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In deze NOTHING SERIOUS:
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recept van Anatole, een boekbespreking,
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En nog veel meer……

Nothing Serious, oktober 2022

Het Programma voor de bijeenkomst van 15 oktober
Locatie, zie pag.8:

De Fermerie
Muggenplein 9
7411NW Deventer

Het thema voor deze bijeenkomst is: Dahlia’s en rozen bij Wodehouse (zie pag. 20)
Zoek een mooie florale tekst uit en een fragment om voor te lezen.
Andere programma-punten:
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Lezing 'De fictionele boekenkast van Bertie Wooster'



Piglet Dice





Presentpremie

DE

VOLGENDE BIJEENKOMST IS OP ZATERDAG

18

FEBRUARI

2023

NOTHING SERIOUS
ISSN 1382-0265
verschijnt in februari, mei/juni en oktober.
Redactie: Herman van Riel, Helkantsedijk 24, 4927 RJ Hooge Zwaluwe
NothingSerious@wodehouse-society.nl, 0162 687232
De P.G. Wodehouse Society is officieel opgericht op 27 november 1981
en staat ingeschreven bij de KvK te Amsterdam onder nummer 40534603.
De doelstelling van de vereniging is het werk van de schrijver P.G. Wodehouse onder
de aandacht te blijven brengen van lezers en het te bewaren voor het nageslacht.
Het lidmaatschap kost (vanaf 2017) 25 euro per jaar, voor jeugdleden (t/m 18 jaar) 5 euro per jaar.
Eenmalig inschrijfgeld ad 10 euro.
Bankrekening IBAN NL17INGB0008558315 t.n.v. P.G. Wodehouse Society.
De leden komen in 2023 op 18 februari, 17 juni en 14 oktober vanaf 13.00 uur samen.
De kopijdata voor Nothing Serious zijn: 15 januari, 21 mei en 10 september 2023
Het bestuur bestaat uit
Peter Nieuwenhuizen (voorzitter), Elsbeth Westerman (penningmeester),
Marcel Gijbels (secretaris, secretariaat@wodehouse-society.nl),
Herman van Riel (redacteur Nothing Serious) en Tony Roodnat (commissaris bijzondere activiteiten)
https://wodehouse-society.nl

2

Nothing Serious, oktober 2022

EEN BOEKPRESENTATIE, FRANSE TOESTANDEN, EN EEN JEU DE CHAMPAGNE:
IMPRESSIES VAN DE PGWS-BIJEENKOMST IN DE FERMERIE IN DEVENTER, 18 JUNI 2022
Aanwezig in Deventer waren:
Peter Nieuwenhuizen, Marcel Gijbels, Herman van Riel, Jelle Caro, Josepha Olsthoorn,
Elsbeth Westerman, Tony Roodnat, Jannes Koster, Gerben Hellinga, Rob Sander, John Kroes,
Donald Duk, Johan Buiskool, Henk Wilmink, Hans Muller, Frans Kapsenberg, Leonard Beuger,
Wil Brouwer, Marieke Mooij, Dick Vleeskruijer, Ronald Duk, Hans Jung,
Afmeldingen ontvingen wij van:
Peter en Henriette Uges, Ole van Luyn, Yvonne Heijkants, Willem Pekelder, Vikas Sonak,
Maurice Beemster, Anne-Sophie Andela, Erik van Munster, Hans Sprokkreeff, Wim en José van Es,
Pjottr Hatzmann, Kees de Haan.

Door een zeer warm Deventer liepen Rob en ik vanaf station Deventer naar De Fermerie, een
gastvrije uitspanning aan het Muggeplein. Daar werd bij de eerste "echte" bijeenkomst - na
zes keer (!) online - eerst enthousiast bijgepraat. Henk Wilmink (lid nummer 21) was na de
oprichting van de PGWS nog enkele jaren naar de bijeenkomsten in Amsterdam gekomen, maar
voor ons allen was hij nieuw. Hij had via een oudere zus
Wodehouse leren kennen, was er daarna een poosje op uitgekeken,
maar kreeg tijdens een verregende vakantie in Ierland de smaak
weer te pakken. Hij kwam bij ons genootschap terecht doordat hij
iemand op de radio hoorde vertellen over zijn verzameling
Wodehouse-boeken en dat hij nog 1 deeltje van de Prisma-uitgaven
miste. Henk miste hetzelfde deeltje. Scherpzinnig concluderend
dat de man op de radio wellicht meer dan 1 exemplaar aangeboden
zou krijgen, belde hij met hem en verkreeg inderdaad het
missende deeltje. Bovendien hoorde hij over de aanstaande
P.G. Wodehouse Society en zodoende was hij zelfs bij de
oprichtingsvergadering.
Voorzitter Peter Nieuwenhuizen opende de
vergadering en heette eenieder hartelijk welkom.
Secretaris Marcel Gijbels las de afmeldingen voor, de
redenen variërend van vakantie tot enige teleurstelling
over de nieuwe locatie tot het spelen in een tango-orkest.
Gerben ontving zijn lidmaatschapsoorkonde.
Er waren drie kaarten die wij konden ondertekenen. Een
voor Martzen, de weduwe van ons overleden lid nr. 4,
Ronald Brenner. Peter vertoonde wat oude foto's van Ronald Brenner in gelukkiger tijden. De
tweede was voor ons voormalige lid Rudolf Jansen, de zwager van wijlen Hans Honig en goede
vriend van wijlen Theo Olof; helaas gaat het niet goed met hem, hij lijdt aan Alzheimer. En de
derde was voor onze beschermvrouwe om haar te feliciteren met haar benoeming tot lid van de
Orde van de Kousenband. Tony vertelde ons iets over de achtergrond van haar uitzonderlijk
eervolle installatie als Royal Lady of the Order of the Garter.
Marieke vertelde dat het beter ging met haar gezondheid, maar dat het nog maanden
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kon duren voordat zij weer de oude is.
Hans Jung deelde mee dat Jelle en hij beschikken over een plaats op de achterbank van
een Rover P6 voor een eventuele klassieker rally. Bij meerdere gegadigden zal een ballotagecommissie beslissen. Peter zal informeren of de Drones weer een rally organiseren.
Herman gaf een toelichting op de tombola die in
oktober gehouden zal worden en waarover hij in het juninummer van NOTHING SERIOUS schreef (p. 20). Hij toonde
enige boeken, waaronder vrij zeldzame Amerikaanse
uitgaven. Het gaat om circa 100 Engelstalige boeken.
Elsbeth had nog wat boekenleggers uitgeprint, die
wij in (Wodehouse) boeken in Little Free Libraries kunnen
plaatsen.
Hans Muller werd nogmaals lof toegezwaaid voor het elektronisch toegankelijk maken
van alle exemplaren van NOTHING SERIOUS, COCKTAIL TIME en PRESENT PREMIES op zijn website
(toegankelijk via onze website onder tabblad "De Society").
Na een drankpauze maakten wij kennis met gastheer Han
Koerhuis. Hij vertelde dat de Fermerie ooit een ziekenhuis van de
cavalerie was.
Op het scherm werden vervolgens foto's vertoond van het
Memorial Dinner 2021 en het Filmfestival 2022. De inleidende teksten
van het Filmfestival zijn in een charmant boekje gebundeld en werden
uitgereikt aan de aanwezigen. Peter toonde ook een stukje van de
Amerikaanse Wodehouse Society over de Nederlandse boeken in de
The Wodehouse Society Collection van de Vanderbilt University.
Daarna presenteerde Jannes zijn fraai uitgegeven vertaling
FRANSE TOESTANDEN. Het vertalen van het niet eerder in het Nederlands vertaalde FRENCH LEAVE
kostte hem meer tijd dan hij verwacht had. In het juni-nummer van NOTHING SERIOUS (p. 10-11)
is meer informatie te vinden, ook over het bestellen van het boek. De aanwezigen kochten
natuurlijk ter plekke een van de 30 genummerde exemplaren van deze eerste oplage. In het
kader van Favoriete Fragmenten las Jannes een favoriet fragment uit zijn boek voor.
Drie weken nadat het Bensonburg expeditieleger zich naar
Europa had begeven sloegen op een ochtend de klokken
van Parijs elf uur terwijl een grote, slanke en elegante
figuur, gekleed naar de laatste mode, de hoek van de Rue
Belleau omsloeg en de Rue Vanaye inging. Het was Nicolas
Jules St. Xavier Auguste, markies de Maufringneuse en
Valerie-Moberanne, bij zijn vele vrienden uit allerlei
kringen beter bekend als Old Nick. Hij was op weg naar
het ministerie van Bons et Leges (spreek uit "lee",
betekent legaten) waar hij de positie bekleedde van
employé attaché à l'expédition du troisième bureau
(oftewel klerk). Hij liep gehaast want er kwam een
zomerse bui aan en hij had geen paraplu bij zich. Zijn knappe gezicht was betrokken. De
gedachte om te gaan werken maakte hem altijd neerslachtig.
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Tot voor een paar jaar geleden, toen zijn rijke Amerikaanse vrouw van hem scheidde, waren
hij en werk volslagen vreemden voor elkaar. Hij verbleef, om het maar zo te zeggen, in
marmeren hallen omringd door vazallen en lijfeigenen. Maar dat was nu allemaal voorbij.
Zijn enige rijkdom vandaag de dag, even los van een mager maandsalaris, bestond uit zijn
beschaafde voorkomen, zijn onoverwinnelijke geest en een groot assortiment kostuums,
schoenen, stropdassen, overhemden, sokken en ondergoed, de meeste ervan nog niet
betaald, waaraan hij zich tijdens alle tegenslagen vastklampte. Zo ongeveer twintig minuten
nadat hij binnenging in het sombere hokje waar hij kantoor hield met zijn collega's meneer
Soupe en meneer Letondu, strekte in een veel groter en luchtiger kantoor aan het eind van
de gang meneer de la Hourmerie, afdelingshoofd, zijn hand uit over zijn bureau en drukte
op een bel.
Een ondergeschikte verscheen.
"Het dossier Quibolle, Ovide,"zei meneer de la Hourmerie.
"Jazeker, meneer."
"Ik denk dat meneer Soupe het heeft."
“Nee, meneer. Meneer de markies de Maufringneuse. Hij was
ermee bezig toen ik zojuist binnenging."
Meneer de la Hourmerie schrok op. Hij leek verbouwereerd.
"De markies?"
"Ja meneer."
"Is hij dan hier?"
"Ja meneer."
"Hier op kantoor?"
"Ja meneer."
Er verscheen een weerspannige uitdrukking op het gezicht van meneer de la Hourmerie,
alsof hij dacht dat er een spelletje met hem werd gespeeld.
"Wees voorzichtig, Ovide. Denk na voor je wat zegt. Weeg je woorden op een schaaltje. Wil
je werkelijk beweren dat markies de Maufringneuse, klerk van het derde bureau, op zijn
post is en … aan het werk?"
"Ja meneer."
"Ongelooflijk!" Meneer de Hourmerie herstelde zich met zichtbare moeite. "Stuur hem
naar me toe," zei hij, "en zeg hem dat hij het dossier Quibolle mee moet brengen."
Het bevel bereikte Old Nick terwijl hij somber tuurde naar het document in kwestie
waaraan hij al enige tijd een levendige hekel had. Het had iets te maken met een gift aan
het ministerie van een museum of iets dergelijks door de burgemeester en burgers van een
of andere plattelandsgemeente en hij had er nooit een kop of staart aan kunnen ontdekken.
Hij frommelde het dossier in zijn zak en liep de gang door met de houding van een getergde
man. Zijn ziel was te verheven voor dit soort onbeduidende zaken.
Maar zijn sombere buien duurden nooit lang en bij aankomst in het heiligdom van het
afdelingshoofd was zijn opgewektheid terug en toonde hij zijn charmante glimlach - of,
zoals meneer de la Hourmerie het zag, een apengrijns. In het overdadige kreupelhout van
meneer de la Hourmerie's vooroordelen was er geen weliger onkruid dan zijn afschuw van
Old Nicks glimlach.
"Goedemorgen meneer."
"Goedemorgen meneer de markies."
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"Het regent nog steeds," zei Old Nick welwillend, na een blik door het raam. "En natuurlijk
geen plu meegenomen. Zoals altijd, nietwaar? Heb ik u ooit iets verteld trouwens, over mijn
idee voor een Paraplu Club?"
"Niks te maken met uw Paraplu Club."
Old Nick liet het onderwerp waarvoor duidelijk geen interesse bestond los en werd alert en
zakelijk.
"U wilde mij spreken?"zei hij.
"Dat wilde ik," antwoordde meneer de la Hourmerie sarcastisch, en vergat helemaal het
dossier Quibolle in zijn ijver om een vinnig antwoord te vinden, "maar ik had de hoop
eigenlijk al laten varen. Dat u hier bent is zo'n fenomeen, zo'n anomalie. Het is, meen ik,
twee weken geleden dat u voor het laatst op het ministerie aanwezig was."
Old Nick sloeg in gedachten een kruis.
"Nee toch?"
"Jazeker."
"Zolang? Wat vliegen de dagen voorbij."
[…]
"Mag ik dan misschien weten waarom u er vanmorgen wel bent?"
"Het regende," zei Old Nick eenvoudig.
Leonard heeft zijn vertaling van JOY IN THE MORNING voltooid onder de titel GELUK IN DE MORGEN.
In de herfst komen zowel het boek als een podcast uit. Inmiddels is hij begonnen aan het ook
niet eerder vertaalde JILL THE RECKLESS. Dit zal op zijn vroegst in voorjaar 2023 voltooid zijn.
Leonards podcasts worden erg goed beluisterd, ook door niet-leden van de Wodehouse
Society. Elsbeth suggereerde wat meer sluikreclame voor ons genootschap in te voegen.
Het thema van de bijeenkomst was "Franse toestanden" en
de leden waren verzocht om een stukje uit het werk van
Wodehouse op te zoeken waarin Frankrijk of het Frans een
rol speelt.
Rob en Josepha lazen een stukje van het voorwoord uit VERY
GOOD, JEEVES voor, dat een Franse bezoeker in een Londense
boekwinkel beschrijft die boeken van Wodehouse wil kopen.
Donald las een stukje voor uit RUTH IN EXILE, dat zich
afspeelt in het lokale mont-de-piété (pandjeshuis) van
Roville-sur-Mer.
Hans Muller las een stukje voor uit de eerste Berlin Broadcast
van Wodehouse.
"Young men, starting out in life, have often asked me
'How can I become an Internee?' Well, there are several
methods. My own was to buy a villa in Le Touquet on the
coast of France and stay there till the Germans came
along. This is probably the best and simplest system. You
buy the villa and the Germans do the rest."
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Leonard verbaasde zich erover dat de ironie niet onderkend werd. Hans dacht dat een groot
deel van Europa toentertijd te getraumatiseerd was om ironie te herkennen.
Omdat de middag al vergevorderd was werd besloten de lezing "De
fictionele boekenkast van Bertie Wooster" uit te stellen tot een volgende
bijeenkomst en vanwege het mooie weer de buitenactiviteit "Jeu de
Champagne" doorgang te laten vinden. Marcel legde de spelregels uit van
het aan jeu de boules gerelateerde spel. Vier teams gooiden met vrolijk
gekleurde plastic ballen naar (met zand gevulde) flessen champagne, met
de bedoeling de champagnefles te raken. De winnaars van de teams
speelden tegen elkaar. Na een spannende shoot-out kwam Marieke als
winnaar uit de bus.
De nieuwe Present Premie (nr. 93) staat op onze website. Het is een anonieme vertaling van
JEEVES AND THE HARD-BOILED EGG uit STRAND MAGAZINE (1917), onder de titel DE RIJKE OOM in het
dagblad DE MORGEN - DAGBLAD VOOR NEDERLAND (24 nov. 1928).

Het was heerlijk om elkaar - voor het eerst na februari 2020 - weer in het echt te zien en te
spreken. Na sluiting van de bijeenkomst maakte een aantal leden gebruik van de mogelijkheid
om bij De Fermerie een maaltijd te nuttigen. Vanwege het aangename weer kon dat op het
terras. Ik was er zelf niet bij, maar zo te zien op de foto was het daar heel gezellig.
JOSEPHA OLSTHOORN

LEDENNIEUWS
Overleden:
338 Henriëtte Uges-Taurel, Amsterdam
Opgezegd:
305 Huib Smelt, Aalsmeer
U kunt een ledenlijst (in PDF formaat) aanvragen bij het secretariaat:
pgwssecretariaat@hotmail.nl
Vergeet U niet uw lidmaatschapsgeld voor 2022 (€25,-) te betalen: NL17INGB0008558315
t.n.v. P.G. Wodehouse Society
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15

DE FERMERIE
ALLEN!

OKTOBER BIJEENKOMST IN

KOMT

TE

DEVENTER

door Elsbeth Westerman
Heb jij er ook weer zin in? Want wat was het een verademing om elkaar de vorige keer
eindelijk weer in persona te zien, na al die eerdere restricties… De Fermerie bleek aan alle
wensen te voldoen om daar een echt feestje van te maken! Een super handig groot scherm voor
alle ‘plaatjes bij de praatjes’, naast ook een prima akoestiek; een gezellige shabby chique sfeer
met voldoende ruimte binnen, naast ook een uitstekende
speloptie buiten; goed te bereiken met het OV, naast ook een
gratis parkeeroptie heel dichtbij; historisch lage drankprijzen
en lekkere koffie, naast ook een erg goedgemutst barpersoneel;
een heerlijke diner-optie na afloop, naast ook een prima
smakende huiswijn; en zo ging de evaluatie nog even door… En
nee, het is als enige inderdaad géén Amsterdam*; dat niet. Maar
het is natuurlijk wèl de boekenstad Deventer, waar je nog
steeds mooie Wodehouse-vondsten kunt scoren in één van diens
leuke 2de hands boekenzaakjes**. Èn ditmaal hebben we nog een
extra attractie: een speciale boeken-tombola (zie ook blz 14).
Kortom, was jij er de vorige keer niet bij? Laat je dan ditmaal
alsnog aangenaam verrassen door deze nieuwe locatie!
Graag tot ziens allemaal op 15 oktober te Deventer.
Tijdstip/locatie: 15 oktober, 13:00 tot 16:00, De Fermerie, Muggenplein 9, Deventer.
 Tombola: stuur je 5 keuzes snel in! Zie https://wodehouse-society.nl/web-winkel/tombola
 Diner-optie na afloop: heerlijk verrassingsmenu (vegetarisch ook mogelijk) voor €20,opgeven diner, graag vóór 10 okt bij Elsbeth: penningmeester@wodehouse-society.nl
 Route: 10 à 15 minuten lopen vanaf station Deventer, of zie de parkeeroptie.
 Parkeren: twee opties, beide makkelijk, maar wel andere afstanden lopen.
1. 5 min lopen, vanaf de parkeerplaats/pont. Betreft: GRATIS parkeren bij parkeerterrein
‘Melksterweide’ of voor €1,- (dagkaart) bij ‘De Worp’ er vlak naast. Beide opties vlak naast
het pontje naar het centrum op 5 min. van Muggenplein.
Pontje: Bolwerkweg 1, retourtje €1,70, vaartijden constant, eindtijd 23:00.
2. 20 minuten lopen, helemáál GRATIS: vanaf de ruime parkeerplaats bij adres Pothoofd 222
(flat aan al de centrumkant v/h water), als gast bij Deventer lid Gerben Hellinga.
NB: leg een briefje dat je zijn gast bent onder je voorruit voor de concierge van deze flat.
*Achter de schermen is een volhardend team voor ons bezig om alsnog minimaal 1x per jaar terug te kunnen komen
in Amsterdam. Ze hebben een aardige lijst te gaan, dus er is nog hoop, maar veel strandt op de tegenwoordig helaas
universeel erg hoge huurprijzen in Amsterdam... Liever dan gemopper, horen we daarom graag tips over insideopties. Ken jij dus nog iemand die ons iets kan gunnen? Mail met penningmeester@wodehouse-society.nl.
**Tip van een lid, die vaak in Deventer neust: probeer vooral eens de 2H-boekenwinkel ‘Das Gute ist immer da!’.
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WODEHOUSE

EN

DEVENTER –

EEN VERRASSING

door Herman van Riel
Na een jarenlange zoektocht (sinds de sluiting van Mulliner’s Wijnlokaal in 2016) naar een
locatie voor de reguliere PGWS-bijeenkomsten hadden we ons nu verzameld in De Fermerie in
de boekenstad Deventer. We zijn hier voornamelijk vanwege financiële redenen, maar nu we
hier toch zijn kunnen we ook van deze mooie, oude stad genieten. Toevallig was een paar weken
tevoren de serie “Hier zijn de Van Rossems” aan Deventer gewijd, dat was een echt
opwarmertje voor een mooi weekend. Deventer heeft een rijke geschiedenis en het loont dan
ook de moeite om te beginnen met een bezoek aan het
Museum De Waag. Het museum vertelt over de
geschiedenis van Deventer en over zijn bekende
Deventernaren. Door het museum lopend stond ik
plotseling, op de afdeling Topstukken, oog-in-oog met
het schilderij “Het Laatste Avondmaal” van Vermeer.
Nou ja, natuurlijk was dit geen Vermeer, maar wel de
originele vervalsing van Han van Meegeren, geboren te
Deventer. Nu hadden Jelle Otten en ikzelf al eerder
artikelen over Van Meegeren in NOTHING SERIOUS
geschreven1, maar wie had bedacht dat de keuze voor Deventer als locatie voor de PGWSbijeenkomst een directe link met Wodehouse zou opleveren?
Wodehouse verwijst namelijk in zijn boek SOMETHING FISHY (1957) naar Han van Meegeren met
de volgende woorden: “Ah, there was a man, that Van Meegeren. Started out in a modest way
forging De Hoochs, and then rose to Vermeers and never looked back. Sold the last one he did for
half a million pounds. They don’t make men like that nowadays. […].”
In het kort:
Han van Meegeren had zich gespecialiseerd als vervalser van oude meesters omdat zijn eigen
werk niet voldoende werd geapprecieerd door de kunstcritici. Zijn bekendste werk werd
“Christus en de overspelige vrouw” dat hij als een nieuw ontdekte Vermeer aan Hermann Göring
voor diens kunstcollectie verkocht. Na de oorlog werd Van Meegeren hiervoor gearresteerd op
verdenking van collaboratie en landverraad
omdat hij Nederlands erfgoed aan de bezetter
had verkocht. In de rechtszaal schilderde hij
“Christus in de tempel” en toonde zo aan dat hij
een ‘echte’ vervalser was. Hiervoor werd hij in
1947 tot een jaar celstraf veroordeeld, maar hij
stierf anderhalve maand later. Na enige
onenigheid in zijn familie werd zijn urn tenslotte
bijgezet in het graf op de Begraafplaats
Steenbrugge in Deventer (graf nummer 948).
1

Jelle Otten, Han van Meegeren: een Nederlandse referentie in Wodehouse’ werk, NOTHING SERIOUS,
Jaargang 32, nr.1, febr.2015, p.25
Herman van Riel, Wodehouse en Van Meegeren – La Douce France, NOTHING SERIOUS , Jaargang 33, nr.1,
febr.2016, p.14
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HENRIËTTE TAUREL
1930-2022

Het was somber, regenachtig weer toen wij op donderdag 21 juli afscheid namen van
Henriëtte, een van de vrolijkste en kleurrijkste leden van de PGWS. Namens onze
society waren voorzitter Peter, secretaris Marcel en ik aanwezig. De familie kwam met
een boot naar begraafplaats Zorgvlied, waarna zij door alle aanwezigen naar haar laatste
rustplaats werd gebracht. Er was cellomuziek, er werd gezongen en gesproken. Een van
haar zonen vertelde een anekdote die Henriëtte ten voeten uit typeerde: ze arriveerden
te laat voor een voorstelling in het Nieuwe De la Mar theater en mochten er eigenlijk
niet meer in, maar op aandringen van Henriëtte mocht het toch. Iedereen kroop muisstil
naar binnen, behalve Henriëtte, die met een stralend "Hier ben ik" de zaal betrad. Zij
werd beloond met een applaus van zowel het publiek als de acteurs en mocht later met
de acteurs op de foto.
Henriëtte kwam vaak met haar tweede echtgenoot Peter Uges in Mulliner's en via een
foto van onze tante Dahlia (Erica Terpstra), die bij het eerste huwelijk van Peter de
trouwambtenaar was, ontdekten zij de P.G. Wodehouse Society. Peter had van zijn
jeugd de boeken van Wodehouse bewaard en had bovendien een Oom Fred. Dat was
voldoende en in 2001 werden zij respectievelijk PGWS-lid nummer 337 en 338.
Henriëtte hield van lachen en zingen. Tijdens onze gedenkwaardige reis naar Engeland
in 2009 genoot zij volop van onze excursies, vooral van de wandeling met Norman
Murphy door Londen, die haar vastberaden bij de arm nam en die tijdens de hele
wandeling niet meer losliet.
De gezondheid van Henriëtte was al enige jaren tanende. De laatste keer dat zij met
Peter een bijeenkomst bijwoonde was op 17 februari 2018 in Szmulewicz. Peter heeft
tot het einde toe voor haar gezorgd. Op zondag 17 juli nam zij, omringd door haar
familie, met een laatste glimlach afscheid van het leven. Wij zullen haar met een
glimlach herdenken.
JOSEPHA OLSTHOORN
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NIEUW

ONDERZOEK GEPUBLICEERD

–

DE VERSPREIDE VERHALEN

door Peter Nieuwenhuizen
Op de website van de P.G. Wodehouse Society staan
verschillende
soorten
Wodehouse-onderzoek
gepubliceerd. De Franse Wodehouse-woorden van Ole
van Luyn en Ken Clevenger, het onderzoek naar recht,
moraal en humor door Wim van Es, het Sir Philip Sidney
onderzoek door Rob Kooy, Leonard Beuger en
ondergetekende en de verschillen tussen de Engelse en
Amerikaanse uitgave van SOMETHING FRESH/NEW door
Hans Muller.
Al bijna dertig jaar doe ik onderzoek naar de verhalen
van Wodehouse die wel in allerlei soorten bladen en
media gepubliceerd zijn, maar meestal niet in boekvorm
gebundeld zijn of gewoonweg onbekend zijn. Hierbij kan
je denken aan kranten, week- en maandbladen, speciale
uitgaven, radiobewerkingen, toneel, etc. Een paar
honderd ervan zijn inmiddels gepubliceerd in de
McIlvaine bibliografie (2001) en het toneelwerk van
Tony Ring (SECOND ROW, GRAND CIRCLE, 2012).
In de jaren ’80 had de vroegere PGWS secretaris Rob Kooy
al de ballonstrip van PSMITH KNAPT HET OP in het ROTTERDAMSCH
NIEUWSBLAD opgespoord en hij wist nog twee mogelijke
referenties naar de KATHOLIEKE ILLUSTRATIE en de PANORAMA,
maar daarbij hield de kennis over dit soort publicaties wel op
bij de leden van de PGWS. Inmiddels zijn er door intensief
speurwerk in de afgelopen dertig jaar vele honderden
publicaties
opgespoord.
Bij
vele
bibliografische
geschiedenissen, zoals de artikelen van Lars van Eesteren,
zijn deze zeer bruikbaar om de geschiedenis van een
vertaald verhaal weer te geven.
Veel van de vondsten zijn aan de leden van de PGWS
aangeboden als Present Premie of gepubliceerd in het blad
COCKTAIL TIME. Op de PGWS website wordt dit stuk
researchwerk nu inzichtelijk gemaakt en met elkaar
verbonden.
Omdat het onderzoek nooit af is en er elke dag weer nieuwe vondsten kunnen opduiken, blijft
het een work-in-progress. Nog niet alles is in kaart gebracht. Nieuwe vondsten worden daarom
graag opgenomen op de website. Geef ze door en geniet van de nieuwe research-pagina’s op de
society website.
Website
https://wodehouse-society.nl/research-onderzoek/verspreide-verhalen
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DE BOEREN-BARON

DOOR

P.G. WODEHOUSE

OF

MARY BLUNDELL?

door Peter Nieuwenhuizen
In de zoektocht naar vertalingen van het werk van
P.G. Wodehouse of de aankondigingen ervan, stuit je
soms op vreemde vondsten. Het kan zijn dat het
duidelijke vergissingen zijn zoals in 1927, toen de eerste
Wodehouse boekvertaling HET MEISJE IN DE TAXI in de
krant werd aangekondigd. Verschillende titels bij
uitgeverij Boissevain werden door elkaar gehusseld: het
boek van Wodehouse wordt toegeschreven aan Arthur
Stringer. Gelukkig acht de recensent het geen ‘wee,
zouteloos geleuter, maar een verhaal met een rake
typering en scherpe uitbeelding’. Chapeau Wodehouse!
Bij het publiceren van allerlei gevonden vertalingen op de PGWS-website bij de researchresultaten, trok een afbeelding de aandacht: het feuilleton DE BOEREN-BARON door P.G.
Wodehouse, dat tussen 1935 en 1940 in tenminste tien verschillende kranten werd
gepubliceerd.

Die titel roept niet meteen een gevoel van herkenning op. De stijl is geheel anders, het mist de
brille, de fijnzinnige humor van Wodehouse, de verwijzingen en doet wat traag en
tranentrekkend aan. Een werkje dat door Rosie M. Banks geschreven zou kunnen zijn voor een
lezeres als Madeline Bassett.
Wat is het origineel van dit verhaal? In vertalingen is het soms
lastig om het origineel te achterhalen, omdat namen en plaatsen
vertaald worden naar een lokale situatie, of gewoon verbasterd
worden. Zo hebben we Lord Emsworth al eens aangetroffen als
de Graaf van Elmsworth, is de Main Street een Hoofdstraat
geworden en is Claude ‘Catsmeat’ Potter-Pirbright getooid met
de naam Katvis.
De vertaler van dit Wodehouse-verhaal wordt ook vermeld: in
1936 treffen we aan dat het verhaal ‘uit het Engelsch’ vertaald is
door ene Francis.
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Maar klopt dit allemaal wel? Is Wodehouse de auteur en is Francis
de vertaler? Als we kijken naar de hoofdpersonen, Jefferies, Lady
Jane Beck, Sir John Beck en Roger Beck van Beckford, dan gaat er
geen lichtje branden bij de Wodehouse-kenners. Is dit een
onbekend verhaal van Wodehouse? De namen en het verhaal vormen
geen aanknopingspunt.
Maar de naam ‘Roger Beck van Beckford’ doet wel een belletje
rinkelen. Hij is de hoofdpersoon in de roman BECK OF BECKFORD. Deze
roman is in 1920 geschreven door Mary Elizabeth BlundellSweetman (1859-1930) en uitgegeven bij Unwin. De Ierse Mary
Sweetman schreef onder het pseudoniem M.E. Francis ruim zestig
werken.
Het boek zelf werd matig gewaardeerd, maar was zeker wel geschikt voor specifieke
doelgroepen.
In het blad PUNCH schrijft de recensent in 1920: I hope "Miss M.E. Francis" will take it as a
compliment when I say that Beck of Beckford (Allen and Unwin) should form part of the
holiday equipment of all of us whose brows are not too exalted to enjoy it. In her
unostentatious way Miss Francis knows how to provide ample entertainment, and she has
nothing to learn in point of form. When we are introduced to the Becks they are proud and
poor, having impoverished themselves in the process of removing a blot from their escutcheon.
Sir John is a working farmer, and Lady Beck does menial duties with an energy that most
servants of to-day would not care to imitate. The apple of their old eyes is their grandson,
Roger, and the story turns on his struggle between pride and love.”
En het tijdschrift COUNTRY LIFE schrijft over de romans van M.E. Francis: “Among modern
novels they have almost an effect of being old-fashioned, but it is with a wholesome and
delightful old-fashionedness such as a loaf of delicious farmhouse bread might show set among
dishes of confectioners’ kickshaws.”
Deze roman is voor zover bekend niet in het Nederlands
vertaald en uitgegeven, maar in de dagelijkse krant kon men
toch van Mary Blundell genieten. In 1936 werd deze roman uit
1920 vertaald gepubliceerd als het dagelijkse feuilleton LIEFDE
EN EER in dagbladen als DE TIJD en de NIEUWE HAARLEMSCHE
COURANT.

In Nederland werden haar werken sowieso niet erg
gewaardeerd: voor zover bekend is er maar één boek van haar
vertaald en uitgegeven: het boek STADSKINDEREN BUITEN in 1904.
Dus niet het boek BECK OF BECKFORD uit 1920.
Maar hoe is nu de verwarring ontstaan? In 1936 verscheen dus de vertaling van BECK

OF

BECKFORD (1920) als LIEFDE EN EER. Maar al eerder, in 1935, gaf bijvoorbeeld het NIEUWBLAD VAN
HET

ZUIDEN deze vertaalde roman uit onder de titel DE BOEREN-BARON. En die werd later door de

krantenredacties weer toegeschreven aan P.G. Wodehouse en de vertaler Francis. Het blijven
raadsels. Maar het origineel van DE BOEREN-BARON is dus het verhaal BECK OF BECKFORD van Mary
Blundell. En er is geen relatie met Wodehouse.

13

Nothing Serious, oktober 2022

BUITENLANDSE

POST

Recent ontving ik van Hans van Bussel een berichtje uit Palermo
waarin hij me schreef dat hij al sinds zijn HBS-tijd een grote fan
was van de detectives van Dorothy Sayers. Hij bezit de complete
serie originele hardbacks, met stofkaft, uit de jaren ‘30. Ooit was
hij al eens met een artikel voor NOTHING SERIOUS begonnen over
citaten uit haar boeken, waaruit zou blijken dat zij ook een fan van
Wodehouse was. Maar na zijn verhuizing naar Sicilië, zo’n drie jaar
geleden, zitten al deze boeken nog steeds in de opslag zodat dit
artikel nog op zich laat wachten.
Onlangs heeft hij echter STRONG POISON
in een goedkope pocket versie herlezen
en kwam daarin Jeeves tegen.

Maar Hans komt wel vaker wat tegen.
Geheel bij toeval. Zoals bij het lezen van
DEATH IN HOLY ORDERS van P.D. James.
HERMAN VAN RIEL

***
TOMBOLA

***
OP

15

***
OKTOBER

In zijn nieuwsbrief heeft Peter het startsein gegeven voor de tombola
die op 15 oktober tijdens onze bijeenkomst in Deventer zal plaatsvinden. Er staan dan zo’n 100 boeken, afkomstig van een gift uit een
nalatenschap, op een nieuwe eigenaar te wachten. Het is heel simpel om
aan deze tombola mee te doen.
Geef vóór 1 oktober van de boekenlijst op de PGWS-website de vijf
boeken van je voorkeur op, die je dan tijdens de tombola kunt winnen.
De tombola is voor alle leden, ook als je niet op de bijeenkomst
aanwezig kunt zijn.
Een gewonnen boek kun je dan meenemen, afhalen of laten opsturen.
Doe mee! Laat deze kans niet voorbijgaan.
HERMAN VAN RIEL
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WODEHOUSE

EN

AGATHA CHRISTIE

door John Kroes
Begin juni bezocht ik in Devon the Greenway Estate, gelegen vlak bij Dartmouth.
Het is de geboorteplaats van John, Humphrey en Adrian Gilbert, allen halfbroers van Sir
Walter Raleigh.
Van 1946 tot haar dood in 1976 was het de zomerresidentie van Mrs. Mallowan, beter bekend
als Agatha Christie. Zij bracht hier haar zomer- en wintervakanties door. Zij woonde dan in
Greenway House en tijdens dat verblijf creëerde zij haar beroemde hoofdpersonen Hercule
Poirot en Miss Marple.
Speciaal ten behoeve van het landgoed was er aan de spoorlijn van Paignton naar Kingswear
(tegenwoordig een toeristische lijn met stoomtreinen) een halte gebouwd.
Het in Georgian stijl gebouwde huis is qua inrichting een typische Engelse mansion, die een
goed beeld geeft over het leven op een landgoed. Momenteel is het een museum, geheel gewijd
aan Agatha Christie.
Onderdeel daarvan is een uitgebreide bibliotheek (zie foto’s hieronder). Tijdens mijn bezoek
aan Greenway House trof ik een dame, die kennelijk verantwoordelijk was voor het beheer van
deze bibliotheek.
.

foto’s van Arjen Boorsma
Ik vroeg haar of er ook boeken van Wodehouse in de bibliotheek aanwezig waren. Zij vertelde
me dat - voor zover haar bekend - er aldaar tenminste één boek van Wodehouse was, namelijk
THE WORLD OF JEEVES. Zij liet me daarvan zowel een foto van de omslag als van de eerste
bladzijde zien. Maar het zeer bijzondere daarvan was dat er een persoonlijke handgeschreven
boodschap van Wodehouse aan Agatha Christie vermeld stond, gedateerd in 1968, waarin hij
zijn waardering uitsprak. Ik vroeg nog of ik ook die beide foto’s zou mogen maken, maar dat
werd helaas niet toegestaan met als reden dat dit vanwege copyright niet mocht.
Jammer, maar toch een aparte ervaring.
Overigens was Greenway Estate na het overlijden van Agatha Christie deel van de
nalatenschap aan haar dochter, die het op haar beurt overdroeg aan de National Trust.
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ANATOLE’S

KOOKBOEK:

(6) CÈPES

À LA

ROSSINI

door Peter Nieuwenhuizen & Marieke Mooij
In de vorige afleveringen van Anatole’s kookboek hebben we stilgestaan bij vijf recepten uit
THE CODE OF THE WOOSTERS (1938, ho.14) van P.G. Wodehouse, waar Bertie Wooster fantaseert
over een droommenu van kok Anatole dat hij wil consumeren als hij eventueel uit de gevangenis
komt. Anatole is de Franse kok van tante Dahlia en oom Tom Travers die op Brinkley Court
wonen.
In het boek RIGHT HO, JEEVES (1934, ho.11) worden ook nog drie gerechten genoemd waarin
Anatole excelleert. Eén ervan is de Cèpes à la Rossini.
Bertie voelt zich achtergesteld bij zijn bediende Jeeves, omdat iedereen altijd bij Jeeves te
rade gaat voor een goed advies en hem gewoonweg overslaat. In RIGHT HO, JEEVES (BRAVO, JEEVES!,
1959) besluit Bertie het heft in eigen handen te nemen als de relaties tussen Gussie FinkNottle en Madeleine Bassett aan de ene kant en Tuppy Glossop en Bertie’s nichtje Angela
Travers aan de andere kant, niet goed dreigen te lopen. Bertie komt op het volgende onzalige
plan: Gussie en Tuppy moeten tijdens het diner de heerlijke schotels van Anatole weigeren,
zodat de objecten van hun liefde, Madeleine en Angela, vanzelf zouden denken dat hun gebrek
aan eetlust veroorzaakt wordt door een kwijnende liefde. Uiteraard pakt dit verkeerd uit.
Anatole, die bekend staat als ‘God’s gift to the gastric juices’, is vreselijk beledigd, neemt
ontslag met de intentie om naar de Provence terug te keren waar hij wel gewaardeerd wordt.
Maar dankzij Jeeves komt alles uiteraard toch weer op z’n pootjes terecht en Anatole blijft
op Brinkley Court.
Het afslaan van de gerechten van Anatole is een bezoeking. Tuppy Glossop, die bekend staat
om zijn grote eetlust en lekkere trek, heeft er moeite mee en klaagt bij Bertie dat zijn
geliefde Angela nog niets heeft laten merken.
[Bertie] “She must have noted your lack of appetite.”
[Tuppy] He barked raspingly, as if he were having trouble with the tonsils of the soul.
“Lack of appetite! I’m as hollow as the Grand Canyon.”
“Courage, Tuppy! Think of Gandhi.”
“What about Gandhi?”
“He hasn’t had a square meal for years.”
“Nor have I. Or I could swear I hadn’t. Gandhi, my left foot.”
I saw that it might be best to let the Gandhi motif slide. I went back to where we had
started.
“She’s probably looking for you now.”
“Who is? Angela?”
“Yes. She must have noticed your supreme sacrifice.”
“I don’t suppose she noticed it at all, the little fathead. I’ll bet it didn’t register in any way
whatsoever.”
“Come, Tuppy,” I urged, “this is morbid. Don’t take this gloomy view. She must at least have
spotted that you refused those nonnettes de poulet Agnes Sorel. It was a sensational
renunciation and stuck out like a sore thumb. And the cèpes à la Rossini—”
A hoarse cry broke from his twisted lips:
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“Will you stop it, Bertie! Do you think I am made of marble? Isn’t it bad enough to have sat
watching one of Anatole’s supremest dinners flit by, course after course, without having
you making a song about it? Don’t remind me of those nonnettes. I can’t stand it.”
I endeavoured to hearten and console.
Rossini
De cèpes à la Rossini die Bertie noemt, lijken te verwijzen naar de
Italiaanse componist Gioachino Antonio Rossini (1792-1868),
bekend om zijn veertig opera’s, zoals DE BARBIER VAN SEVILLA (1816)
en WILLEM TELL (1829). Zijn naam is verbonden aan het bekende
gerecht Tournedos Rossini, waarvoor hij volgens de overlevering
zelf het recept bedacht zou hebben: een drie cm dikke
rundvleesfilet op toast, met aangebraden foie gras (ganzenlever),
plakjes truffel en Madeira saus. De Franse kok Auguste Escoffier
(1846-1935), chef in de keukens van Savoy, Carlton en Ritz, nam
het op in zijn receptenboek. Maar behalve tournedos kregen ook
andere gerechten de toevoeging ‘Rossini’ mee. Zijn GUIDE CULINAIRE
(1903) vermeldt diverse gerechten à la Rossini, zoals o.a.
gepocheerde eieren en omelet, bouillon, kip en gevogelte. Wat ze allemaal gemeen hebben, is
de aanwezigheid van truffels (plakjes, snippers, puree of essence), foie gras (plakje of puree)
en soms ook Madeira saus. En uiteraard vermeldt Escoffier ook de cèpes die op de Rossinimanier bereid kunnen worden. Hij omschrijft die manier in het algemeen als volgt: “Rossini (à
la). – Sautés et dressés sur croûtons avec escalope de foie gras sautée sur chaque. Lames de
truffes, ou truffes en julienne courte. – Demi-glace à l'essence de truffes.” De Madeira wordt
niet als standaard genoemd.
Paddenstoelen bij Wodehouse
Paddenstoelen zijn in de Nederlandse keuken steeds meer aanwezig. Iedereen zal regelmatig
champignons in een gerecht verwerken en een redelijks supermarkt biedt al snel ook
oesterzwammen, cantharellen, morieljes, shi-itakes en soms ook trompetten, schapenpoten en
mousserons. En in bijzondere gevallen de cèpes, het eekhoorntjesbrood (Boletus edulis),
gedroogd of vers.
Wodehouse voert de champignon vaker ten tonele, in gerechten zoals ‘mushrooms on toast’ (in:
THE SWOOP, 1909), ‘kidneys on toast and mushrooms’ (in: , 1922), Ivor Llewellyn eet een
‘mushroom omelette’ (in: THE LUCK OF THE BODKINS, 1935), Sir Gregory Parsloe-Parsloe zet op zijn
uitgebreide menukaart ‘mushroom soup’ (in: PIGS HAVE WINGS, 1952) en Old Nick serveert ‘roast
chicken garnished with mushrooms’ (in: FRENCH LEAVE, 1956). In NOT GEORGE WASHINGTON (1907)
gaat James Orlebar Cloyster in de met ochtenddauw besprenkelde velden champignons plukken
en Cynthia McTodd kan volgens Psmith zo boos worden als er geen champignons bij het ontbijt
zijn dat ze de kat over een paar stoelen heen schopt (in: LEAVE IT TO PSMITH, 1923).
In de Franse gerechten klinkt ook de champignon door. Bingo stond bekend als iemand die de
ober bij Claridge's weleens zou uitleggen hoe je een ‘sole frite au gourmet aux champignons’
bereidt (in: JEEVES IN THE SPRINGTIME, 1921), Ronnie Fish gaat met obers op de vuist en krijgt
een schaal ‘omelette aux champignons’ tegen zijn hoofd (in: SUMMER LIGHTNING, 1929), een
Texaan weigerde een ‘steak aux champignons’ omdat hij dacht dat er champagne over stuk

17

Nothing Serious, oktober 2022

vlees werd uitgeschonken (in: AMERICA, I LIKE YOU, 1957).
Maar eekhoorntjesbrood, dat treffen we alleen maar aan in de discussie tussen Bertie en
Tuppy, zoals we eerder lazen,
Zwammen
Wat de zwammen betreft, noemt Wodehouse zelfs de truffel
nog even, als Mr. Beaton zich herinnert in Frankrijk iets gegeten
te hebben met ‘a mountain of truffles in it’ (ook in: AMERICA, I
LIKE YOU).
Maar de meeste zwammen komen voor als synoniem voor
gezichtsbeharing. Wodehouse schept er een genoegen in om
mannen met baarden en snorren aan te duiden als zwam (fungus).
Een snor kan imposant zijn, zoals de snor van J.B. Duff van de
delicatessenzaak Duff & Trotter: ‘like so many heavily
moustached men, Mr Duff was unaware of the spiritual shock
[…], which the fungus had on nervous parsons who saw it suddenly on its way towards them’ (in:
QUICK SERVICE, 1940). Blair Eggleston had een snor als een fungus (in: HOT WATER, 1932).
Een van de bekendste en afzichtelijkste zwamsnorren heeft de detective Percy Pilbeam. In
HEAVY WEATHER (1933) krijgt Galahad Threepwood meteen een hekel aan dit mannetje: ‘he
disapproved of these modern young men who went about with their fungoid growth in sticky
ridges’. De snorren en baarden wekken afschuw op. Als Colonel Wedge een tuinman ziet met
een baard, vindt hij hem een ‘fungus-covered son of the soil’ (in: FULL MOON, 1947). Als Bingo
Little, enigszins ongeschoren, bij Lord Ippleton komt informeren naar zijn dochter Mabel
Murgatroyd, noemt deze haar baardige vrienden: ‘all you ghastly outsiders are festooned with
the fungus’ (in: PLUM PIE, 1966).
En zelfs de nepbaarden en -snorren, vinden geen genade in de ogen van Wodehouse. Als Bingo
Little met valse baard bij Bertie en Jeeves langskomt: ‘I had forgotten to warn Jeeves about
the beard, and it came on him absolutely out of a blue sky. I saw the man's jaw drop, and he
clutched at the table for support. I don't blame him, mind you. Few people have ever looked
fouler than young Bingo in the fungus’ (in: THE INIMITABLE JEEVES, 1923). In THE MATING SEASON
(1949) draagt Gussie een valse baard en Jeeves bevrijdt hem ervan: ‘’I have extricated Mr
Fink-Nottle from his beard, sir,’ he said, looking modestly pleased with himself, like a man who
has fought the good fight […] and I had noticed the absence of the fungoid growth’. Bill
Rowcester verwijdert zijn vermomming, de ‘fungoid growth from his lip’ (in: RING FOR JEEVES,
1953).
Cèpes en crêpes
Maar terug naar het eekhoorntjesbrood, de cèpes à la
Rossini in RIGHT HO, JEEVES. In de Engelse JEEVES OMNIBUS
uitgave (Hutchinson 1990), maakt een overijverige
redacteur van het eekhoorntjesbrood een pannenkoek:
‘Come, Tuppy,’ I urged, ‘this is morbid. Don’t take this
gloomy view. She must at least have spotted that you
refused those nonnettes de poulet Agnès Sorel. It was a
sensational renunciation and stuck out like a sore thumb. And the crêpes à la Rossini –’
In de Nederlandse vertaling BRAVO, JEEVES! (1959) laat vertaler B.H. Loof in de Prismapocket
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411 (ho.11) er netjes cèpes staan, maar de meeste recente JEEVES OMNIBUS uit 2005 verbetert
het (foutief) als crêpes:
‘Kom nou, Tuppy,’ drong ik aan, ‘doe niet zo somber. Niet van dat hele benauwde. Ze moet in
elk geval hebben gezien dat je die nonnettes de poulet Agnès Sorel weigerde. Het was een
sensationele weigering. En dan die crêpes à la Rossini...’
Een hese schreeuw brak los uit zijn mond: ‘Wil je alsjeblieft je wafel houden, Bertie? Denk
je dat ik van steen ben?
In de recente vertaling van het boek door Leonard Beuger, met de titel GOED
(2018), komt de goede titel van het gerecht wel weer terug.

BEZIG,

JEEVES

"Kom op, Tuppy," drong ik aan, "dat is een morbide gedachte. Niet zo somber. Het moet haar
toch minstens zijn opgevallen dat jij de nonnettes de poulet Agnès Sorel aan je voorbij hebt
laten gaan. Dat was een sensationeel voorbeeld van zelfopoffering, dat eruit sprong als een
non op de kermis. En dan die cèpes à la Rossini..."
Een ruwe kreet ontsnapte aan zijn verwrongen lippen: "Hou op, Bertie, hou op! Denk je soms
dat ik van steen ben?”
Het wordt tijd voor het echte gerecht. Escoffier geeft als tip mee: “Les cèpes qui ne sont pas
ouverts, ou à peine, ne se blanchissent pas. Ceux qui sont complètement ouverts doivent être
lavés, épongés, et ensuite grillés ou étuvés au beurre.”
Recept cèpes à la Rossini (2 personen)
Om dit recept te kunnen bereiden is het nodig om een demi-glace te maken. Het is een
zogeheten réduction, een zeer sterk geconcentreerde bouillon van kalfsbotten. Door de hoge
concentratie collageen in deze saus is hij in koude vorm zo stijf als gelei. Demi-glace is een
basis saus in de Franse keuken die vaak gebruikt wordt als basis van andere sauzen.
Bereiding: laat 2 liter kalfsfond inkoken tot 350 ml. Dit kan 5-8 uur duren.
Ingrediënten voor de cèpes à la Rossini
 50 gram gedroogde cèpes (eekhoorntjesbrood)
 2 plakken van 40 gram foie gras (ganzenlever)
 1 truffel, truffelolie en truffel tapenade
 100 ml Madeira
 300 ml demi-glace (zie boven)
 2 sjalotten en 1 teen knoflook
 2 witte boterhammen
 peper, zout
Bereiding
Week het eekhoorntjesbrood ongeveer 1 uur in 500 ml lauw water. Pel de knoflook en sjalotten
en snijd deze fijn. Giet het eekhoorntjesbrood af en bewaar 100 ml van het vocht.
Verhit 2 eetlepels truffelolie in een pannetje en fruit hierin de sjalotten en ui aan. Voeg het
eekhoorntjesbrood toe en bak dit kort mee. Blus dit af het vocht van het eekhoorntjesbrood.
Wanneer het vocht verdampt is, blus je het af met Madeira.
Laat dit inkoken tot ¾ van de Madeira verdampt is. Voeg demi-glace toe samen met 1 eetlepel
truffel tapenade. Laat dit op laag vuur inkoken tot het vocht een dikke saus heeft gevormd.
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Wanneer de saus dik is, proef deze en voeg indien nodig peper, zout en nog wat truffel
tapenade toe. Wanneer de saus klaar is, toast je de boterhammen tot deze goudbruin zijn.
Bak de foie gras in de pan. Doe dit door een pan voor te laten verwarmen zonder vetstof. Bak
de foie gras aan beide kanten tot deze goudbruin zijn.
Opdienen
Dien de cèpes op in een timbaalvorm. Leg hier de
toast en de ganzenlever naast. Schaaf op de cèpes en
de ganzenlever wat verse truffel.
Literatuur
G.A. Escoffier, Le guide culinaire – aide-mémoire de cuisine
pratique. Paris, 1903, p.651.
G.A. Escoffier, Guide to modern cookery. London, 1907, p.633-634.

THEMA: DAHLIA’S

EN

ROZEN

BIJ

WODEHOUSE

door Peter Nieuwenhuizen
In de verhalen van Wodehouse komen vaak bloemen voor. Denk aan de rozentuin van Lord
Emsworth, een tante die Dahlia heet, de madeliefjeskrans van Madeline Bassett of een
Boterbloem-dag. We nodigen de leden dan ook uit om een mooie florale tekst uit te zoeken en
er een fragment van voor te lezen tijdens de komende bijeenkomst in Deventer.
Het is hier ook de plek om even stil te staan bij de Wodehouse Dahlia en de Wodehouse Roos.
Bij de viering van het 10-jarig bestaan van onze P.G. Wodehouse Society werden zeven nieuwe
dahlia-soorten gepresenteerd, die door Cor Geerlings uit Heemstede gekweekt waren. Ze
waren getooid met de bloemrijke namen: P.G. Wodehouse, Aunt Dahlia, Jeeves, Bertie
Wooster, Uncle Fred, Sir Philip Sidney en Milady’s Boudoir. Onder
toeziend oog van oud-ministerpresident Piet de Jong, tevens PGWSlid, werden de dahlia’s aangeboden aan onze beschermvrouw Queen
Elizabeth the Queen Mother en in ontvangst genomen door consulgeneraal Denis Doble. Enkele dagen later kreeg ook Erica Terpstra,
onze eigen Tante Dahlia, een bos Wodehouse Dahlia’s overhandigd in
Mulliners Wijnlokaal. De P.G. Wodehouse Dahlia is momenteel helaas uitverkocht.
Op 7 juni 1997 werd vervolgens in de Leidse Hortus Botanicus de
Wodehouse Roos namens de PGWS door burgemeester Cees
Goekoop aangeboden aan ambassadrice Rosemary Spencer, opnieuw
als geschenk voor onze beschermvrouwe. De dieprode Rosa P.G.
Wodehouse is opgekweekt door de Pernille & Mogens Nyegaard
Olesen in 1995 en op de markt gebracht door het Deense bedrijf
Poulsen Roser. In Nederland wordt de roos verkocht door Huib
Smelt van kwekerij Belle Epoque, maar ook deze roos is op dit moment uitverkocht.
Meer informatie
https://belle-epoque.nl
https://www.geerlings-dahlia.nl
Nothing Serious 1991-5 en 1997-2
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LE TOUQUET,

MAAR WÁÁR WOONDE

WODEHOUSE

door Ole van Luyn
'Ian Fleming, James Bond en de relatie met Wodehouse' is
de titel van een artikel dat Peter Nieuwenhuizen schreef
voor NOTHING SERIOUS , jaargang 38, juni 2021. Daarin is te
lezen dat Fleming in de jaren '50 in Le Touquet1 woonde,
en wel in de villa Les Lambins aan de Avenue de Trépied en
dat P.G. Wodehouse en Ethel vanaf 1934 in dezelfde
badplaats woonden, in de Avenue Allen Stoneham2. We
weten allen dat daaraan een eind kwam in 1940, toen Duitse
militairen hem arresteerden en meenamen.
Peter vermeldt ook dat er volgens Norman Murphy in Les Lambins een zwarte marmeren
plaquette in de hal hangt die aan Wodehouse gewijd is. Meer over Les Lambins verderop.
Peggy en ik besloten in juni een vakantiereisje door Frankrijk te maken, en onze eerste
pleisterplaats was Le Touquet. Ik was natuurlijk nieuwsgierig naar de villa Low Wood waarin
Wodehouse en zijn echtgenote gewoond hebben, maar daarvoor hadden we een adres nodig. De
Franse Wodehouseliefhebbers Les Amis de Plum hielpen mij op weg met een verwijzing naar de
krant LIBÉRATION die op 28 juli 2006 schreef (ik vertaal): "Het laaggebouwde en lange huis van
Wodehouse is niet ver van hole nummer 18 van het golf-parcours in het bos. Het pannendak is
wijds als de zee. Een verdieping in de kap bevat enkele slaapkamers."3
Gegevens over de villa bleken makkelijk op het internet te vinden: Peter noemde de site
https://www.pss-archi.eu/immeubles/FR-62826-27421.html ; zie ook
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA62000190 die ook meedeelt dat de latere
(en dus huidige) naam Low Wood Manor is. Verder is op het internet te vinden dat de villa is
opgenomen in het Franse erfgoed4 wegens de bijzondere architectuur.
Maar goed: wáár was die Avenue Allen Stoneham te vinden? De GPS bracht ons ernaartoe,
maar na hooguit twintig meter leek hij op te houden bij het clubhuis en de parkeerplaats van
de Golfclub van Le Touquet. Vriendelijke mensen bij de receptie en administratie, maar ze
hadden nog nooit van Wodehouse of zijn villa gehoord. Ze konden echter wèl vertellen dat die
avenue van daar verder liep als een geasfalteerd doodlopend bospad, zo'n twee kilometer lang
en zonder straatnaambordje – niet bepaald wat je van een 'avenue' verwacht. En als je op een
pad door een bos dat bezaaid is met een honderden (misschien een paar duizend in dat hele
bosgebied gebied) villa's rijdt – en bovendien: wáár is potverdikkie dat achttiende hole? – dan
is 't moeilijk om een bepaalde villate vinden. Enkele villabewoners en –bezoekers die we
tegenkwamen gevraagd: nooit gehoord van Wodehouse, noch van Low Wood. Tòt we in de verte
1 Voluit: Le Touquet-Paris-Plage. 'Le Touquet' is de verfransing van de oorspronkelijke Vlaamse benaming Het
Hoekske.
2 Zie https://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/histoire%20des%20rues%20du%20touquet-paris-plage/frfr/#S : De Brit Allen Stoneham speelde een belangrijke rol in de totstandkoming van de badplaats, omstreeks
1900.
3 Ziehttps://www.liberation.fr/cahier-special/2006/07/28/wodehouse-quel-touquet_47143/
4 Zie http://patrimoine-de-france.com/pas-de-calais/le-touquet-paris-plage/maison-dite-villa-low-wood-puislow-wood-manor-76.php
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de bekende knalgele Renault van La Poste zagen rijden: wie weet! Gezwaaid, aangehouden,
gevraagd. "Volg me maar" was het antwoord en we reden weer terug, bijna weer bij het
gebouwtje van de Golfclub. Aan onze rechterhand een manshoge strakgesnoeide geheel
ondoorzichtige haag met helemaal links een klein toegangshekje. Belknop gedrukt, lichtje aan,
lichtje uit – en er gebeurde verder niets. Het hekje was te hoog om er zonder ongelukken
overheen te klimmen. Maar Het Huis stond er! Zonder naam of huisnummer – daar doen ze
kennelijk niet aan, in het bos van Le Touquet.
Langs de heg gelopen en aan de achterkant een ander hek gevonden, wat groter en: niet op slot!
Rustig de keurig onderhouden tuin ingewandeld, niemand gezien, fotootjes gemaakt en
weggegaan.
Van Ken Clevenger (mijn 'partner in crime' bij Le Mot Juste5 ) vernam ik dat in A WODEHOUSE
HANDBOOK van Norman T.P. Murphy6 te lezen is (Vol. 1, blz 344) dat er op de achtermuur (of,
volgens de verwijzing van Peter, in de hal) van de Villa Lambins-Lalanne, Avenue de Trépied in
Le Touquet, een zwartmarmeren plaquette is te vinden, ter ere van P.G. Wodehouse. Murphy
voegt eraan toe dat die villa naast ('next door') de villa van Wodehouse is te vinden.
'Next door' is wat te optimistisch. De Avenue de Trépied was volgens Google Maps een half
uur lopen van de Avenue Allen Stoneham verwijderd. We reden erheen: een korte straat
waarvoor het woord 'avenue' iets te deftig is en een villa of huis met de naam of aanduiding
'Les Lambins' of 'Lambins-Lalanne' is er niet te vinden. We hebben drie, vier mensen die in hun
voortuintje bezig waren of aan het boodschappen doen ernaar gevraagd: 'nooit van gehoord'
was steeds het antwoord.
Thuisgekomen stuurde ik een e-mail naar het gemeentehuis van Le Touquet: waar woonde Ian
Fleming? Het antwoord liet een week of wat op zich wachten, maar toen ontving ik een
allervriendelijkst antwoord met veel meer documentatie dan ik nodig had. Fleming woonde in
een villa die Les Lambins Lalane heette, en die stond niet aan de Avenue de Trépied maar in de
Avenue Allen Stoneham! Nadere gegevens ontbreken, ook natuurlijk geen huisnummer, maar ik
kreeg er een foto bij die een nog véél grotere villa toonde dan die van Wodehouse. Geen '18th
hole' erbij vermeld, maar de veronderstelling dat Fleming en Wodehouse buren – of: bijna
buren – waren is nu een stuk plausibeler geworden. Wie gaat eens kijken?
Tenslotte: zou er niet een plaquette bij Low Wood moeten komen? Die voor de hand liggende
vraag is al een jaar of wat geleden bij onze vrienden van de Belgische Drones Club opgekomen7.
Op advies van Peter Nieuwenhuizen nam ik contact op met Bart Pepermans en met Kristiaan
Smets. De korte inhoud van hun zeer sympathieke reacties was dat een groepje Drones in
2008 onaangekondigd aanbelde en toegelaten werd door de eigenaar, die hen vriendelijk
ontving en rondleidde. Later kwamen ze op het idee van een plaquette maar het was lastig om
met die eigenaar contact op te nemen. Toch, na enig aanhouden, lukte dat en er kwam een
principieel akkoord, maar een praktische uitwerking is nooit gevolgd omdat de verdere
contacten en afspraken moeilijk bleven. Het idee van een plaquette blijft echter op de
Belgische agenda, is mij verzekerd, en men wacht op een geschikte gelegenheid – in de hoop
dat de eigendom niet in andere handen is overgegaan.

5

Zie https://wodehouse-society.nl/research-onderzoek/french-words-le-mot-juste
Naar ik aanneem het boek waaruit Peter Nieuwenhuizen citeerde (zie hierboven, eerste alinea).
7 In het fort van Hoei hebben Peggy en ik een jaar of wat geleden de plaquette gezien die de Drones Club
heeft aangebracht ter herinnering aan Wodehouse's onvrijwillige verblijf aldaar.
6
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VONDSTEN
Het leven van verzamelaars van het werk van
Wodehouse gaat tegenwoordig niet over rozen.
Komt dat omdat bijna alle bijzondere uitgaven inmiddels
wel boven water gekomen zijn? Zijn alle antiquariaten
inmiddels afgestruind en is de boekenkast van opa of
oma naar de kringloop of webwinkel verdwenen?
Ik was dan ook aangenaam verrast toen ik, bij het
afstoffen van een boek dat ik al jaren bezit maar,
vanwege de ‘mint’ conditie, nog nooit opengeslagen had,
een boekenlegger aantrof. Deze boekenlegger, in het
boek FAMILIE-FESTIVAL, bevat aan de voorzijde een
aantal (uiteraard positieve) recensies van het boek WAT
EEN FAMILIE! en aan de achterzijde positief commentaar
op VEULENS IN GALOP, VOORUIT MAAR, JEEVES! en UIT DE
PEKEL. Grappig genoeg dan weer geen aanbeveling voor
het boek waar de boekenligger in zat. Veel aandacht
voor de kwaliteit van het drukwerk heeft de uitgever
(Standaard) overigens niet gehad….
Herman heeft voor ons de boekenlegger gescand en afgedrukt. Bij onze volgende bijeenkomst
kan iedere aanwezige een exemplaar ophalen bij ons Winkeltje!
MARCEL GIJBELS

DE

NEDERLANDSE WODEHOUSE-UITGAVEN
VANDERBILT UNIVERSITY COLLECTIE

DONATIE VAN
AAN DE

door Peter Nieuwenhuizen
In het kader van ons 40-jarig jubileum van de P.G. Wodehouse Society in 2021 hebben we vorig
jaar een actie opgezet om de Wodehouse research collectie aan de Vanderbilt University in
Nashville, Tennessee (USA), uit te breiden. De inzending van 143 verschillende edities van
Nederlandse Wodehouse-uitgaven was daarmee de eerste bijdrage in de categorie
Translations (F).
In 2021 verschenen in ons blad NOTHING S ERIOUS drie artikelen over de inzamelingsactie en de
afhandeling. In de recente zomereditie van het kwartaalblad PLUM LINES van de Amerikaanse
Wodehouse Society schreef Anita Avery, de initiator van het researchproject, vervolgens een
verslag van de ontvangst en verwerking van onze donatie. Dank aan allen die aan de inzameling
hebben bijgedragen!
De beschrijving van alle werken is terug te vinden in de catalogus van de Vanderbilt University:
https://bit.ly/3RudQd0
Een ouder filmpje op YouTube over de welkome ontvangst van Wodehouse-boeken door Rachel
Lavenda, voormalig curator Special Collections and University Archives aan de Vanderbilt
University, is terug te zien via https://bit.ly/2RL91BN
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VARKENS,
“WODEHOUSE

MEMOIRES, LIEFDESPERIKELEN …..WHAT ELSE?
IN HET KORT ” door Lars van Eesteren en Herman van Riel

In de drie vorige boekbesprekingen schonken we aandacht aan Jeeves & Wooster romans van
Wodehouse. Nu gaan we onze aandacht weer richten op de Blandings romans, waarvan we in
februari en mei 2020 er al twee, NIEUWE BEZEMS en PSMITH KNAPT HET OP!, hebben besproken.
In 1929 bracht Wodehouse zijn derde roman in de Blandings saga uit: SUMMER LIGHTNING. De
vertaling van deze roman door Willy Wielek-Berg werd in 1956 door Uitgeverij Het Spectrum
NV uitgebracht als nummer 219 in de Prisma reeks, met de titel DE ONTVOERDE ZEUG.
Deze uitgave is gebruikt voor deze boekbespreking.
Samenvatting van het boek
Galahad (“Gally”) Threepwood, de jongere broer van Lord Emsworth - die de kasteelheer van
Blandings is - is bezig op Blandings Castle zijn memoires te schrijven. Dit is zeer tegen de zin
van een aantal Engelse aristocraten. Zij worden namelijk liever niet meer herinnerd aan de
plezierige en nachtelijke bloemetjes die zij in hun jeugd samen met Galahad overvloedig buiten
gezet hebben en die hij ongetwijfeld in zijn memoires zal gaan beschrijven. Sir Gregory
Parsloe-Parsloe, de buurman van Lord Emsworth, is een van die aristocraten die ernstig
bezwaar hebben tegen het boek van Galahad en ook Lady Constance Keeble, de zuster van Lord
Emsworth, is niet blij met de literaire aspiraties van haar broer, omdat deze ongetwijfeld
schande over de familie zullen brengen. Daarom heeft Lady Constance Rupert Baxter, de
vroegere secretaris van Lord Emsworth, ingehuurd om de memoires te stelen. Baxter neemt
zijn intrek in een woonwagen in het park van het kasteel om te voorkomen, dat Lord Emsworth
hem te veel zal zien. De graaf van Emsworth is Baxter namelijk niet zo gunstig gezind sinds
Baxter in het vorige avontuur op Blandings met bloempotten naar hem gegooid heeft.
Intussen hebben de zesentwintigjarige Ronald (“Ronnie”) Overbury Fish, een neef van Lord
Emsworth, en Hugo Carmody, de huidige secretaris van Lord Emsworth, ook zo hun problemen.
Ronnie en Hugo waren tot voor kort samen eigenaar van een nachtclub in Londen die “De Tent”
heette. De exploitatie daarvan werd echter een financiële ramp, waardoor Ronnie heel wat geld
verloren heeft. Ronnie is verder in het geheim - vanwege het standsverschil - met Sue Brown,
een danseres, verloofd. Hugo is eveneens in het geheim verloofd met Millicent Threepwood,
een nicht van Lord Emsworth. Ook deze relatie heeft vanwege het identieke standsverschil
weinig toekomstperspectief. Als Ronnie en Sue in Londen toevallig Lady Constance tegen het
lijf lopen, redt Ronnie zich uit de situatie door Sue als Myra Schoonmaker voor te stellen.
Myra is een rijke Amerikaanse erfgename die Ronnie in Frankrijk ontmoet heeft en die als
huwelijkskandidate voor Ronnie uiteraard op de volledige instemming van Lady Constance kan
rekenen. Zij nodigt Sue dan ook direct uit om op het kasteel van Blandings te komen logeren.
Ronnie gaat naar Blandings Castle om daar te proberen wat geld van Lord Emsworth - die zijn
voogd is en vanuit die hoedanigheid ook zijn vermogen beheert - los te krijgen. Ronnie doet net
alsof hij van varkens houdt - in verband met de aanwezigheid op het kasteel van Lord
Emsworths prijsvarken, de “Keizerin van Blandings” -, maar wanneer Lord Emsworth Ronnie
aantreft op het moment dat hij met een tennisbal op de rug van de keizerin aan het stuiteren
is, jaagt Ronnie Lord Emsworth daardoor nogal tegen zich in het harnas. Om alsnog aan het
gewenste geld te komen bedenkt Ronnie dan het plan om de keizerin te stelen en deze korte
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tijd later terug te brengen. De graaf zal dan waarschijnlijk vreselijk blij zijn en Ronnie maar al
te graag een beloning willen geven. Ronnie vraagt Beach, de butler van het kasteel, om hem te
helpen. Deze heeft daar aanvankelijk niet veel zin in, maar stemt uiteindelijk toch toe. Ronnie
en Beach stelen het varken en verbergen het in het verlaten boswachtershuisje in het
Westerbos van het kasteelpark.
De diefstal van Lord Emsworths geliefde varken veroorzaakt de nodige consternatie op het
kasteel. Hugo wordt door Lord Emsworth naar Londen gestuurd om een detective in te huren
om de keizerin op te sporen. De detective in kwestie, P. (“Percy”) Frobisher Pilbeam, eigenaar
van Detectivebureau Argus, weigert aanvankelijk, maar als hij daarna voor vijfhonderd pond
ingehuurd wordt door Sir Gregory Parsloe-Parsloe om de memoires van Galahad te stelen,
bedenkt hij zich. Het zoeken naar de keizerin is immers een prima dekmantel om stiekem
achter de memoires van Galahad aan te gaan. Lord Emsworth is erg blij dat Pilbeam de
opdracht om naar zijn varken te gaan zoeken alsnog aanneemt. Uiteraard vermoedt hij niets
van de werkelijke reden die daar achter zit.
Sue gaat als Myra Schoonmaker naar Blandings. Galahad krijgt echter al gauw door, dat Sue
Myra niet is. Sue neemt Galahad dan in vertrouwen en vertelt hem, dat ze naar het kasteel
gekomen is om haar relatie met Ronnie weer in goede banen te leiden. Ze vertelt Galahad dat
toen Hugo in Londen was om Pilbeam in te huren hij haar voor de gezelligheid mee uit dansen
genomen heeft. Toen ze samen in een restaurant zaten dook Pilbeam opeens op. Pilbeam bleek
al langere tijd een oogje op Sue te hebben. Juist op dat moment kwam Ronnie het restaurant
binnen en zag Sue met Pilbeam zitten. Ronnie trok daar de verkeerde conclusie uit, maakte
amok en verbrak zijn verloving met Sue. Toen Millicent van het gebeuren in Londen hoorde,
verbrak zij ook haar verloving met Hugo, omdat zij dacht dat Hugo verliefd was op Sue.
Galahad belooft Sue haar niet te zullen verraden en raadt haar aan het maar weer gauw goed
te maken met Ronnie.
Intussen is ook Pilbeam op het kasteel gearriveerd. Galahad vertrouwt Pilbeam niet, omdat hij
denkt dat Pilbeam vroeger redacteur van het roddelblaadje “Pikante Praatjes” is geweest - wat
ook waar is - en in die hoedanigheid daarin ooit een lelijk artikel over hem geschreven heeft.
Pilbeam haast zich dit te ontkennen, maar voelt zich vervolgens niet helemaal prettig meer op
het kasteel. Pilbeam probeert Sue te strikken als hulpje bij zijn zoektocht naar de memoires
van Galahad. Zij krijgt dan een deel van de beloning. Sue weigert echter.
Baxter denkt, dat Hugo de keizerin gestolen heeft om zijn baan als secretaris veilig te stellen.
Hij achtervolgt Beach wanneer deze de keizerin in het bos gaat voederen. Op dat moment
breekt er een zomerse onweersbui los - hiermee is gelijk de titel van het boek verklaard - en
Beach treft in het boswachtershuisje ook Hugo en Millicent aan, die er voor het onweer zijn
komen schuilen en in de tussentijd hun relatie weer hebben hersteld. Beach legt hun uit wat er
aan de hand is - zonder Ronnie te verraden overigens - en hij doet hun het idee aan de hand om
het varken elders onder te brengen. Na een tijdje kunnen ze het dier dan weer bij Lord
Emsworth terugbezorgen en vervolgens toestemming voor hun huwelijk vragen. De graaf zal
hun dat dan niet willen weigeren, denkt Beach. Hugo en Millicent volgen de raad van Beach op
en Hugo verstopt de keizerin in de woonwagen van Baxter. Als Beach terug is op het kasteel,
wordt hij door Baxter bij Lord Emsworth beschuldigd van de diefstal van de keizerin. Beach
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ontkent en ze gaan vervolgens met z’n drieën in het boswachtershuisje kijken. Uiteraard
treffen ze het varken daar niet meer aan, waardoor Baxter een enorme flater bij Lord
Emsworth slaat.
Pilbeam vertelt Ronnie intussen hoe het zit met Sue. Hij vertelt Ronnie dat hij niets met haar
heeft en dat Sue als Myra Schoonmaker op het kasteel is. Ronnie wordt hierdoor zo getroffen,
dat hij naar Sue gaat om het weer goed met haar te maken. Pilbeam wordt vervolgens dronken
door het nuttigen van te veel cocktails voor het diner. Hij vertelt Hugo, dat hij hem het varken
in de woonwagen van Baxter heeft zien verbergen. Pilbeam bevond zich toevallig ook in de
woonwagen, omdat hij daar aan het schuilen was voor de zomerse onweersbui. In paniek belt
Hugo Millicent op die op dat moment met de Threepwoods aan het diner zit op het kasteel van
Sir Gregory Parsloe-Parsloe. Millicent besluit onmiddellijk tegen Lord Emsworth te gaan
zeggen dat Hugo zijn varken gevonden heeft in de woonwagen van Baxter. Lord Emsworth is
daardoor zo gelukkig dat hij ondanks het standsverschil direct toestemt in een huwelijk tussen
Hugo en Millicent.
Baxter ontdekt via een telegram van de echte Myra Schoonmaker, dat Sue Myra niet is. Hij
raakt in paniek omdat hij ook wel interesse had in Sue - van wie hij dacht dat ze werkelijk de
rijke erfgename Myra Schoonmaker was - en haar een brief geschreven heeft, waarin hij
allerlei onaardige opmerkingen over Lord Emsworth gemaakt heeft. Als Baxter Sue zou
ontmaskeren, zou Sue die brief aan de graaf kunnen geven, waarna Baxter natuurlijk ook zou
kunnen vertrekken. En dat laatste wil hij nu juist niet omdat hij graag weer als secretaris voor
Lord Emsworth zou willen gaan werken. Daarom gaat Baxter naar Sue’s kamer om die brief
terug te halen. Als hij daar aan het zoeken is, komt hij plotseling tot de ontdekking dat Sue op
het balkon staat. Op het moment dat Baxter snel de kamer wil verlaten, hoort hij echter
iemand op de gang aankomen. Hij duikt daarom snel onder het bed. Vervolgens komt Ronnie de
kamer binnen en maakt het weer goed met Sue.
Ronnie besluit nu Lord Emsworth in te lichten over de verblijfplaats van zijn varken om
vervolgens zijn beloning in ontvangst te kunnen nemen. Beach vertelt hem echter, dat Hugo het
varken inmiddels elders ondergebracht heeft. Ronnie ziet zijn plannen in het water vallen en
vraagt Beach om onmiddellijk Hugo voor hem te gaan zoeken. Net op dat moment komt Pilbeam
langs de regenpijp omhoog klimmen om de memoires te stelen. Lord Emsworth, die met zijn
broer en zuster net met de auto terugkomt van een diner bij Sir Gregory, ziet dit en denkt
dat het Baxter is. Als de graaf het kasteel binnen gaat, ziet hij dat Pilbeam en Ronnie achter
elkaar de trap afvliegen. Ronnie heeft Pilbeam namelijk net de kamer van Sue uitgejaagd en zit
hem nu na. Lord Emsworth interpreteert dit echter verkeerd en denkt dat Ronnie en Pilbeam
op de vlucht geslagen zijn voor Baxter die langs de regenpijp naar binnen geklommen is. De
graaf haalt een geweer en stormt naar de kamer van Sue waar hij na enig zoeken Baxter onder
het bed aantreft. Galahad en Lady Constance komen vervolgens ook de kamer binnen.
Lord Emsworth is nu echt overtuigd van het feit dat Baxter getikt is. Baxter is daardoor diep
beledigd en wil niet meer in dienst komen bij de graaf. Hij meldt het gezelschap dat Sue Myra
Schoonmaker niet is, maar een danseres, en dat zij en Ronnie willen trouwen. Na deze
mededeling verdwijnt Baxter voorgoed. Als Ronnie terugkeert - hij heeft Pilbeam niet te
pakken kunnen krijgen -, wordt hij door Lady Constance over Sue aan de tand gevoeld. Ronnie
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bevestigt het verhaal van Baxter en vertelt zijn familieleden dat hij van Sue houdt en met
haar wil trouwen. Hij vraagt Lord Emsworth vervolgens om toestemming voor het huwelijk.
Lady Constance adviseert haar broer geen toestemming te geven. De graaf begint dan te
aarzelen. Hij heeft namelijk geen zin in allerlei gezeur en zeker niet met zijn zuster.
Galahad komt er dan achter, dat Sue de dochter van zangeres Dolly Henderson is. Hij was
vroeger heel erg verliefd op Dolly en beschouwt Sue daarom als een soort petekind van hem.
Hij komt daarom met een oplossing voor het probleem van Ronnie en Sue. Galahad vertelt Lady
Constance dat hij bereid is zijn memoires niet te publiceren als ze haar verzet tegen het
huwelijk van Ronnie en Sue opgeeft. Lady Constance gaat daarmee akkoord. Pilbeam hoort dat
de memoires van Galahad niet gepubliceerd zullen worden en keert teleurgesteld terug naar
Londen. Daarmee is alles weer op zijn pootjes terechtgekomen.
Beoordeling van het boek
Dit boek van Wodehouse is zijn derde boek over het kasteel van Blandings en zijn bewoners.
Het tweede was LEAVE IT TO PSMITH uit 1923. In 1933 verscheen het vierde boek, getiteld HEAVY
WEATHER - in het Nederlands vertaald onder de titel RUMOER OP BLANDINGS CASTLE -, dat min of
meer een vervolg op het derde boek is. In dit derde boek draait alles om het prijsvarken van
Lord Emsworth. Wodehouse heeft zelf in een interview eens gezegd, dat hij gewoon wíst, dat
Lord Emsworth en zijn varken een grappige combinatie vormden en dat hij er daarom meerdere
boeken aan gewijd heeft. Ik ben het met hem eens. De combinatie is inderdaad heel grappig en
zorgt voor veel komische situaties die ruimhartig op de lachspieren werken. Het is heerlijke en
zorgeloze humor die de lezer voorgeschoteld krijgt. Ik vind het een knappe prestatie van een
auteur wanneer hij zo lang na de verschijningsdatum van een boek mensen daarmee nog weet te
amuseren.
Overigens is dit het eerste Blandings-boek, waarin het prijsvarken van Lord Emsworth
verschijnt en haar dominante rol opeist. Ook zien we hier voor het eerst Galahad ten tonele
verschijnen. Wodehouse had het varken voor het eerst gebruikt in 1927 in een kort verhaal
genaamd “Pig-hoo-o-o-o-ey”. Inspiratie voor het beest had Wodehouse opgedaan toen hij in
Engeland regelmatig vertoefde op het landgoed Hunstanton Hall. Dat was in de jaren twintig
van de vorige eeuw. In de varkensstal op het landgoed bevond zich namelijk een zwart varken.
Dat inspireerde Wodehouse tot de creatie van de Keizerin van Blandings. Ook andere
elementen van het landgoed komen in de diverse boeken van Wodehouse terug.
Wodehouse heeft in dit boek meerdere verhaallijnen gebruikt, waardoor je een veel kleuriger
en geestiger inhoud krijgt. Hier spelen, als ik het goed zie, drie verhaallijnen door elkaar: de
relatie tussen Ronnie Fish en Sue Brown, de relatie tussen Hugo Carmody en Millicent
Threepwood en de memoires van Galahad Threepwood. Wellicht zou je ook nog een vierde
verhaallijn kunnen zien in de misverstanden die ontstaan met betrekking tot de twee
eerstgenoemde relaties. Ronnie denkt namelijk nog een tijdje dat Hugo achter zijn vriendin
Sue aanzit en Millicent idem dito. In hoofdstuk vier leidt dat tot een werkelijk kostelijke en
zeer humoristische vechtscene in een restaurant. Door dit alles is dit boek veel beter en
geestiger geworden. Wodehouse is hier in alle opzichten bijzonder goed op dreef. Het boek
verveelt nergens en ik zou het dan ook van harte willen aanbevelen aan beginnende Wodehouselezers. Ik weet zeker dat ze daar geen spijt van zullen krijgen.
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In het vierde hoofdstuk verwijst Wodehouse naar de vrijmetselarij. Hugo Carmody bezoekt
daar de detective Percy Pilbeam. Wodehouse zegt daar dan van Hugo: “…, behalve de voor de
hand liggende feiten dat de bezoeker vrijmetselaar, linkshandig, vegetariër en wereldreiziger
was”. Wodehouse verklaart verder niet op grond waarvan precies Hugo als vrijmetselaar
gekwalificeerd zou moeten worden. Het is een interessante vraag waarom hij überhaupt deze
vergelijking gebruikt. Wodehouse werd zelf vrijmetselaar in 1929 - het verschijningsjaar van
dit boek - en wel in Londen. Hij werd daar lid van de befaamde Jerusalem Lodge, waar veel
bekende mannen lid van waren. In 1934 zegde Wodehouse zijn lidmaatschap van de
vrijmetselarij weer op. Waarom hij dat deed is niet bekend. Waarschijnlijk had hij het te druk
met zijn literaire activiteiten en had hij verder weinig met de in de vrijmetselarij gebruikte
ritualen en symbolen. Een feit is echter wel dat Wodehouse veel vrijmetselaren kende. Veel
schrijvers en mensen uit de showbizz waren namelijk vrijmetselaar.
Ik heb nog wel een kritiekpuntje op dit boek. In hoofdstuk zestien komt Ronnie tot de
conclusie dat zijn plannen met betrekking tot het varken van Lord Emsworth in het water
dreigen te vallen, omdat Hugo en Millicent zich inmiddels van het beest hebben meester
gemaakt. Ronnie vraagt Beach dan om Hugo voor hem te gaan zoeken. Dit element wordt in het
vervolg van het boek echter niet meer uitgewerkt, waardoor het probleem als het ware tussen
Ronnie en Hugo in de lucht blijft zweven. Er wordt in het vervolg namelijk helemaal niet meer
over Hugo en Millicent gesproken. Zij treden niet meer op. Het zou, denk ik, logischer geweest
zijn als Wodehouse dit probleem tussen beide paren ook nog opgelost zou hebben, al was het
alleen maar voor de harmonie en logische afsluiting van het verhaal. Het boek eindigt nu wel
met een oplossing voor Ronnie en Sue, maar zoals gezegd is de zaak tussen Ronnie en Hugo niet
uitgesproken.
Bibliografie
De publicatiegeschiedenis van deze roman lijkt wat
warrig. Voorafgaand aan de publicatie in boekvorm is
het verhaal in twee tijdschriften verschenen,
namelijk van 6 april tot 29 juni 1929 in 12 delen in
COLLIER’S (US) en van maart tot augustus 1929 in 6
delen in PALL MALL MAGAZINE (UK). Beide uitgaven
vonden plaats met de titel SUMMER LIGHTNING. De
eerste boekuitgave is echter in Amerika met de titel
FISH PREFERRED (1 juli 1929, Doubleday, Doran &
Company, Inc.), kort daarop in de UK gevolgd met
weer de titel SUMMER LIGHTNING (29 juli 1929, Herbert Jenkins). In datzelfde jaar 1929 is er
dan ook al een tweede uitgave door Herbert Jenkins, maar nu weer als FISH PREFERRED.
In de UK uitgave heeft Wodehouse een voorwoord geschreven waarin hij o.a. ingaat op de
titel: “I recognised it immediately as the ideal title for a novel”. Wodehouse was echter niet
de enige met zulke gedachten, in Engeland waren er al twee romans met dezelfde titel en zijn
Amerikaanse agent liet weten dat er daar net drie waren verschenen. Maar omdat het verhaal
al in twee tijdschriften met de naam SUMMER LIGHTNING was gepubliceerd kon Wodehouse dat
niet meer veranderen. Hij schreef: “I can only express the modest hope that this story will
be considered worthy of inclusion in the list of the Hundred Best Books Called Summer
Lightning”.
30

Nothing Serious, oktober 2022

SUMMER LIGHTNING is ook één van de drie verhalen die zijn opgenomen in de
omnibus LIFE AT BLANDINGS, in 1979 uitgegeven door Penguin Books.
Een opvallende bewerkte uitgave is die van Oxford University Press (1980)
in de Alpha General Fiction serie, voor een lezersniveau van 1500
trefwoorden.
Enkele jaren na de publicatie, in 1933, werd SUMMER LIGHTNING als film
uitgebracht door de British and Dominions Film Corporation met Horace
Hodges als Lord Emsworth en Ralph Lynn als Hugo Carmody.
Ook is SUMMER LIGHTNING als hoorspel te beluisteren
geweest. Tussen 1985 en 1992 heeft Richard
Usborne voor BBC Radio 4 een aantal Blandings verhalen bewerkt, dit
hoorspel werd tussen 12 maart en 16 april 1987 in 6 delen uitgezonden
met Richard Vernon als Lord Emsworth en Ian Carmichael als Galahad.
In 1988 is het verhaal in de BBC Radio Collection (als cassette)
uitgebracht.
Archie Scottney bewerkte SUMMER LIGHTNING in 2010 tot een hoorspel
met Martin Jarvis als Lord Emsworth en Charles Dance als Galahad.
Ian Ogilvy was hier de verteller.
Ondanks het feit dat Wodehouse wat moeite had met het schrijven van SUMMER LIGHTNING maar
het uiteindelijk wel een geslaagd boek vond, zijn er in Nederland geen vroege vertalingen van
dit verhaal bekend.
De eerste Nederlandse vertaling door Willy Wielek-Berg (pseudoniem voor Willy KweksilberBerg) vinden we in 1956 bij de uitgave van DE ONTVOERDE ZEUG door Uitgeverij Het Spectrum
N.V. als Prisma nummer 219. De illustratie op de voorkaft werd verzorgd door Carol Voges. Een
tweede druk van deze uitgave volgde in 1960.
In 1983 kwam er, in dezelfde vertaling, als Prisma nummer 2110 nog een andere uitgave van DE
door Peter van
ONTVOERDE ZEUG, deze keer met een illustratie van voor- en achterkaft
Straaten.
Het verhaal werd door Uitgeverij Het Spectrum in 1974 ook, in dezelfde vertaling, als één van
de drie romans opgenomen in de BLANDINGS CASTLE omnibus

Een nieuwe vertaling verscheen in 2018 door Leonard Beuger met als titel NOODWEER OP KASTEEL
BLANDINGS. In zijn Modern Dutch podcasts vertelt hij het verhaal in 15 afleveringen (nummer
31 tot 45 van 29 april tot 5 augustus 2018).
Het wachten is nu op zijn boekuitgave van dit prachtige verhaal.
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KRUISWOORDPUZZEL
Peter Nieuwenhuizen ontdekte in zijn krant de
nevenstaande kruiswoordpuzzel.
Op Verticaal, nummer 8, werd een woord van 8
letters gevraagd:
Uncle ….., roman van P.G. Wodehouse; Engels
voor het explosief dat Alfred Nobel uitvond.
Na dit eerste woord lukt het dan misschien ook
wel om de rest van de puzzel af te maken.
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