
Highness knows that the power and creativity of digital platforms will facilitate all this, where, with
a press of a button, you can reach out for masterful literary works; follow the path of beautiful
poetry; or simply spend time savouring words.
The Reading Room will begin with the release of titles of a
handful of authors, each chosen by Her Royal Highness. Then in
the weeks and months that follow, more titles will be posted with
information about the writers, including videos, pictures and
commentary. The Duchess hopes that her digital Reading Room
will encourage all ages and every level of reader, anywhere in the
world, to step inside and discover a place where books and words
belong to them, where time is immaterial and imagination is
everything.
The Duchess hopes that you, your friends and family will join her
in her Reading Room for a few hours of enjoyment, when you have
the time.

Een van de genoemde favoriete auteurs is P.G. Wodehouse. Voor de Reading Room aflevering
mocht onze PGWS een foto aanleveren van het boek RIGHT HO, JEEVES (1934) in een penguineditie uit de jaren zestig. Dat boek was toen een van de favorieten van de schrijver en acteur
Stephen Fry (‘Jeeves’). Het boek werd aangekondigd op 20 maart jl. en Fry reageert in de
Reading Room met een korte gesproken column over het plezier van lezen in zijn jeugdjaren.
Wie de Reading Room wil volgen:
https://www.instagram.com/duchessofcornwallsreadingroom/
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VONDSTEN
door Herman van Riel
Wie droomt er niet van om eens in een kringloopwinkel een nette versie van een MEISJE IN DE
TAXI, met stofkaft, te vinden? Of een mooi exemplaar van JIMMY V ERLIEFD? Boeken waarvan we
weten dat ze bestaan, maar waarvan we ook weten dat ze erg zeldzaam zijn. De kennis over
dergelijke boeken is ooit door noeste arbeid verzameld en in een bibliografie weggeschreven.
Meer onderzoek geeft meer kennis en de aankondiging van Peter dat hij binnenkort een nieuwe
bibliografie gaat uitbrengen is dan ook erg welkom.
Maar dan is er ook nog het geval dat je in
diezelfde kringloopwinkel loopt en iets ziet
waarvan je het bestaan niet kent. Is dat dan
een gebrek aan kennis van jouw kant, of is die
bibliografie incompleet? Dat overkwam me
toen ik in onze digitale kringloopwinkel
Marktplaats een advertentie zag staan van
een tijdschrift met daarin “een vervolgverhaal van P.G. Wodehouse”, met een foto
van de titel van het verhaal: DE MAN DIE GELUK
HAD. Ik kende deze titel niet en dacht in
ieder geval een laag bod in te zetten. Maar
toen bleek dat er al een wedstrijdje bieden
met twee deelnemers was begonnen. Ik wachtte even tot het er op leek dat er een winnaar was
en nadat ik daarna mijn bod had uitgebracht was ik plots de trotse bezitter van een compleet
jaarboek (twee halve jaargangen) van het tijdschrift DE PRINS DER GEÏLLUSTREERDE BLADEN uit
1937.
Het verhaal bleek een vertaling te zijn van THE
LUCK OF THE BODKINS (1935), in 19 afleveringen
van 5 juni tot 6 november 1937. Het verhaal is
niet geïllustreerd en de vertaler is onbekend.
Later is dit verhaal, in een andere vertaling van
Lydia Belinfante, in 1959 door Het Spectrum
N.V. uitgebracht als MICKEY MOUSE EN HET
PARELSNOER (Prisma 408).

Toen ik het boek eenmaal in mijn handen had, heb ik natuurlijk direct contact opgenomen met
onze bibliograaf Peter Nieuwenhuizen die me liet weten dat dit ook voor hem weer een nieuwe
vondst was.
En zo is er weer een stukje toegevoegd aan de binnenkort verschijnende nieuwe bibliografie
van de werken van Wodehouse in de Nederlandse taal.
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IAN FLEMING, JAMES BOND

EN DE RELATIE MET

WODEHOUSE

door Peter Nieuwenhuizen
De auteur Ian Lancaster Fleming (1908-1964) schreef
vanaf 1953 veertien boeken over de spion James Bond, in
dienst van de Britse MI6 inlichtingendienst. De
journalist Fleming die in de Tweede Wereldoorlog
betrokken raakte bij diverse marine inlichtingenoperaties, kon bij het schrijven vaak terugvallen op eigen
ervaringen of verhalen uit de kring rondom hem. In zijn
vakantiewoning Goldeneye op Jamaica schreef hij de
meeste verhalen over de elegante spion 007, James
Bond. De spionnen stonden vaak alleen bekend onder hun
nummer, met uitzondering van 002 (Bill Fairbanks), 003
(Jason Walters) en 006 (Alec Trevelyan); ze zullen
allemaal de dood vinden in hun spionagewerk, van andere collega’s weten we de naam niet eens.
Ian Fleming was bekend met het werk van P.G. Wodehouse en ook diens leefwereld. In zijn
vijfde James Bond-boek FROM RUSSIA WITH LOVE (1957) laat Fleming het openingshoofdstuk
beginnen met een beschrijving van Krassno Granitsky, de hoofdbeul van de Smersh (‘Smjert
Spionam’, Dood aan Spionnen). Granitsky is de overgelopen Britse moordenaar Donovan Grant,
die in de Sovjet-Unie onderdak had gezocht. Hoewel hij Russisch leert, leest hij in zijn vrije
tijd toch nog Engelse romans, om zijn woordenschat bij te houden, James Bond ergert zich
later (ho.25) aan Grants taalgebruik en diens matige imitatie van een goed opgeleide
Engelsman. Aan de rand van het zwembad leest de overgelopen spion (ho.1) een ‘soort roman die
een rijk man uit de boekenkast trekt om mee te nemen naar de tuin, THE LITTLE NUGGET, een
oude P.G. Wodehouse’. Als het boek in 1957 verschijnt, is het boek van Wodehouse uit 1913
inderdaad al oud, namelijk 44 jaar. Kennelijk was dit boek geen goede voorbereiding op ‘a
perfect gentleman’.
In Nederland werd het boek van Fleming vervolgens in 1962 vertaald als
DE MOORDKUIL VAN HET HART en vanaf 1965 als VEEL LIEFS UIT MOSKOU. Het
Wodehouse-boek THE LITTLE NUGGET zou overigens pas in 1972 in het
Nederlands vertaald worden als de Prisma-pocket GOUDKLOMPJE; vandaar
dat er in de vertaling van Flemings boek nog geen goede Nederlandse
titel voorhanden was voor de Wodehouse-uitgave. Naar verluid was dit
James Bond boek een favoriet van president John F. Kennedy,
waarschijnlijk vanwege de strijd van 007 tegen de Russische geheime
dienst. In 1963 werd het boek verfilmd met Sean Connery in de
hoofdrol als spion 007.
Een ander boek van Fleming, THE MAN WITH THE GOLDEN GUN, werd na publicatie in 1965 meteen
al door Bruna vertaald en uitgegeven als DE MAN MET DE GOUDEN REVOLVER. Opnieuw refereert
Fleming aan Wodehouse. James Bond verkeert incognito in de omgeving van een andere
Russische moordenaar, Francisco Scaramanga, die zijn misdaden pleegt met een gouden
revolver. Bond moet zich een luchtige houding aanmeten om zijn ware missie te verbergen.
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Fleming schrijft: ‘Bond zou de Engelsman van P.G Wodehouse moeten
zijn, de suffe ‘limey’ uit de spotprenten. Hij moest zich koest houden
om later toe te kunnen slaan’ (p.147).
Er zijn nog enkele lijntjes richting de wereld van Wodehouse. Fleming
woonde eind jaren ’30 in Londen (22B Ebury Street in Belgravia) in de
woning die eerder had toebehoord aan de fascistenleider Oswald
Mosley en zijn Blackshirts, die Wodehouse als model nam voor zijn
personage Sir Roderick Spode en zijn Black Shorts. Fleming woonde
ook op verschillende plekken die we in Wodehouse’ boeken tegenkomen,
zoals Haymarket, Pall Mall, Berkeley Square, Piccadilly, St James’s
Street, Mayfair, Belgravia en hij bezocht diverse Londense clubs, waar
hij wellicht Wodehouse zelf tegen het lijf is gelopen, alhoewel dit niet zeker is.
Fleming woonde in de jaren ‘50 in Le Touquet, een Franse kustplaats met casino en golfterrein,
in de villa Les Lambins aan de Avenue de Trépied waar hij begon aan zijn boek CASINO ROYALE.
Wodehouse heeft ook in Le Touquet gewoond, in de periode 1934-1940, in de villa Low Wood
aan de nabij gelegen Avenue Allen Stoneham. Volgens Norman Murphy hangt in de hal van Villa
Lambins een zwarte marmeren plaquette die aan Wodehouse gewijd is.
Ze schreven allebei voor het blad PLAYBOY. Als Fleming in april 1965
zijn eerste hoofdstuk van THE MAN WITH THE GOLDEN GUN publiceert
in de PLAYBOY, staat in hetzelfde nummer ook het Wodehouse-verhaal
S TYLISH S TOUTS, dat we kennen uit het latere boek PLUM PIE (1966).
Toen de heruitgave van het boek DON'T POINT THAT THING AT ME van
Kyril Bonfiglioli werd uitgebracht, een boek over de kunsthandelaar
Charlie Mortdecai met vele verwijzingen naar Wodehouse, kreeg het
omslag zelfs de aankondiging mee: ‘The result of an unholy
collaboration between P.G. Wodehouse and Ian Fleming’.

***

***

***

EEN
“WODEHOUSE IN HET

KASTEEL VOL AMERIKANEN
KORT ” door Lars van Eesteren en Herman van Riel

In deze boekbespreking grijpen we, evenals in de twee vorige besprekingen, weer terug op een
losstaand verhaal. Het is het verhaal met de Engelse titel SPRING FEVER, dat door Wodehouse in
de oorlogsjaren is geschreven en in 1948 is gepubliceerd. Het is vooral uniek omdat het verhaal
geen enkel personage bevat dat ook in een ander boek voorkomt. Dit betekent echter niet dat
we de Wodehouseaanse situaties moeten missen, alle kenmerkende elementen vinden we ook in
dit boek terug.
In dit artikel bespreken we SPRING FEVER in de vertaling van J.C. de Graaff met de titel:
LENTEKOORTS.
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Samenvatting van het boek
De Amerikaanse geldmagnaat G. Ellery Cobbold heeft zijn zoon Stanwood naar Engeland
gestuurd om te voorkomen dat deze een relatie krijgt met de filmster Eileen Stoker. Hij heeft
zijn zoon een knecht meegegeven - Augustus Rover genaamd - die hij speciaal voor dat doel
aangenomen heeft. Cobbold zou graag zien dat Stanwood trouwt met Lady Teresa (“Terry”)
Cobbold, de dochter van de vijfde graaf van Shortlands die op Beevor Castle in Engeland
resideert. Cobbold is er sinds kort achter gekomen dat hij in de verte nog familie van Lord
Shortlands is. Een huwelijk tussen de twee families zou die band extra verstevigen. Maar als
Cobbold in de krant leest dat Eileen Stoker voor het maken van twee films ook in Engeland is,
slaat de schrik hem om het hart. Dat is de kat op het spek binden en Cobbold moet dus
maatregelen nemen.
Intussen komt Stanwood Cobbold in Londen bij van een kater na een feestje waar naast Eileen
Stoker ook Stanwoods beste vriend Mycroft (“Mike”) Cardinal aanwezig was. Mike is een
succesvolle Amerikaanse filmagent en verliefd op Lady Teresa Cobbold. Lady Teresa heeft
Mike echter afgewezen, zo vertelt Stanwoods knecht Augustus Rover hem; hij heeft dat
toevallig gelezen in een brief die op Mike’s kamer lag. Rover is vroeger inbreker geweest en al
sinds een aantal jaren tot Christen bekeerd. Sindsdien gedraagt hij zich keurig netjes.
Stanwood droomt van een plezierige tijd in Londen met Eileen maar ontvangt dan een telegram
van zijn vader dat hij direct moet gaan logeren op Beevor Castle. Cobbold Senior wil zijn zoon
namelijk uit de buurt van Eileen hebben. Stanwood doet echter wat hem gevraagd wordt; zijn
vader zorgt immers voor zijn maandelijkse geldelijke toelage.
Lord Shortlands heeft ook zo zijn problemen. Hij wil graag trouwen met Alice Punter, het
keukenmeisje van het kasteel. Daarvoor moet hij echter wel tweehonderd pond op tafel kunnen
leggen, want Alice wil voor dat geld een café kopen om dat vervolgens samen met haar
echtgenoot te gaan runnen. De oudste dochter van Lord Shortlands, Lady Adela Cobbold - die
getrouwd is met de Amerikaanse beurstycoon Desborough Topping -, is een bazig type. Ze
houdt toezicht op de huishouding en de financiën van het kasteel en daardoor kan Lord
Shortlands zijn huwelijksplannen niet realiseren. Lord Shortlands heeft nog een tweede
dochter, Lady Clare Cobbold. Zij heeft een oogje op de eveneens op het kasteel logerende
rijke toneelschrijver Cosmo Blair. Lord Shortlands mag Blair niet. Dat geldt ook voor Mervyn
Spink, de butler van het kasteel. Spink heeft namelijk ook een oogje op Alice Punter en Spink
ziet er heel wat knapper uit dan Lord Shortlands. Lord Shortlands kan het beste opschieten
met zijn derde dochter, Lady Teresa Cobbold. Zij is een beetje vrijgevochten maar vriendelijk
type.
Vervolgens spelen zich op het kasteel allerlei doldwaze avonturen af, waarbij liefdesperikelen,
list en bedrog elkaar in een hoog tempo afwisselen. Een kostbare postzegel in de verzameling
van Lord Shortlands speelt hierbij een belangrijke hoofdrol. Diverse personen menen
aanspraak op de zegel te kunnen maken en uiteindelijk moet Augustus Rover zijn oude vak van
inbreker weer uitoefenen om de postzegel uit een kluis te krijgen. Dat gaat overigens niet
zonder slag of stoot, want op het moment dat Augustus zijn kunnen in de praktijk moet
brengen blijkt hij enigszins aangeschoten te zijn. Ook dat levert enkele kluchtige scenes op.
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Gelukkig komt alles uiteindelijk op zijn pootjes terecht. Mike en Terry worden een paar en dat
geldt ook voor Stanwood en Eileen. Stanwood krijgt van zijn vader honderdvijftigduizend
dollar, zodat hij financieel onafhankelijk is geworden. Augustus drukt de kostbare postzegel
zelf achterover. Bovendien blijken hij en Alice Punter vroeger met elkaar verloofd te zijn
geweest. Ze besluiten nu alsnog met elkaar te trouwen. Lord Shortlands zit daardoor in zak en
as, maar Mike vraagt hem mee te gaan naar Hollywood. In de filmindustrie is veel vraag naar
acteurs die voor butler kunnen spelen en Lord Shortlands is voor die rol geboren. Lord
Shortlands gaat maar al te graag op dit aanbod van Mike in. Hij is het kasteel en zijn bazige
dochter Lady Adela namelijk meer dan zat.
Beoordeling van het boek
Opvallend is dat Wodehouse dit boek in drie boeken verdeeld heeft met in totaal drieëntwintig
hoofdstukken. Volgens mij is dit voor het eerst dat ik Wodehouse een boek zie onderverdelen
in subboeken. De nummering van de hoofdstukken loopt overigens gewoon door. Waarom
Wodehouse deze onderverdeling in boeken gemaakt heeft is mij een raadsel. Ik zie de
functionaliteit er niet van in. Bovendien vind ik een onderverdeling in subboeken echt iets voor
een lijvig boekwerk - om het overzicht te behouden - en dat is dit boek zeker niet. Richard
Usborne (1910 – 2006), de grote Wodehouse-kenner, suggereert overigens dat deze indeling
te maken heeft met het aanvankelijke plan van Wodehouse om van dit boek een toneelstuk te
maken. Er zouden dan drie aktes zijn. Als je ook naar de tekst kijkt, zijn er inderdaad heel
veel dialogen. Veel meer dan normaal zelfs. Aan het plan voor een toneelstuk is door
Wodehouse jarenlang gewerkt (lees hierover verderop), maar de indeling van het boek is zo
gehandhaafd.
Verder is opvallend dat dit boek een uniek boek is. Daar bedoel ik mee dat het geheel op
zichzelf staat in de canon van Wodehouse-boeken. In dit boek komen geen figuren voor die de
schrijver eerder of later gebruikt heeft. Het gaat niet over Blandings Castle of over Wooster
en Jeeves. Het zijn allemaal nieuwe figuren en dat is best bijzonder voor Wodehouse. Meestal
borduurde hij voort op personen die hij al vaker gebruikt had en hij schrok er zelfs niet voor
terug om een zelfde verhaal te bewerken en enigszins te veranderen om het vervolgens
opnieuw te gebruiken. In dat opzicht is dit boek dus best bijzonder. Volgens mij heeft
Wodehouse dat met het boek HOT WATER (in het Nederlands vertaald als IN DE SOEP) ook zo
gedaan. Dat boek is om dezelfde redenen eveneens een uniek exemplaar in zijn oeuvre.
Overigens teken ik hierbij wel aan dat de in het boek beschreven situaties zeker niet uniek
zijn. Het gaat daarbij om de bij Wodehouse gebruikelijke situaties, namelijk allerlei
verwarrende scènes op een kasteel, waarbij het draait om een of meer liefdesgeschiedenissen
en personen die vermomd als anderen op het kasteel verblijven.
De titel vind ik goed gekozen. In de openingszin van het boek blijkt dat het verhaal in de lente
plaatsvindt. Vervolgens vinden er allerlei “koortsachtige” activiteiten plaats, o.a. op het gebied
van de liefde. Daarom is “Lentekoorts” een treffende titel.
Ik vind het altijd leuk om te kijken of Wodehouse zijn boeken dateert door namen van
schrijvers, filmsterren e.d. te noemen. Dat gebeurt ook in dit boek. In hoofdstuk drie noemt
Wodehouse de naam van Spencer Tracy (1900 – 1967). Tracy was een bekende Amerikaanse
filmacteur die in diverse bekende films speelde. In de hoofdstukken vier en dertien noemt
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Wodehouse de naam van Robert Taylor (1911 – 1969). Taylor was eveneens een bekende
Amerikaanse filmacteur die in heel veel films speelde. Tot slot noemt Wodehouse in hoofdstuk
vijftien de naam van Clark Gable (1901 – 1960). Ook hij was een zeer bekende Amerikaanse
filmacteur. Zijn bijnaam luidde “The King of Hollywood”. Door deze namen te noemen dateert
Wodehouse zijn boek in een bepaalde periode, namelijk de jaren (dertig en) veertig van de
vorige eeuw. De lezer van nu kent deze acteurs niet of nauwelijks meer. In hoofdstuk
zeventien noemt Wodehouse de naam Trocadero. Hij omschrijft het als “een centrum van
vermaak in Hollywood”. Het gaat hier om een echt bestaand café annex nachtclub in Los
Angeles. Het opende in 1934 en werd al gauw een door filmsterren zeer graag bezochte plek.
Leuk is ook dat Wodehouse in hoofdstuk elf de plaats East Dulwich noemt. In het genoemde
hoofdstuk - overigens een van de grappigste van het hele boek - zou de moeder van de butler
Spink moeten wonen. In werkelijkheid hebben Wodehouse’ eigen ouders er gewoond en
Wodehouse zelf heeft er zes jaar op school gezeten. Naar eigen zeggen waren dat voor hem
“zes heerlijke jaren”. Dit stukje tekst is dus in hoge mate autobiografisch. De genoemde
school, Dulwich College, bestaat nog steeds en ter ere van Wodehouse is er in de hoek van de
bibliotheek een zogenaamde “Wodehouse Corner” ingericht. Daar staan zijn schrijfbureau met
toebehoren en diverse boeken van hem opgesteld. Tijdens de reis van de PGWS in 2009 is
hieraan een bezoek gebracht.
De kostbare postzegel die in dit boek een belangrijke rol speelt is een (ongebruikte) Spaanse
dos reales uit 1851. Het is een echt bestaande en zeer zeldzame zegel. Door een drukfout is
de kleur van de postzegel blauw geworden terwijl deze rood had moeten zijn. Er zijn op de
wereld slechts drie van deze misdrukken bekend en een daarvan bevindt zich in de zogenaamde
Tapling Collection van het Brits Museum in Londen. Deze collectie is verzameld door de Engelse
zakenman Thomas Tapling (1855 – 1891). Hij was een verwoed postzegelverzamelaar en bezat
vele zeldzame zegels. Na zijn dood vermaakte hij zijn collectie aan het Brits Museum. Wellicht
heeft Wodehouse deze collectie daar ooit gezien. Ik zou anders niet weten hoe hij specifiek
aan het noemen van deze ene zegel gekomen is.
De omslagtekening van dit boek is (wederom) van de hand van Carol Voges (1925 – 2001). Hij
heeft verscheidene omslagtekeningen voor Wodehouse-boeken getekend. Helaas wordt Voges
in het boek niet als zodanig vermeld. Voges was een bekende Nederlandse illustrator en
striptekenaar. Hij werkte mee aan diverse strips en stripbladen. Zijn tekenstijl is heel
herkenbaar en duidelijk. Hij tekende o.a. de in mijn jongensjaren heel bekende boekenseries
over de postbode Pietje Puk, de apen Tup en Joep en de matrozen Oki en Doki. Verder is zijn
strip over Pa Pinkelman (met tekst van Godfried Bomans) ook heel erg bekend. De
omslagtekening van dit boek is een hele mooie. In een felle achtergrondkleur van geel worden
de diverse (hoofd)personages uit het boek weergegeven. Je ziet direct wie de figuren
voorstellen. Centraal staat natuurlijk de blonde Amerikaanse filmster Eileen Stoker die
prachtig gekleed en enigszins hautain op een stoel zit. Stanwood Cobbold zit als aanbidder aan
haar voeten en rechts zien we de dikke en druk telefonerende New Yorkse magnaat Ellery
Cobbold. Gelijk achter hem staat de Engelse butler Mervyn Spink. Op de achtergrond links zit
Lord Shortlands aan een tafeltje te drinken. Ook deze tekening geeft weer kernachtig de
belangrijkste verhaallijnen van het boek weer.
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Bibliografie
Het boek SPRING FEVER werd in 1948 op
dezelfde dag (20 mei) zowel in Engeland als
in Amerika uitgegeven, in Engeland door
Herbert Jenkins en in Amerika door
Doubleday & Company. De illustraties op de
stofomslag
werden
getekend
door
respectievelijk Paul Galdone en Frank Ford.
Wodehouse schreef het verhaal echter al in
1943, tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Tot zover lijkt er niets aan de hand met het
verhaal SPRING FEVER. In zijn boek NOTHING
IS SIMPLE IN WODEHOUSE 1 wijdt Tony Ring
echter 26 pagina’s aan dit verhaal. Zoals we hierboven al zagen blijkt uit de opzet van het
verhaal dat Wodehouse er een toneelstuk van wilde maken, hij had op dat moment nog werk
dat gepubliceerd kon worden en had gewoon geen inspiratie voor een nieuwe plot. Maar het
omzetten van een roman naar een toneelstuk bleek een hele opgave te zijn. Wodehouse
herschreef hele passages, veranderde de plot, schreef hoofdfiguren uit het verhaal en
introduceerde andere personages. Dit allemaal om het verhaal meer geschikt te maken voor
een Amerikaans publiek, producenten te behagen of een bepaalde acteur een belangrijke rol te
kunnen geven. In totaal zijn er tot eind 1953 14 versies verschenen (Wodehouse was bij
nummer zes al de tel kwijt), op het laatst in samenwerking met Guy Bolton, maar het heeft
nooit tot een opvoering geleid. De laatste versie van het toneelstuk eindigde in stilte met de
titel KILROY WAS THERE (Kilroy de klusjesman had net Phipps de butler vervangen).
Na de publicatie van het boek is het verhaal op 9 oktober 1948 in zijn geheel verschenen in de
TORONTO S TAR WEEKLY en van 24 juni tot 22 juli 1950 in een redelijk oorspronkelijke versie als
feuilleton in Colliers onder de naam PHIPPS TO THE RESCUE..
In 1950 was het verhaal dusdanig gewijzigd dat Wodehouse het toen omzette tot het boek
THE OLD RELIABLE (1951).
In 1949 verscheen het verhaal al in een
Nederlandse vertaling door J.C de Graaff
met de titel ECHT IETS VOOR MEI. Het werd
door
Uitgeverij
Jacob
van
Campen
uitgebracht
als
nummer
9
in
de
Eekhoornreeks, met een stofkaft getekend
door Fiep Westendorp. In het Algemeen
Handelsblad werd zelfs geadverteerd dat
men bij aankoop van het boek een tekening
van Lord Shortlands van Fiep Westendorp
cadeau kreeg.
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Van deze uitgave zijn meerdere
varianten bekend.
Waarschijnlijk de meest voorkomende
heeft een harde groene kaft met
daarop een gouden eekhoorn en een
rode eekhoorn op het titelblad. Maar
ook vinden we soms een sterpatroon in
reliëf op de voorkaft, en/of missen we
de rode eekhoorn op het titelblad. Ook
kan de tekst op de rug verschillend zijn.
Welke varianten zijn er bekend?

Dezelfde vertaling wordt in 1958 door
Uitgeverij
Het
Spectrum
N.V.
uitgebracht als Prisma nummer 382
met de titel LENTEKOORTS.
De illustratie op de voorkaft is van de
hand van Carol Voges.
Dit is de uitgave die voor deze
boekbespreking is gebruikt.
Het bijzondere van deze Prisma is het
feit dat hij in twee versies is
uitgebracht, namelijk zowel met een
rode als ook met een gele snede.
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DE ACHTERPAGINA
THEMA: REIZEN

OVER DE GROTE PLAS

In juni willen we het thema centraal stellen dat in februari door tijdgebrek
niet aan de orde is gekomen: het vervoer van Engeland naar Amerika en vice
versa. Wodehouse zelf heeft veelvuldig reizen per oceaanstomer gemaakt;
deze reizen inspireerden hem o.a. tot het schrijven van THE GIRL ON THE
BOAT, een verhaal dat zich voor een groot gedeelte op zo’n boot afspeelt.
Maar je mag het thema ook breder zien; denk dan aan vliegen over de oceaan,
reizen van Engeland naar het vasteland, stewards en stewardessen,
vervoerstickets, koffers, eventueel treinreizen.
Opdracht: zoek een Wodehouse-fragment op over dit soort reizen of wat er
mee samenhangt en vertel wat je er van vindt en hoe dit eventueel een
belangrijke rol speelt in dat Wodehouse-verhaal.
En probeer je eigen vakantiebelevenissen even te parkeren voor andere
gezelschappen...
PETER NIEUWENHUIZEN
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