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PRACHTIGE

PENNINGEN, EEN VERTALING,

WODEHOUSE

EN DE RECHTSPRAAK,

EN EEN MEMORY SPEL
IMPRESSIES VANUIT

SZMULEWICZ, 16

JUNI

2018

De presentielijst werd door onderstaande personen getekend:
Elsbeth Westerman, Herman van Riel, Jan Paul Kruimel, Wim van Es, Jannes Koster, Leonard Beuger,
Jelle Otten, Dick Vleeskruijer, Josepha Olsthoorn, Willem Pekelder, Vikas Sonak, Karel Blommesteijn,
Thijs de Jong, Lucas Viruly, Jos Boer, Hans Sprokkreeff, Johan Toxopeus, John Kroes, Hans Jung,
Erik van Munster, Peter Glas, Robert Folmer, Ole van Luyn, Hans Muller, Wil Brouwer, Rob Sander,
Francis van der Knaap, Marcel Gijbels .
Afmeldingen ontvingen wij van:
Ronald Duk, Harry Reedijk, Han Schrijvers, Pim Gerritse, Frans Kapsenberg, Peter Blokland,
Frank de Ruyter, Bobbie Blommesteijn, Jelle Caro, Jan Jaap Omvlee, Michiel Krans,
Marga en Huib de Ceuninck van Capelle, Pjottr Hatzmann, Anne-Sophie Andela, Margaret Slythe,
Jan Jelle van Hasselt, Marjan de Vreij.
Als gast waren aanwezig:
José van Es, Gerrit de Zeeuw.

Voordat ik het vergeet: daags na deze bijeenkomst schreef onze gewaardeerde secretaris:

Tussen de voetbalbedrijven door de presentielijst gemaakt, zie bijlage. Wil je in
het verslag (t.z.t.) opnemen dat Francis 5 boeken uit Mulliner’s (uit de
verzameling van Noud Muller) aan de Society geschonken heeft en dat we die
tijdens de volgende bijeenkomst zullen veilen voor het WAF.
Hartelijk pip-pip, Marcel
Trouwe (en minder trouwe) bezoekers van ons voormalige clubhuis zullen zich wellicht
het stapeltje Mr Mulliner boeken herinneren. Zij lagen op de plank achter de bar. En zoals in
ieder veilingprogramma op BBC steevast wordt beklemtoond: provenance is all. Dit zijn niet
zomaar boeken van Wodehouse. Dit zijn Boeken Met Een Geschiedenis en een Bekende
Herkomst. Die u met trots aan uw verzameling kunt toevoegen.
Terug naar de bijeenkomst. Het was heerlijk zomerweer en
restaurant Szmulewicz had gastvrij alle ramen en deuren geopend.
De WK voetbalwedstrijd Frankrijk-Australië was (zonder geluid)
zichtbaar op een groot tv-scherm.1
De voorzitter verwelkomde de aanwezigen en dit keer in het
bijzonder ons lid nr. 108, Wim van Es. Hij is al vanaf zijn 22ste lid
(volgens onze annalen sedert 1987) en was voor de eerste keer
aanwezig bij een PGWS-bijeenkomst. Van zijn Wodehouseverzameling is zijn mooiste boek een exemplaar van MIKE uit 1919,
dat hij van zijn vrouw gekregen heeft. Wim is al 23 jaar advocaat en

1

Het werd 2-1 voor Frankrijk.
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docent privaatrecht in Groningen. Hij denkt erover een proefschrift te gaan schrijven over
recht en ethiek in het werk van Wodehouse, bijvoorbeeld over public school mentaliteit, wat is
een gentleman, et cetera.2
Jan Paul Kruimel (lid nr. 7), een van de leden van het
eerste uur en tevens van de voorloper van onze Society - the
Students' P.G. Wodehouse Society - vertelde iets over de
oprichting. Hij hoorde op de radio tijdens een interview met
onze Founding Father Kees van Rijswijk dat er binnenkort
een oprichtingsbijeenkomst zou zijn in Mulliner's Wijnlokaal.
Jan Paul is de ontwerper van ons stijlvolle clubspeldje en van
een aantal prachtige penningen. Hoe gewild die penningen
zijn bleek uit het feit dat hij de vorige keer met twee
penningen minder naar huis ging dan waarmee hij gekomen
was. Desalniettemin had Jan Paul ook deze middag een prachtige verzameling meegebracht. De
allereerste penning maakte hij ter ere van de Verkiezing van het Vetste Varken tijdens de
nationale manifestatie Landbouw '82 in de Flevohof. Die wedstrijd ging helaas niet door omdat
er varkenspest uitbrak. Het werd daardoor een wedstrijd in het raden van het gewicht van het
enige wel aanwezige varken. De tweede penning - een wisselpenning die de winnaar van de
sterkeverhalenwedstrijd tot de volgende wedstrijd mag behouden, een beperking waarmee in
de praktijk helaas nogal eens de hand gelicht werd - was uiteraard geïnspireerd door die
sterkeverhalenverteller pur sang, Mr Mulliner. Aan de ene kant ziet men Mr Mulliner op zijn
praatstoel zitten. De andere kant vertoont de tekst "Said Mr Mulliner".
Een fraaie en aansprekende penning is die van Tante Dahlia
gezeten op haar paard, met achterop de tekst "A large,
genial soul, with whom it is a pleasure to hob-nob."
Een penning die verwees naar de vele malen dat er een
varken wordt ontvreemd in de boeken van Wodehouse is de
afbeelding van The Empress in de caravan van Baxter
(SUMMER LIGHTNING).
Ook erg mooi is de penning die Jan Paul ontwierp ter
gelegenheid van de presentatie van de nieuwe Rosa Sir
Pelham Grenville Wodehouse in de Oranjerie van de Hortus
Botanicus te Leiden op 7 juni 1997. De roos is nog steeds te koop en op de website van de
kwekerij staan ook foto's van de voor- en achterkant van de penning. Zie https://www.belleepoque.nl/pg-wodehouse.html . Jan Paul had ook een vorig jaar ontworpen tweedelige penning
meegebracht. Deze penning is aangekocht door het British Museum. [Zie hiervoor het artikel in
de NOTHING SERIOUS.van mei 2018] Na een dankbaar applaus informeerde de voorzitter of
afgietsels ook op een eerlijke manier verkregen konden worden. Dat is in principe mogelijk,
maar gieten is duur.
Karel memoreerde nog dat het probleem van het niet teruggeven van de sterkeverhalenwisselpenning ten slotte was opgelost door de aankoop van een roomkoe die dermate
2

Misschien kan de lezing van Suzanne Hoogendijk over BELEDIGINGEN IN DE BOEKEN VAN W ODEHOUSE : THE GENTLE ART OF
Wim inspiratie bieden. Haar juridische achtergrond is hierin terug te vinden. De geestige tekst van de lezing is
terug te vinden in NOTHING SERIOUS februari 2007. Voor belangstellenden is de tekst op te vragen bij Josepha via
JCMOlsthoorn@outlook.com.

INSULTING ,
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onaantrekkelijk was dat niemand deze mee naar huis wilde nemen, laat staan wederrechtelijk
behouden. En daardoor heeft de roomkoe jarenlang haar hoge positie in Mulliner's Wijnlokaal
gekregen.
De voorzitter ging hierna over tot de mededelingen van het bestuur, gevolgd door de
rondvraag. De secretaris las de afmeldingen voor, met redenen variërend van vakantie,
kleinkinderen en ziekte tot hockey. Peter meldde dat Graeme Davidson uit Schotland van 11 tot
15 september in Nederland zal zijn vanwege een golftoernooi. Hij is lid van de Engelse
Wodehouse Society en heeft vele artikelen bijgedragen aan hun blad WOOSTER SAUCE. Graeme
is tevens een actief deelnemer op PGWnet, een soort discussieforum voor een grote
verscheidenheid aan Wodehouse-gerelateerde onderwerpen. Hopelijk zullen enige PGWS-leden
de gelegenheid hebben om iets met hem te gaan drinken.
Peter las een brief voor over een boek uit de verzameling van Wodehouse zelf, een geschenk
voor de Society van Sir Edward Cazalet, de stiefkleinzoon van Wodehouse.
Verder vertelde Peter dat wij op de vingers getikt zijn door een kleindochter van butler
Zagwijn, omdat wij hem Ab Zagwijn noemen terwijl dat zijn voornaam niet is. Peter vroeg zich
af of er oudgedienden van de Society zijn die weten hoe het komt dat wij hem Ab Zagwijn
noemen.3
Bij Waterstones zal in het najaar een nieuw boek
gepresenteerd worden: JEEVES AND THE KING OF CLUBS,
geschreven door Ben Schott (zie pagina 19).De Society zal
hiervoor een uitnodiging ontvangen.
Leonard deed verslag over zijn laatste podcast, waarvan
er elk week een nieuw deel te beluisteren is via zijn website
moderndutch.nl/wp. Verder was hij halverwege de vertaling van
SUMMER LIGHTNING. Het volgende project zal MY MAN JEEVES
worden.
Peter memoreerde het overlijden van Suzanne Hoogendijk, een
eminente juriste die ooit een prachtige lezing over beledigingen
in het werk van Wodehouse hield. Wij zullen haar aanwezigheid bij de bijeenkomsten missen.
(Zie ook pagina 8)
Johan Buiskool Toxopeus verhaalde over het scoren van een eerste
druk uit 1907 van THE WHITE FEATHER op een veiling in Engeland. Dit
herinnerde Karel eraan dat Wodehouse erg geestig kon schrijven over
verwoede verzamelaars van onder meer scarabeeën en paperweights.
Als voormalig handelaar was Jannes van mening dat de laatste druk altijd
de beste was, om gevrijwaard te blijven van eventuele malversaties. Hij
deed verslag van de stand van zaken met betrekking tot de PGWnalatenschap van Etienne. Een groot deel was bij veilinghuis Bubb Kuyper in
Haarlem. Er was echter nog heel veel over. Het plan was nu om op 15 juli
3

Op internet is een artikel in TROUW van 12 februari 1994 te vinden(ECHTE BUTLERS ZIJN TE DUN GEZAAID) , waarin dit
misschien wordt verklaard. "De eerste butler van het jaar was snel gevonden: Joop Doderer, die de (leg)penning een jaar
of tien geleden kreeg voor zijn toneelcreatie van ladderzatte butler van de lady die met hem haar ontelbare onzichtbare
gasten stuk voor stuk toedrinkt.
Na een decennium van stilte reikt vanmiddag violist Theo Olof in Amsterdam de tweede penning uit aan Meneer Zagwijn,
bekend van het tvspelletje Triviant. [...] Meneer Zagwijn - zo wordt hij op tv aangesproken en ook bij de P.G.W.S. kennen
ze zijn voornaam niet - is niet alleen een tv-butler. Jarenlang werkte hij als gentleman van een gentleman in het
Amsterdamse Amstel hotel."

5

Nothing Serious, oktober 2018

met een geheel aan Wodehouse gewijde kraam op de boekenmarkt in Bredevoort te gaan staan.
Een nobel plan, dat misschien ook wat publiciteit voor de Society kan opleveren. (zie hiervoor
ook pagina 17).
Vikas meldde dat de collectie van Tony Ring ook te koop was. Er stonden heel veel nullen
in de catalogus.
Jan Paul had een exemplaar van THE SMALL BACHELOR meegebracht. Degene die het
eerst een vinger opstak zou het krijgen. Elsbeth was de snelste en dus de gelukkige.
Het First PGW Film Festival was een succes. Een eventuele datum voor het Second PGW
Film Festival werd besproken. De meeste leden opteren voor een aparte bijeenkomst, om het
ook aantrekkelijk voor introducés te maken. Houd zaterdag 24 november alvast vrij in uw
agenda's. In de oktobermeeting zullen er meer details volgen.
Hans Muller begon zijn bijdrage met de opmerking
dat het formaat van ons clubspeldje leidde tot sociale
verbroedering, omdat men zich naar de drager moet buigen
om het te bekijken. Hij had als winnaar van het Champagne
Festival een exemplaar ontvangen van JEEVES: A
GENTLEMAN'S PERSONAL GENTLEMAN van C. Northcote
Parkinson. De schrijver was bekend als naamgever van de
Wet van Parkinson.4 Hans was begonnen aan een
Nederlandse vertaling van het boek en had die inmiddels
afgerond. Hij had een A4tje met de zeer korte inhoud van de 12 hoofdstukken, compleet met
een URL (http://goo.gl/Dhwbzb) en een QR5 waarmee de pdf met de vertaling razendsnel te
vinden is. Hans las stukjes voor, onder meer uit de jeugd van Jeeves en de reden waarom hij
niet blij was als een van zijn werkgevers in het huwelijk wilde treden.(zie pag. 9)
Voor het onderdeel WODEHOUSE EN DE RECHTSPRAAK waren de leden gevraagd om
fragmenten op te zoeken waarin rechters, rechtspraak, criminaliteit, juridische kwesties,
advocaten en dergelijke een rol spelen.
Leonard trapte af met een stukje uit DE LANGE HOLE, in DE
GOLFVERHALEN, over een golfjurist6.
Willem had een scène gekozen uit STIFF UPPER LIP, JEEVES,
waarin Spode Bertie Wooster beschuldigt van het stelen
van een zwart amber beeldje.
Josepha las een stukje uit JEEVES EN DE LIEFDE voor, waarin
een plattelandsagent en een vrederechter figureerden.
Daarna werd de schitterende dialoog tussen Jeff Miller
(counsel), de rechter en Lionel Green (witness) in MONEY IN
THE BANK in stelling gebracht:

4

De wet van Parkinson stelt dat het werk (van een taak) uitdijt naar de beschikbare tijd (om een taak te realiseren).
"Work expands to fill the time available for its completion."
5
Voor wie dit (net als ik) niet wist: een QR-code is een soort streepjescode die je kunt scannen met je smartphone. Als je
de QR-code scant kom je meteen op de website waar de code naar verwijst. Eigenlijk als een soort link. QR staat voor
Quick Response. Ik heb Hans' QR geprobeerd en het werkt ☺.
6
Een golfjurist is geen echte jurist, maar een van die vervelende zeurkousen die altijd met het reglement in de hand staan
te golfen. U kent dat soort lastpakken wel. Telkens als je denkt dat je een hole hebt gewonnen, komen zij op de proppen
met Regel achthonderddrieënvijftig, paragraaf twee, alinea vier, om te bewijzen dat je gediskwalificeerd bent vanwege een
ingegroeide teennagel.
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Counsel: ... Right ho. Is it not a fact, Mr Green, that at school you were known as
Stinker, and that we were given a half-holiday the day the news came out that you had
had a bath?
Peters bijdrage bestond uit UKRIDGE'S ACCIDENT SYNDICATE. Daarna moest hij - voor het eerst
in zijn voorzitterschap - wat vroeger vertrekken wegens familieverplichtingen elders.
Elsbeth legde het daaropvolgende spel uit. Op een tafel
werden meerdere items neergelegd, waaronder een
cowcreamer, een Micky Mouse, een pak blauwe muisjes, een
foto van Wodehouse, een gevleugeld varkentje, een badeendje,
boekjes en nog veel meer. Wij moesten dit memoreren. Daarna
werd er een kleed overheen gelegd en werden de items stuk
voor stuk verwijderd. Wij moesten raden welk voorwerp
verdwenen was. Na de eerste ronde raadden vijf leden welk
object als eerste was verwijderd (het doosje blauwe muisjes).
Schrijfster dezes viel onmiddellijk af. Memory was vroeger ook
al niet mijn sterke punt. Na twee ronden waren er nog 3 leden
over en de jury - in de persoon van Wim van Es - riep uiteindelijk Thijs uit tot winnaar van dit
onderdeel. Hij ontving een exemplaar van RIGHT HO, JEEVES.
Daarna werden de voorwerpen omhoog gehouden en konden wij raden in welk boek zij
figureerden. Jannes en Josepha werden voor dit onderdeel door de jury tot winnaar
uitgeroepen. Jannes gaf galant de eer aan Josepha, die een gevleugeld varken - op zonneenergie - ontving.7

Als presentpremie kregen wij een afdruk van UKRIDGE, HET ONGELUKKEN-SYNDICAAT,
door P.G. Wodehouse in NOVA, nr. 80, november 1932. En toen was het hoog tijd om af te
sluiten en weer op huis aan te gaan.
Josepha Olsthoorn
7

Thuisgekomen zette ik het beestje in de keukenvensterbank. De volgende morgen hoorde ik vanuit mijn bed vreemde
geluiden in de keuken. Ik vreesde al voor lekkage van de bovenburen. Maar toen ik op onderzoek uitging vond ik het
varkentje, dat onder invloed van het zonlicht vrolijk met haar vleugeltjes stond te wapperen.
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In Memoriam Suzanne Hoogendijk-Deutsch
1924 | 2018

"Verdrietig laten wij u weten dat Suzanne Hoogendijk is overleden. Zij was onze
lieve, verstandige, levenslustige en goedgeklede moeder, oma, schoonmoeder,
schoonoma, stiefmoeder, stiefoma en tante."
Ik citeer hierboven uit de overlijdensadvertentie in de krant. Mijn eigen herinneringen aan
Suzanne beginnen bij mijn eerste bezoek aan de P.G. Wodehouse Society in februari 1993. Haar
man Wim Duk deed mee aan de sterkeverhalenwedstrijd met een schitterend relaas over de
jacht op een onbekend manuscript van Wodehouse in Wenen. De zin die mij altijd is bijgebleven
was zoiets als: "Terwijl Suzanne de bewakers afleidde door ICH BIN EINE WIENERIN te zingen, sloop
ik naar binnen". Nu was dat niet geheel bezijden de waarheid, want in een voetnoot op pagina
383 van EINDVERSLAG, de autobiografie van Wim, staat:
"Officieel: Susanne Veronica Deutsch. En 'Susanne' moet je ongeveer uitspreken als
'Zoezanne' (met twee Weense ennetjes), want haar beide ouders kwamen uit de
Oostenrijkse hoofdstad 'an der schönen blauen Donau'."
Wim won de wedstrijd destijds met vlag en wimpel. Hij was in 1983 lid geworden van de Society,
naar ik meen als een cadeautje van een dochter van Suzanne. Suzanne werd ook al spoedig lid
en wij hadden bijna iedere bijeenkomst het genoegen van de aanwezigheid van deze twee
bijzondere personen. Wim kreeg het predicaat OUDSTE LID en was, zoals gezegd, min of meer
onverslaanbaar op het gebied van sterke verhalen. Hij schreef voor NOTHING SERIOUS, waarvan ik
destijds de redacteur was, 15 hoofdstukken over THE GREATEST PGW CHARACTER : A BRIEF SUMMARY OF
THE REPORT PRESENTED TO THE PGWS BY THE ONE-MAN COMMISSION FOR SCIENTIFIC RESEARCH. Han
Schrijvers maakte hiervan een leuk boekje onder de verzamelnaam THE DUK PAPERS.
Maar ook Suzanne verdiepte zich in het werk van Wodehouse en hield in oktober 2006 in
Mulliner's een gedenkwaardige lezing over BELEDIGINGEN IN DE BOEKEN VAN WODEHOUSE : THE GENTLE
ART OF INSULTING, waarbij duidelijk haar juridische achtergrond naar voren kwam. De geestige
tekst van de lezing is terug te vinden in NOTHING SERIOUS februari 2007.
Zij werd na het overlijden van Wim in 2012 tevens de helft van ons nieuwe OUDSTE LID, welke rol
zij als een duo met Ronald Brenner vervulde. En in februari 2017 won zij op haar beurt de
sterkeverhalenwedstrijd met haar spitsvondige bespreking van het boek VAN BIG BANG TOT BURNOUT : HET GROTE VERHAAL OVER STRESS, waarin tot haar verbazing noch het kijken naar de geweldige
sitcom THE BIG BANG THEORY, noch het lidmaatschap van de Wodehouse Society werd aangeraden
als remedie tegen stress en burn-outs.
Suzanne was in oktober 2017 voor het laatst aanwezig bij een PGWS-bijeenkomst. Een
bijzondere meeting, omdat zij de introductie verzorgde van de presentatie van de
tweelingvertaling van SOMETHING TO WORRY ABOUT uit de bundel THE MAN UPSTAIRS AND OTHER STORIES
door de tweelingbroers Ronald en Donald Duk. Wij zullen haar missen.
Josepha Olsthoorn
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JEEVES - EEN

GENTLEMAN'S PERSOONLIJKE GENTLEMAN
door Hans Muller

Cyril Northcote Parkinson (1909-1993) was econoom en maritiem historicus. Hij heeft zo'n
zestig boeken gepubliceerd, waaronder PARKINSON'S LAW (1975). Daarin betoogt hij dat
"Werk zich uitbreidt over de ervoor beschikbare tijd". Hij werd er bij de meer bureaucratisch
ingestelde management adviseurs niet populair mee, maar het leverde hem wel wereldwijde
bekendheid op...
Vanuit zijn maritieme achtergrond publiceerde hij in 1970 THE LIFE AND TIMES OF HORATIO
HORNBLOWER , een gefingeerde biografie van de romanfiguur gecreëerd door C.S.Forester.
Dat deed hij zo goed dat er mensen zijn die geloven dat Horatio Hornblower echt heeft
bestaan.
Misschien daardoor aangemoedigd -wie zal het zeggen- produceerde hij in
1979 de biografie van Jeeves (A GENTLEMAN'S PERSONAL GENTLEMAN). Via
literaire reverse-engineering heeft hij daarin, gebruikmakend van de boeken
van P.G. Wodehouse, het karakter en de persoonlijkheid van de meest
beroemde butler aller tijden van ontstaansverklaringen in verhaalvorm
voorzien, in een schrijftrant waar PGW zich niet voor zou hoeven te schamen.
Dat deed hij ook niet, getuige het gezamenlijke auteursrecht van beide heren
op het boek.
In juni 2017 schreef Elsbeth Westerman, de onvolprezen penningmeester van onze P.G.
Wodehouse Society, een impromptu improvisatiewedstrijd uit waarin de deelnemers in de rol
van Jeeves Bertie Wooster na een kennelijke uitspatting weer tot leven moesten zien te
wekken. Met een glaasje uiteraard...
Na een heftige nek-aan-nek acteursrace werd ik uiteindelijk uitgeroepen tot winnaar, dank zij
de Shakespeare-citaten waarvan de echte(sic) Jeeves zichzelf ook regelmatig bediende. Ik
kreeg een oorkonde, die nu ingelijst onze hal verfraait, en het Jeeves-boek van CNP.
Bij het lezen van het boek vielen mij niet alleen de PGWS-lookalike verhaaltechniek op, maar
ook de idem zinsbouw en het eveneens idem overvloedig gebruik van terzijdes. Alsof PGWS
zelf aan de pen was! Gefascineerd deed ik een eerste poging om de dertien verhalen in
"Jeeves" om te zetten in onze moedertaal ten bate van u, PGWS-vrienden. Eenmaal eraan
begonnen was er geen houden meer aan: het resultaat was een complete vertaling van het boek,
waarvan ik de korte inhoud op 16 juni jl in Szmulewicz mocht presenteren.
Inmiddels zijn de meeste schrijf-, taal- en spelfouten uit de eerste versie verwijderd en is de
complete vertaling te lezen op een speciaal daarvoor ingerichte site. Het adres van de site
staat hieronder. Commentaar is welkom!
Uit de inhoud:
•

Rangen en standen bepalen het universum waarbinnen het sociale leven in Groot Brittannië
zich afspeelt. Daar werd Jeeves al vroeg mee geconfronteerd, getuige de uitbrander die
hij in ontvangst mocht nemen van Mr Silversmith, de butler van Deverill Hall, nadat hij zich
had verstout om tante Harriet een hoofdpijnpoeder aan te raden:
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"Er is mij ter ore gekomen, Jeeves, dat jij je schuldig het gemaakt aan een ernstige
gedragsfout. Je ben hier tewerkgesteld in een nederige positie en je hebt taken die je
duidelijk zijn uitgelegd. Een jongeman in jouw positie kan in sommige situaties door de
familie worden gezien, maar in het geheel niet gehoord, tenzij het "Ja, meneer", of
"Heel goed, mevrouw", betreft, al naar gelang. Dit is geen strenge huishouding, lang niet
zo streng als sommige andere die ik zou kunnen noemen. In sommige grote huizen zou je
het nooit toegestaan worden om "Heel goed, meneer" te zeggen. Waarom niet? Omdat
deze woorden een mening zouden kunnen inhouden, alsof je in andere omstandigheden
gezegd zou kunnen hebben "Heel slecht". Maar jouw meester is een liberaal ingestelde
werkgever en moedigt zijn staf aan om initiatief te tonen. Je hebt dus de vrijheid om
"heel goed" te zeggen in plaats van "ja". Maar je hebt niet de vrijheid om daar zelf
uitbreiding aan te geven. Je moet "Heel goed, mevrouw" niet zien als het begin van een
conversatie. Als je opmerkingen wilt maken, doe je dat in stilte. Als je meningen ten
beste wil geven, realiseer je dan dat die voor niemand anders van belang zijn. Je wordt
niet betaald (of, naar mijn mening, overbetaald) om te denken, te spreken, laat staan
gezichten te trekken. Jouw functie is om onberispelijk te verschijnen, doen wat je
gezegd wordt en nooit op te vallen. Wanneer je een zitkamer binnenkomt om het vuur
aan te maken dient de deur zonder geluid geopend en gesloten te worden, je
voetstappen horen niet gehoord te worden, de pook en de vuurtangen horen niet te
rammelen, en je vertrek zou even geruisloos moeten zijn als je binnenkwam. Is dat
duidelijk?"
(deel 1 - Jeugd)
•

Op Picklerod Hall, een kostschool voor onopvoedbare jongedames uit de hogere kringen,
leerde Jeeves niet alleen Shakespeare kennen en waarderen, maar hij ontwikkelde tevens
een waarschuwingsradar voor meisjes met rood haar, daarbij geholpen door Mr Hardrock,
de portier:

“Dat alles,” legde de bejaarde en bebrilde Mr Hardrock uit, “is simpel genoeg. Maar je
moet ook leren hoe je met de meisjes om dient te gaan. Sommigen zijn verwend en willen
je als voetveeg gebruiken. Van hen hoef je je niets aan te trekken. Anderen willen
vriendschap met je sluiten. Daar moet je voor oppassen. Zeg ze dat je je eigen werk
moet doen - wat natuurlijk ook zo is. Dan zijn er nog de roodharige meisjes - vertrouw
ze voor geen cent en zorg dat ze je niet alleen treffen
"Wat is er gebeurd met de vorige loopjongen?”
“Hij moest onverwachts vertrekken, en zonder getuigschrift. De meisjes hadden bij het
Hoofd geklaagd dat hij ze had proberen te kussen.”
“In de bosjes?”
“Nee, dat was een andere jongen, twee daarvóór. We schijnen ze zelden lang te kunnen
houden.”
“Het lijkt mij, Mr Hardrock, dat een jongensschool een heel stuk makkelijker zou zijn.”
“In zekere zin is dat ook zo, Jeeves, en ik zal je vertellen waarom. Bij jongens weet je
min of meer wat ze denken. Als ze niet luisteren kun je ervan uitgaan dat ze ergens
anders aan denken. Als ze liegen zullen ze meestal hakkelen en rood worden. Maar een
meisje dat aandachtig naar je lijkt te luisteren kan heel goed geen woord gehoord
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hebben van wat je hebt gezegd en een meisje wat liegt kan je daarbij recht in je ogen
kijken.”
“Zijn er heel gevaarlijke bij?”
“Het zou makkelijker zijn om een lijstje te maken van de paar ongevaarlijken. Maar de
ergste belhamel is Sally Phipp-Gunning. Kate Medlingham is bijna net zo erg, net als
Susan Gatling en Dinah Billinghurst zo mogelijk nog erger.”
“Zijn er bij met rood haar?”
“Ze hebben allemaal rood haar, net als Margaret Drovere en Jane Mottisham. Geslepen
zijn ze, sommigen. Maar ze weten dat ze met mij geen trucjes kunnen uithalen!”
(deel 2 - Een Leerschool)
•

Maar het belangrijkste kenmerk, en tevens de grootste verdienste van Jeeves is natuurlijk
zijn vermogen om zijn meesters uit netelige situaties te redden, waardoor Jeeves tot zijn
uiteindelijke levensvervulling als professioneel raadgever - mogen we zeggen consigliere? is gekomen:

“Lord Frederick, ik meen te moeten opmerken, met alle respect, dat u en uw gasten
ongelijk hebben om te wachten op de terugkeer van kolonel McVane en wellicht ook op
de komst van de politie. Ik weet toevallig dat kolonel McVane een goede reputatie heeft
gevestigd in de North-West Frontier1 als exceptioneel kundig spoorzoeker,
scherpschutter en als een meedogenloze tegenstander. Van hem werd gezegd, zoals van
de Canadese Mounted Police, dat hij altijd zijn man te pakken kreeg. Niet één inboorling
die hij op de korrel had heeft ooit kans gezien om te ontsnappen.
De kruimeldief die zojuist uw gasten heeft beroofd, Lord Frederick, maakte de fout van
zijn leven door zijn wapen op de kolonel te richten. Over de politie zou deze misdadiger
zich het minst zorgen moeten maken, en de gevangenis zou hem in ieder geval een
zekere mate van bescherming bieden. De kolonel zal deze man achtervolgen tot het
einde van de wereld. Ik ga ervan uit, Lord Frederick, dat deze amateurgangster nooit
meer levend gevonden zal worden.”
Met een buiging naar alle aanwezigen trok Jeeves zich terug onder woorden van dank en
bewonderende blikken, en we mogen veilig aannemen dat dit moment een keerpunt in zijn
leven was. Hij was erachter gekomen dat zijn grootste genoegen lag in het oplossen van
een situatie waardoor iedereen hem op dat moment als een genie zag. De verzuchting
“Is Jeeves niet geweldig!” (uitgesproken dan wel onuitgesproken) was voldoende beloning
voor zijn denkwerk en inspanningen. Hij wilde verder niets van het leven, maar het was
essentieel dat de uiteindelijke uikomst klopte. Hijzelf moest daarbij uitdrukkingsloos,
onverstoorbaar, waardig en onbetwistbaar juist zijn. Alle andere deelnemers in het stuk
hoorden vertwijfeld, verward en onthutst te zijn, om uiteindelijk een keurige oplossing
aangereikt te krijgen op een zilveren dienblad. Op dat moment moest het doek vallen,
waarmee het stuk dan werd afgesloten.
(deel 5 - Poker Faces)
De volledige vertaling, inclusief voorwoord en verantwoording, is te vinden op:
https://sites.google.com/site/121jeeves
What Ho! Have fun! - Hans Muller(aka JC4Real)
1

De North-West Frontier was een deel van Brits-Indië, voordat het toegevoegd werd aan het in 1947 gestichte Pakistan.
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DE BOEKENKAST

VAN

JOHAN BUISKOOL TOXOPEUS

Tijdens de vorige bijeenkomst in Szmulewicz toonde Johan Buiskool Toxopeus vol trots zijn
mooie laatste aanwinst die hij op de kop had kunnen tikken. We hadden hier dus te maken met
een echte verzamelaar en besloten daarom dat dit een goede reden was om eens de
boekenkast van Johan te gaan bekijken.

Sinds wanneer lees je al Wodehouse?
Op de middelbare school las ik al boeken van Wodehouse, eerst waren dat de Prisma’s en later
werden dat de pockets uit de Penguin serie. Daarna ontdekte ik op een gegeven moment bij De
Slegte de Herbert Jenkins uitgaven met de rode kaft en die vond ik wel erg mooi. Toen begon voor
mij eigenlijk al het echte verzamelen, eerst zonder en later met stofkaft en het liefst dan
natuurlijk een eerste druk. Ik lees alle verhalen eigenlijk alleen in het Engels, al mijn Prisma’s heb
ik daarom dus aan mijn dochter gegeven.

Sinds wanneer ben je lid van de P.G. Wodehouse Society?
Bij mijn zoektochten op Internet kwam ik toevallig de PGWS tegen. Dat is zo’n 4 tot 5 jaar geleden
en ik ben toen meteen lid geworden.

Wat voor boeken van Wodehouse staan er zoal in je boekenkast?
Ik verzamel alleen Nederlandse uitgaven van vóór WOII en verder
Engelse uitgaven met harde kaft en stofkaft, maar geen
Amerikaanse. Ik verzamel dan eigenlijk alles, ik ben een echte
hamster. Zo kwam ik pas een voor mij nog onbekende Nederlandse
uitgave van UKRIDGE tegen, met een grijs gemêleerde kaft in plaats
van de bekende zandkleurige.
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Vroeger moest ik voor mijn werk eens per maand naar Engeland en kwam dan
via Londen terug. Ik liep dan altijd even langs Nigel Williams waar ik mezelf
toestond een boek aan te schaffen. Regelmatig kwam ik dan met erg fraaie
exemplaren thuis. Zo begon mijn collectie echt vorm te krijgen. Toen ik later
enige tijd in Engeland woonde stuurde de boekhandel
mij zelfs direct de nieuwste uitgaven van Wodehouse
toe. Tegenwoordig zoek ik veel op Catawiki en bij
diverse veilinghuizen. Recent vond ik nog een vrij
zeldzame (mini)uitgave van THE GREAT SERMON
HANDICAP van Hodder and Stoughton (1933), met een
stofkaftje. Ook kwam ik een MULLINER OMNIBUS
tegen met een unieke, maar behoorlijk gehavende, stofkaft. Ik heb besloten
die toen maar te laten restaureren.

Welke Wodehouse verhalen hebben je voorkeur?
Ik heb een voorkeur voor de Jeeves en Wooster verhalen, waarbij Bertie een redelijk voorstel
heeft dat de mist in gaat, terwijl Jeeves een op het oog slecht idee heeft dat echter wel werkt.
Het mooiste verhaal vind ik THANK YOU, JEEVES! waar Bertie zijn gezicht zwart heeft gemaakt en
voor de duivel wordt aangezien.

Hoe sla je je collectie op?
Mijn collectie heb ik in mijn boekenkast op alfabet gerangschikt. Ten dele staan mijn boeken in een
dubbele rij, achteraan de exemplaren met een mooie stofkaft en daarvoor mijn Herbert Jenkins
zonder stofkaft. Dat doe ik om mijn mooiste boeken tegen verkleuring door het zonlicht te
beschermen.

Is er een speciaal boek dat je nog zou willen hebben?
Ik zoek al een tijdje LOUDER AND FUNNIER, en dan natuurlijk met de stofkaft waarop Wodehouse
als Caesar staat afgebeeld.

Wat staat er nog meer in je boekenkast?
Eigenlijk ben ik op de eerste plaats een Hermans verzamelaar. Ik heb daar vrijwel alle drukken van,
ik mis nog 5 boeken. Met mijn verzameling heb ik een tentoonstelling in de Openbare Bibliotheek
van Amsterdam georganiseerd. Op een gegeven moment is er een rel geweest omdat
de uitgever na de eerste druk nog negen identieke volgende drukken, buiten
medeweten van Hermans, had uitgegeven. Ik heb toen zo’n 50 boeken gekocht,
allemaal met een gedateerde opdracht, zodat ik op datum de kleine verschillen in
kleur, grootte e.d. kon opsporen en zo al deze negen drukken kon onderscheiden.
Verder verzamel ik ook boeken van Ivans, de eerste Nederlandse detectiveschrijver
uit de jaren 1920-30. Ik vind dat hij een erg mooi taalgebruik heeft en het is erg leuk
dat hij situaties in het buitenland beschrijft die echt bestaan. Zijn boeken werden
met een harde kaft met stofkaft door Bruna uitgegeven en het interessante is dat er
op de binnenflap een advertentie staat van PSMITH, ASPIRANT BANKIER en de overige
Bruna titels. Dit doet mij vermoeden dat ook deze Wodehouse uitgaven van Bruna met
een harde kaft een stofkaft zullen hebben gehad.

Wiens boekenkast zou je graag als volgende zien?
Als volgende zou ik graag, samen met Marcel en Herman, de boekenkast van onze voorzitter Peter
Nieuwenhuizen zien.
MARCEL GIJBELS EN HERMAN VAN RIEL
13
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In Memoriam Han Schrijvers
1939 | 2018

"Oh, rather" I said, with an intellectual flick of the umbrella.
"When I have a leisure moment, you will generally find me curled up with Spinoza's latest".
(P.G. Wodehouse)
Deze tekst stond op de rouwkaart van Han. Dan moet je wel een zeer grote fan van Wodehouse
zijn. En dat was Han. Maar hij was eerst en vooral een liefhebbende echtgenoot, vader en opa.
Op 27 juli, op waarschijnlijk de warmste dag van het jaar, namen wij afscheid van Han op
Zorgvlied.
De zes aanwezige PGWS-leden zagen op de geprojecteerde foto's beelden van eerst een
gelukkig paar en daarna een gelukkig gezin. Hans charmante vrouw Lieke vertelde over hoe zij
elkaar tijdens hun studie in Rotterdam ontmoetten op een verjaardag. En hoe hij, toen hij haar
naar huis bracht, de briljante zin "Moet ik je vergeten, of mag ik je onthouden?" uitsprak. Het
had nog wel wat voeten - en jaren - in de aarde, maar uiteindelijk kwam het tot een huwelijk.
Zoals Wodehouse zou zeggen: 'And their union was blessed. In due season a bouncing baby was
added to the strength'. Twee keer zelfs. Het was ontroerend om Lieke met veel liefde en
waardering te horen vertellen over hoe Han en zij vanaf het begin een team waren, ook waar het
volle luiers van bouncing baby's betrof. Maar eveneens bijvoorbeeld met betrekking tot hun
beider carrières.
Na enige omzwervingen kwamen zij via Drachten en Groningen in Amsterdam terecht. Toen zij
een keer op de Lijnbaansgracht liepen, ontdekte Han Wijnlokaal Mulliner's en daarmee de PGWS.
In 1998 werd Han lid van de Society en hij was een trouwe bezoeker van onze bijeenkomsten. Na
afloop daarvan voegde Lieke zich dan bij hem voor een drankje en een hapje. Han was tevens
een verwoed verzamelaar van Wodehouse uitgaven en maakte en beheerde een Wodehouse
appreciation website.
Ongeveer acht jaar geleden openbaarde zich een ernstige vorm van beenmergkanker bij Han. De
prognose was niet goed. Maar het werd in een relatief vroeg stadium ontdekt en behandeld en hij
had daardoor meer jaren om - onder meer - te genieten van zijn kleinkinderen dan zij hadden
durven hopen. De laatste jaren was hij echter te zwak om nog naar PGWS-bijeenkomsten te
komen.
Op 12 juni bezochten Wil Brouwer en ik Han en Lieke. Het was een mooie, bijzondere avond. Han
was zichtbaar zeer zwak, maar wij praatten toch heel geanimeerd over van alles, natuurlijk ook
over Wodehouse. Han had het grootste deel van zijn verzameling al via veilingen verkocht, maar
er stond nog genoeg om van te genieten. Hij had een lijst met een "Overzicht rest Wodehouse"
waaruit wij mochten kiezen wat we wilden. Er stonden enkele titels op die ik weliswaar al bezat,
maar in de loop der tijd letterlijk stukgelezen had. En een paar die ik nog niet had. Ik kruiste ook
een COSMOPOLITAN uit 1947 aan, waarin een verhaal van Wodehouse stond (JOY BELLS FOR BARMY),
omdat ik nieuwsgierig was hoe een COSMOPOLITAN uit 1947 eruit zou zien. Enkele dagen later vond
ik bij thuiskomst een doos vol boeken. En behalve de COSMOPOLITAN een LILLIPUT uit 1958 en een
PLAYBOY uit 1959 met hetzelfde verhaal, maar dan onder een andere titel (THE RIGHT APPROACH).
Een opmerkelijk toeval was dat de Playmate of the Month een bibliothecaris was, net als ik.
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Enkele weken later schreef Lieke per mail: "Op woensdag 18 juli is mijn lieve Han in alle rust
overleden. Aan een lange periode van lijden is een einde gekomen. We hebben met de kinderen
en kleinkinderen in een warme sfeer gezamenlijk afscheid van Han kunnen nemen."
Er werd mooi gesproken in Zorgvlied en er werd tussendoor fraaie muziek gedraaid. Ik meende
zelfs een lied uit een Wodehouse musical te horen, LOOK FOR THE SILVER LINING. Maar het meest
bijzondere muzikale moment was voor mij het optreden van Hans kleindochter, die het lied M'N
OPA (van Annie M.G. Schmidt uit de televisieserie JA ZUSTER, NEE ZUSTER) zong en daarvoor werd
bedankt met een dankbaar applaus van de aanwezigen. Ik neuriede het nog dagen daarna.
Josepha Olsthoorn

DE PGWS

EN DE

AVG?

Ja, ook een ordentelijke en betrouwbare vereniging als de PGWS, voorzien van statuten (ook al
zijn die wat obscuur) en inschrijving bij de KvK, ontsnapt niet aan het keiharde regime van de
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), die sinds 25 mei jl. van kracht is en dreigt
met boetes die hoger reiken dan de torens van Blandings Castle. Ook uw postbus, fysiek en
digitaal, is vast gebombardeerd door allerlei bedrijven en instanties die beloven zich aan de
nieuwe wet te houden.
Wij kunnen niet achter blijven en dus beloven wij om, net als vroeger trouwens, netjes om te
gaan met de (adres-) gegevens die wij van u hebben. Wij gebruiken die enkel om u te voorzien
van de laatste nieuwtjes en voor de juiste administratie van de financiële middelen die door u
aan ons zijn toevertrouwd. Wij zullen die gegevens niet doorgeven aan andere partijen en, als u
daarom vraagt, zullen wij u de door ons opgeslagen gegevens doen toekomen. Natuurlijk heeft u
het recht om zaken te laten wijzigen of verwijderen (bijvoorbeeld een onjuist 06-nummer of
e-mailadres….).
Historische gegevens bewaren wij slechts om toekomstige generaties PGWS-leden inzicht te
verschaffen in het wel en wee van de Society in roemruchte vervlogen dagen.
Genoeg zo, lijkt me en, mochten wij uw correcte e-mailadres nog niet hebben, wilt u dat dan
doorgeven aan het secretariaat (pgwssecretariaat@hotmail.nl)?
Daar kunt u ook een ledenlijst (in PDF formaat) aanvragen.

LEDENNIEUWS
Nieuw:
440
441

José van Es, Meppel
Mary van Es, Valkenswaard

Overleden:
222
121
296

Wil Conradi, Rien
Suzanne Hoogendijk, Amsterdam
Han Schrijvers, Amsterdam
Uw toegenegen dienaar en secretaris, Marcel Gijbels
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JOHN LANTING

ACTEERT IN EEN

WODEHOUSE

TONEELSTUK

door Peter Nieuwenhuizen
Op 22 december 1959 vond de première plaats van TONEEL OP HET KASTEEL, een toneelstuk dat
P.G. Wodehouse in 1927 has gebaseerd op een Duitse versie (SPIEL IM SCHLOSS) van een
Hongaars werk van Ferenc Molnar. Het Rotterdams Toneel bracht het stuk op de planken in de
regie en vertaling van Jan Teulings, met decors van Hans van Norden en kostuums van Cees
Terleth.
John Lanting speelde in het stuk de rol van Mell, de secretaris van de graaf. In het typoscript
van Pim Dikkers, die de rol van Sandor Turai vertolkte, staat John Lanting genoteerd voor zijn
rol, naast o.a. Pieter Lutz, Hans Croiset en Ina van Faassen. In het wat slordige typoscript
staat de bewerker Wodehouse vermeld als 'Woodhouse' en de auteur Molnar heet 'Ferinc'.
Het stuk is opgenomen in het standaard Wodehouse-toneeloverzicht van Tony Ring.
Het stuk SPIEL IM SCHLOSS werd door P.G.Wodehouse omgewerkt tot het toneelstuk THE PLAY'S
THE THING , dat in 1949 al een opvoering kreeg onder de titel NACHTREPETITIE in de vertaling van
Gerard Rekers door het gezelschap Comedia. Leonard Beuger vertaalde het stuk in 2011
opnieuw als HET GAAT OM HET SPEL. Beuger vat het stuk als volgt samen:

De beroemde toneelschrijver Turai, komt samen met zijn co-auteur en partner op
bezoek in een kasteel aan de Italiaanse Rivièra. Ze hebben de jonge componist Albert
Adam meegebracht, met wie ze een musical aan het schrijven zijn. Albert's vriendin, de
ster-zangeres Ilona, blijkt ook op het kasteel te logeren. Toevallig horen de drie mannen
hoe in de kamer naast die van hen Ilona het hof gemaakt wordt door haar oude vlam, de
beroemde acteur Almady. En Ilona lijkt daar niet ongevoelig voor. Om te voorkomen dat
Albert in een gruwelijke depressie raakt, verzint Turai een list. Diezelfde nacht nog
schrijft hij een toneelstuk waarin de suggestieve teksten die de mannen ongewild
hebben afgeluisterd opeens een onschuldige betekenis krijgen, en deel lijken uit te
maken van een scène die Ilona en Almady aan het repeteren waren
John Lanting werd op 30 maart 1930 geboren als Johannes Frederik
Lanting in Overveen. Hij begon als toneelknecht in de Haarlemse
Schouwburg en studeerde in 1956 af aan de Toneelschool in Amsterdam.
Acht jaar lang speelde hij bij het Rotterdams Toneel, de periode waarin
hij in het Wodehouse-stuk heeft gespeeld. In 1972 ging hij zijn eigen
weg, met zijn THEATER VAN DE LACH, waarin hij vele kluchten op het toneel
bracht en waarmee hij doorbrak in Nederland. In 1987 ontving hij de
Johan Kaartprijs voor zijn gehele oeuvre in het theateramusement. Hij
overleed onlangs op 15 augustus in Breda op 88-jarige leeftijd.
John Lanting was aanwezig op de afscheidsbijeenkomst van ons erelid Theo Olof, op 13
oktober 2012, in de kunstenaarssociëteit Arti et Amicitiae. Toen ik hem vroeg naar zijn rol in
het Wodehouse-stuk, begonnen zijn ogen even te glimmen en hij herleefde de prachtige
opvoering uit zijn begincarrière.
Tony Ring, Second row, grand circle – a reference guide to the contribution of P.G.Wodehouse to the Legitimate Theatre. Great
Missenden, Harebrain Publishing, Juli 2012, 485 blz. Prijs: 25 GBP.
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A

BOOK,

SIR?

door Leonard Beuger
Als Jeeves en Wooster in de Widgeon 7 snorden Hilde en ik met 30 mph op een zonnige zondag
in juli langs binnenweggetjes door het Achterhoekse coulissenlandschap. Voor zulk landschap
hoef je dus niet per sé naar Engeland. Ook de landhuizen en de dorpjes zijn er geschikt om een
Wodehouse-roman te stofferen.
Aan het eind van de ochtend reden we het stadje Bredevoort binnen, het Gelderse Hay-onWye, zo'n boekenstadje waar je om het andere huis een uur kunt snuffelen naar een boek dat
je eigenlijk niet nodig hebt, om ten slotte weg te gaan met twee andere boeken die je nooit
helemaal uit zult lezen.

Rond de Koppelkerk was op die stralende zondag de jaarlijkse boekenmarkt voor particuliere
verkopers ingericht, zo'n dertig kramen die voor het merendeel liefdevol waren volgelegd met
boeken, soms rond wat wonderlijke specialismen. De mooiste gespecialiseerde kraam bleek
echter die van Jannes Koster en Herman van Riel. Het opschrift en de portretten van
Wodehouse lieten er geen misverstand over bestaan wat hier te vinden was. Honderden boeken
van P.G. Wodehouse, uit de nalatenschap van Etienne Corljé, deskundig gesorteerd en
overzichtelijk aangeboden nodigden de liefhebber uit. Wat een weelde! Allerlei versies van de
bekende titels, schitterende uitvoeringen van je lievelingsboeken, puntgave exemplaren waar je
jarenlang tevergeefs naar hebt gezocht, het was er allemaal te vinden. Het deskundig
commentaar en de grappen van Jannes en Herman verhoogden nog de feestvreugde. Ik vond er
een fraaie selectie van korte verhalen in de zo'n pracht-editie van de Folio Society mét slipcase en een mooie Jeeves-roman in de Everyman-editie maar dan van The Overlook Press als u
begrijpt wat ik bedoel. Mooi. Ik werd nog gematst ook door de heren.
Als ze weer ergens staan: Haast u naar de kraam van Jannes en Herman. Juist ook als het in de
Achterhoek is. Een dubbele dosis Buck-U-Uppo!
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ELLIOTT MILSTEIN

OVER

PETER

VAN

STRAATEN

door Peter Nieuwenhuizen
De Wodehouse-kenner Elliott Milstein, die ook wel eens de Nederlandse P.G. Wodehouse
Society in Mulliners’ Wijnlokaal bezocht heeft, las onlangs over het overlijden van Peter van
Straaten in het Engelse tijdschrift WOOSTER SAUCE. Dit riep bij hem herinneringen op. Peter
van Straaten heeft veel omslagen getekend voor de Wodehouse-uitgaven in Nederland.
Diverse tekeningen van Van Straaten kregen ook
internationaal een andere bestemming. Elliott
Milstein geeft een voorbeeld, zoals de mooie
tekeningen van de Wodehouse-karakters die
opgenomen zijn in het boek WHO IS WHO IN
WODEHOUSE van Dan Garrison, die op het deksel van
een herinneringsdoosje werden afgebeeld.
Milstein schrijft op 23 maart jl. over zijn succesvolle
aankoop op de Heineman veiling, waar het
Wodehouse-uitgeversmateriaal
te
koop
werd
aangeboden, waarbij hij een complete set van 20 van
deze doosjes wist te bemachtigen:

It was with sadness that I read in Wooster Sauce of the passing of Peter van
Straaten in your excellent obituary. As you are such an expert on him I thought
you might be interested in knowing that all of James Heineman's materials
regarding van Straaten (correspondence, sketches, etc) came into my possession
some 20 years ago when I successfully won the auction on the lot, which also
included many diverse other items. After purchasing and receiving this trove of
material, I sold off much of the material, including all of the correspondence
between the two of them and van Straaten's sketches. I unfortunately forgot
who purchased them.
Heineman had commissioned portraits of a number of Wodehouse characters and
then had them printed on a series of memento boxes. I sold those off as well,
keeping only one of each for myself. I believe I may have the only complete
collection, which I proudly display on one the shelves of my collection.
If I can remember of figure out who purchased all of the other material, I will
let you know. I have never regretted selling it off ... until now!
Thank you again for your wonderful article. I always enjoy your additions to
Wodehouse knowledge.
Elliott Milstein schreef zijn bachelor thesis over P.G. Wodehouse en bracht onlangs met
acteur Curtis Armstrong een nieuwe bundel met essays uit.
Elliott Milstein (1975), The growth of sweetness and light – a study of the novels of P.G. Wodehouse.
Toronto State University (Can.).
Elliott Milstein & Curtis Armstrong (2018), A Plum assignment – discourses on P.G. Wodehouse and
his world. Bensonburg: Winch & Clutterbuck.
Peter Nieuwenhuizen (2018), ‘Peter van Straaten in Blandings Heaven’. In: Wooster Sauce 85, p.8.
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EEN

NIEUWE

WODEHOUSE: JEEVES

AND THE KING OF CLUBS
door Peter Nieuwenhuizen

Het gebeurt niet vaak dat er een nieuw Wodehouse boek verschijnt, want P.G. Wodehouse is in
1975 overleden en al zijn tekstmateriaal is gepubliceerd. Zo af en toe duiken er na onderzoek
nieuwe teksten op, zoals de teksten die Wodehouse voor de Londense krant THE GLOBE heeft
geschreven tussen 1901-1908. Deze zijn uitgegeven in het tweedelige naslagwerk BY THE WAY
(2015). De auteur Sebastian Faulks heeft daarnaast in 2013 toestemming van de erven
Wodehouse gekregen om een nieuwe ‘Wodehouse’ te schrijven en hij heeft JEEVES AND THE
WEDDING BELLS gepubliceerd in 2013.
De Estate of P.G. Wodehouse heeft nu opnieuw toestemming verleend
om een nieuw Wodehouse-verhaal te schrijven. Auteur Ben Schott
heeft deze uitdaging aanvaard en op 1 november verschijnt JEEVES
AND THE KING OF CLUBS, dat als een hommage aan P.G. Wodehouse is
bedoeld. Schott is bekend door zijn boeken als SCHOTT'S ORIGINAL
MISCELLANY (2003) en SCHOTT 'S FOOD & DRINK MISCELLANY (2003), maar
een roman heeft hij nog niet op zijn conto staan.
In zijn roman spelen Bertie Wooster en butler Jeeves de hoofdrol.
De Junior Ganymede club, de verzamelplaats voor gentleman’s
gentlemen zoals Jeeves, is een afdeling van de geheime dienst in het
interbellum. Jeeves zit achter een fascistische spion aan en alleen
Bertie kan hem hierbij helpen. Schott vergeet niet om een wereld te schetsen van tantes, oude
schoolmakkers, Brinkley Court en Londense clubs, weddenschappen, schulden en de immer
verwarrende liefdesverwikkelingen.
Schott, een levenslange Wodehouse-fan, probeert dichtbij het taalgebruik van
Wodehouse te blijven: “He had the look of one who had drunk the cup of life and found a dead
beetle at the bottom”. Hij heeft al eerder een visitekaartje afgegeven toen hij in de krant THE
S PECTATOR een Wodehouse sketch schreef met Donald Trump, Bertie Wooster en Jeeves. Hij
werd met het Wodehouse-virus besmet toen hij het boek CARRY ON, JEEVES te lezen kreeg.
Schott: “That book, and the characters therein, opened up an empire of comic writing on which

the sun has never set. I am beyond delighted to be commissioned to write a new Jeeves and
Wooster novel, and to play with the pulleys, levers, gears, cranks, and knotted ropes of Plum’s
creative genius.” De in-house editor van uitgever Hutchinson, Jocasta
Hamilton, prijst Schotts begrip van Wodehouse’s schrijfstijl. “Ben’s
knowledge of, and affection for, Wodehouse is infectious. He absolutely
understands what makes Wodehouse so special: the combination of
clever plotting and deliciously surprising language.”
Pauline Konink, de Benelux sales manager van Penguin Random
House UK, wil het eerste exemplaar graag aan de Nederlandse
P.G. Wodehouse Society aanbieden. Samen met Tim Butler van
Waterstones boekhandel wordt een festiviteit gepland, waarschijnlijk op
de dag van verschijnen: 1 november. De precieze details zijn nu nog niet
bekend, maar het wordt vast weer geweldig. En kopen dus, dat boek!
Ben Schott, Jeeves and the king of clubs – a novel in homage to P.G. Wodehouse. Hutchinson, 2018, 320 blz. Prijs 16,99 GBP.
Ben Schott, Jeeves and a man called The Donald. The Spectator, 21 mei 2016.
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WODEHOUSE

IN HET KORT

Wodehouse heeft heel veel boeken geschreven. Dat weten we allemaal. Het lezen - en vooral
ook herlezen - daarvan is vreselijk leuk. Maar soms hebben we daar weinig tijd voor. Het leek
uw redacteur daarom leuk om een nieuwe rubriek in Nothing Serious te starten waarin een
aantal van deze boeken (opnieuw) in de schijnwerpers wordt gezet. Hij heeft daarom contact
gezocht met Lars van Eesteren die de samenvatting van de inhoud en de beoordeling zal
verzorgen, samen geven ze de bibliografische achtergrond. Lars publiceert deze
samenvattingen al een aantal jaren op de scholierenwebsite www.scholieren.com en mocht
hiervoor in 2011 de Wodehouse Scripture Knowledge Prize van de Wodehouse Society
ontvangen. Lars heeft er inmiddels een stuk of 27 gepubliceerd. We kunnen nu in de Nothing
Serious dus ook even vooruit...

*** *** ***
KIPPEN,
“WODEHOUSE IN HET

KIPPEN EN NOG EENS KIPPEN
KORT ” door Lars van Eesteren en Herman van Riel

Samenvatting van AMOR IN HET KIPPENHOK (LOVE AMONG THE CHICKENS)
De romanschrijver Jeremy Garnet hoort, dat zijn oude vriend Stanley Featherstonehaugh
Ukridge weer terug is in Engeland. Ukridge is een nogal dominante man die altijd vol ideeën en
plannen zit die hem rijk moeten maken. Die rijkdom bereikt hij echter nooit. Ukridge is en
blijft altijd platzak, leent dan van iedereen geld en vergeet vervolgens om zijn schulden terug
te betalen. Omdat het op het moment, dat het verhaal begint, volop zomer is in Londen en
nogal warm, wil Garnet een tijdje de stad uitgaan. Helaas komt Ukridge hem juist op dat
moment opzoeken in zijn flat. Ukridge is in het gezelschap van zijn vrouw Millie, die haar man
aanbidt. Ukridge legt Garnet uit wat zijn nieuwe plan is. Hij wil een kippenboerderij in Dorset in het zuidwesten van Engeland - beginnen. Kippen leggen namelijk eieren en die worden door
de Engelsen veel gegeten. Er valt dus een fortuin aan te verdienen. Ukridge wil graag, dat
Garnet met hem en Millie meegaat. Hij kan hen dan mooi helpen met de kippen en ook een
beetje vakantie nemen. De boerderij ligt in Combe Regis en dat ligt pal aan de kust, zodat
Garnet ook kan zwemmen en golf spelen. Garnet heeft eigenlijk helemaal geen zin om Ukridge
te helpen, maar hij laat zich uiteindelijk toch door hem overhalen - om het maar enigszins
eufemistisch te zeggen - om mee te gaan.
Het gezelschap vertrekt per trein en onderweg maken ze kennis met de mooie Phyllis Derrick.
Zij is de dochter van professor Patrick Derrick. Garnet vindt Phyllis erg aantrekkelijk, zeker
nu ze ook nog zijn laatste roman aan het lezen is. Wanneer ze in Combe Regis aankomen, gaan
ze naar de door Ukridge gehuurde boerderij. Daar treffen ze ook het echtpaar Beale aan dat
voor het huishouden zorgt. Ze nemen hun intrek in de boerderij. De volgende dag wordt de
eerste lading kippen bezorgd en Ukridge, Garnet en Beale zorgen voor het timmeren van een
ren om de kippen in te huisvesten. Ukridge koopt vervolgens in het dorp allerlei spullen voor de
boerderij - uiteraard op krediet - en begint een plan te maken om de eieren te verkopen. De
verkoop van eieren lukt aanvankelijk slecht, omdat de kippen niet willen leggen en tot overmaat
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van ramp ook nog ziek worden. Als Garnet op een keer
een ontsnapte kip achterna zit, komt hij in de tuin van
de buren terecht. De buren blijken Phyllis en professor
Derrick te zijn. In hun gezelschap bevindt zich ook een
jonge marineofficier, Tom Chase, en dat irriteert
Garnet; hij wordt jaloers. De ontsnapte kip wordt
gevangen en Garnet wordt gevraagd te blijven lunchen,
wat hij maar al te graag doet. Tom blijkt overigens erg aardig te zijn en helemaal niet achter
Phyllis aan te zitten. Garnet speelt na de lunch een partijtje croquet mee en wordt
stapelverliefd op Phyllis.
Ukridge nodigt de familie Derrick een keer op de boerderij uit voor het diner, maar dat
verloopt niet zonder problemen. Omdat de kat vast komt te zitten in de schoorsteen, kan er
niet gekookt worden. Verder is professor Derrick niet zo gecharmeerd van het gezwets van
Ukridge en zeker niet van diens negatieve opmerkingen over Ierland. Derrick is zelf namelijk
van Ierse afkomst. Hij verlaat op een gegeven moment dan ook boos het huis. Garnet beseft
maar al te goed, dat hij er nu ook niet zo goed meer op staat bij de professor. Daarom bedenkt
Garnet een plannetje om bij Derrick weer in de gunst te komen. Toen Garnet een keer aan het
zwemmen was, heeft hij de professor in een bootje zien zitten vissen. Garnet huurt daarom
een locale visser in om het bootje van de professor te laten kapseizen, waarna hij zogenaamd
toevallig in de buurt zal zijn en de professor zal redden. Uiteraard zal dat gunstig uitpakken
voor de relatie tussen Garnet en Phyllis. Hoewel Phyllis inderdaad aangeeft van Garnet te
houden, mislukt het plan, omdat iemand uit het dorp het plan aan de professor verklikt.
Derrick weigert vervolgens zijn toestemming voor een huwelijk te geven.
Teleurgesteld keert Garnet terug naar de
boerderij en houdt zich daar verder bezig met de
kippen en het schrijven. Tijdens een locaal
golftoernooi komt hij in de finale toevallig
tegenover professor Derrick te staan. Derrick wil
de wedstrijd heel graag winnen en Garnet ziet zijn
kans. Hij laat de professor winnen en krijgt
daardoor toestemming om met Phyllis te trouwen.
Als Garnet blij terugkeert naar de boerderij, ontdekt hij, dat Ukridge en zijn vrouw
verdwenen zijn. Ze zijn kennelijk naar Londen gevlucht om aan
de diverse schuldeisers te ontkomen. De volgende dag staan alle
locale winkeliers bij wie Ukridge in het krijt staat op de stoep.
Ze willen als compensatie de hele inventaris van het huis en ook
de kippen meenemen. Op dat moment komen Ukridge en Millie
echter terug. Ukridge heeft van een rijke tante van Millie in
Londen genoeg geld weten los te peuteren om alle schuldeisers
te kunnen betalen. Dat doet hij dan ook. Vervolgens vertelt hij
Garnet, dat hij met de kippenboerderij wil stoppen. Hij heeft
namelijk een nieuw en nóg lucratiever plan bedacht: hij wil een
eendenboerderij beginnen!
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Beoordeling van het boek
De hier besproken vertaling is gebaseerd op de door Wodehouse omgewerkte versie uit 1921,
die tot op de dag van vandaag nog verkrijgbaar is. Hij was bijvoorbeeld niet tevreden over het
feit, dat de eerste vijf hoofdstukken in de oorspronkelijke editie in de derde persoon
enkelvoud verteld werden en de rest van het boek in de eerste persoon enkelvoud. Hij werkte
het boek zo om, dat het hele boek nu door Jeremy Garnet in de eerste persoon enkelvoud
verteld werd.
Zelf schrijft Wodehouse bij deze versie in zijn dedication:

“You will notice that I have practically re-written the book. There was some pretty
bad work in it, and it had ‘dated.’ As an instance of the way in which the march of
modern civilisation has left the 1906 edition behind, I may mention that on page
twenty-one I was able to make Ukridge speak of selling eggs at six for five-pence!”
Hoewel dit boek inmiddels ruim vijfennegentig jaar (!) oud is, vind ik het nog steeds leuk en
uitermate geestig. Het heeft alle aspecten van de humor in zich, van boertig tot verfijnd. Zeer
geestig zijn de fragmenten over de in de door Ukridge gehuurde boerderij geserveerde
kipmaaltijden. Van de vroege ochtend tot de late avond staat daar immers kip op het menu en
dat gaat de bewoners op een gegeven moment natuurlijk behoorlijk vervelen. Hier vind je bij
uitstek de burleske elementen in deze roman terug. Ik heb het boek nu voor het eerst
herlezen en ik vind het boek nog net zo leuk als toen ik het voor het eerst las. Het is eigenlijk
ook een tijdloos verhaal. Het aardige van herlezen is verder, dat je meer op de details van het
verhaal gaat letten. De hoofdlijnen ken je immers al. Je ziet dan ook hoe de diverse
verhaallijnen prachtig in elkaar grijpen en passen.
Wodehouse heeft Ukridge overigens gemodelleerd naar een vriend van een jeugdvriend van
hem. Wodehouse zat samen met William (“Bill”) Townend op Dulwich College in Londen en deze
laatste deed hem het idee voor dit boek aan de hand. Wodehouse schrijft daar zelf in zijn
inleiding tot het boek over:

“Sixteen years ago, my William, when we were young and spritely lads; when you
were a tricky centre-forward and I a fast bowler; when your head was covered with
hair and my list of "Hobbies" in Who's Who included Boxing; I received from you
one morning about thirty closely-written foolscap pages, giving me the details of
your friend’s adventures on his Devonshire chicken farm. Round these I wove as
funny a plot as I could, but the book stands or falls by the stuff you gave me about
"Ukridge" - the things that actually happened”.
De figuur van Ukridge is uiteraard uniek. Hij heeft beslist bizarre ideeën en methodes, maar
toch heeft hij ook iets warms en positiefs in zich. Daardoor krijg je als lezer eigenlijk ook niet
echt een hekel aan hem. Dit is trouwens de enige roman van Wodehouse, waarin Ukridge
voorkomt. Later zijn er alleen nog maar korte verhalen over Ukridge verschenen. Een aantal
daarvan is in Nederlandse vertaling samengebracht in de Prisma Pocket (nummer 1124) “DE
DOLENDE SCHURK ” uit 1965, die ik een volgend keer hier zal bespreken.
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