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Het Programma voor 15 juni 2019
De bijeenkomst is om 13.00 uur in
Restaurant Szmulewicz
Bakkersstraat 12
1017 CW Amsterdam
(bij het Rembrandtplein)

Opening en mededelingen van het bestuur
Favoriet Fragment door Dick Vleeskruijer
Sergé Bogaerts over zijn liefde voor salamanders
Salamanders in het werk van Wodehouse (zie p.11)
Ruilbeurs / The Little Free Library
Boekenveiling (zie p.13)
Presentpremie
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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 2019 op 9 februari, 15 juni en 12 oktober vanaf 13.00 uur samen.
Het bestuur bestaat uit
Peter Nieuwenhuizen (voorzitter), Elsbeth Westerman (penningmeester),
Marcel Gijbels (secretaris, secretariaat@wodehouse-society.nl),
en Herman van Riel (redacteur Nothing Serious)
wodehouse-society.nl

2

Nothing Serious, mei 2019

DE NIEUWE PGWS POSTZEGEL, TWEE AWARDS, EN STERKE VERHALEN:
IMPRESSIES VANUIT SZMULEWICZ, 9 FEBRUARI 2019
De presentielijst werd door onderstaande personen getekend:
Dick Vleeskruijer, Hans Muller, Els Huisman, Dolf Weverink, Jan Jelle van Hasselt, Leonard Beuger,
Willem Pekelder, Elsbeth Westerman, Ronald Brenner (4), Martzen Brenner, Vikas Sonak, Tony Roodnat,
Wim van Es, José van Es, Tense Bilgoe, John Kroes, Hans Jung, Anton Weda, Ole van Luyn,
Josepha Olsthoorn, Jelle Caro, Pjottr Hatzmann, Jannes Koster, Jan Jaap Omvlee, Marcel Gijbels,
Peter Nieuwenhuizen, Herman van Riel, Karel Blommesteijn, Bobbie Blommesteijn, Wil Brouwer
Afmeldingen ontvingen wij van:
Jelle Otten, Johan Buiskool, Huib de Ceuninck van Capelle, Michiel Krans, Pim Gerritse, Ans Olie, Marjan de Vreij,
Peter Uges, Henriëtte Uges-Taurel, Jos Boer, Frans Kapsenberg, Anne-Sophie Andela, Ronald Vercouteren.
Als gast waren aanwezig:
Marieke Mooij-Vleeskruijer (lid 445), Hilde Beuger-van der Schaft.
.

Toen ik bij aanvang van het schrijven van deze impressies pagina 2 van de februari 2019
NOTHING SERIOUS bekeek om het programma als geheugensteuntje te gebruiken, zag ik pas dat
er een QR-code1 naast het programma stond. Nieuwsgierig geworden pakte ik mijn iPhone en
ontdekte dat ik na het nemen van een foto naar onze website werd geleid. Erg leuk en een
beetje gênant dat ik dit nu pas opmerkte. Hulde aan onze redacteur voor deze innovatie.
Zaterdag 9 februari was het een tikje "heavy
weather". Er stond een stevige wind, gepaard gaande met
windstoten. Geheel verwaaid door mijn fietstocht kwam ik
Szmulewicz binnen, waar een gezellig geroezemoes bewees
dat de leden van de PGWS druk bezig waren de draden met
elkaar op te vatten. Om 13:30 arriveerde tot onze vreugde
ook de sectie Friesland in de vorm van Jelle Caro, waarna de
voorzitter de bijeenkomst opende en twee nieuwe
aanwezigen uitnodigde zich te introduceren.
Marieke Mooij-Vleeskruijer (inderdaad, de dochter van Dick) is
een enorme fan van de Harry Potter boeken. Zij vond het leuk
om dit deel van de wereld van haar vader met hem te kunnen
delen. Marieke werd uitgenodigd om te zoeken naar
raakvlakken in het werk van P.G. Wodehouse en J.K. Rowling.
Vikas had onlangs in een artikel gelezen dat veel Wodehouseliefbebbers Harry Potter lezen, wellicht vanwege de
kostschoolconnectie.
Els Huisman is de bridge partner van Hans Muller. Zij had via
hem onze filmmiddag bezocht en hoewel zij eigenlijk op zoek
was naar een Marcel Proust Society, was zij voldoende

1

Volgens Wikipedia is een QR-code een bepaald type tweedimensionale streepjescode, in 1994 ontwikkeld door Denso Wave, een
dochteronderneming van het Japanse bedrijf Denso. De letters QR zijn een afkorting van Quick Response ("snel antwoord"). QRcodes waren oorspronkelijk bedoeld voor het identificeren van auto-onderdelen, maar worden in Japan inmiddels algemeen gebruikt
in tijdschriften, op bushaltes en op visitekaartjes. In Nederland is de code steeds vaker terug te vinden op posters en in tijdschriften.
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gecharmeerd van ons gezelschap om zich als lid op te geven. Ook zij werd uitgenodigd te
zoeken naar raakvlakken in het werk van P.G. Wodehouse en Marcel Proust.
Peter gaf een update over de gezondheidstoestand van Jelle Otten. Het ging snel
bergafwaarts. Helaas is onze voormalige voorzitter, die - onder veel meer - samen met
Jelle Caro een onvergetelijke Wodehouse-reis door Engeland organiseerde, ons inmiddels
ontvallen.
Verder meldde Peter dat ons erelid Tony Ring, de gerenommeerde Wodehousedeskundige, onze oktoberbijeenkomst zal bijwonen.
Hierna werden er lidmaatschapsoorkonden uitgereikt aan
José van Es, Tense Bilgoe, Els Huisman en Anton Weda . Gedurende
vele jaren werden ze altijd prachtig gekalligrafeerd door Hilde
Beuger, maar vandaag beleven we ook hier de overgang naar het
digitale tijdperk en werden de eerste digitaal geproduceerde
oorkondes uitgereikt. Peter gaf een verhandeling over onder meer
ganzenveren en de kunst van het kalligraferen en huldigde Hilde
voor de vele tientallen namen die zij in de loop der jaren op de
oorkonden heeft geplaatst. Zij ontving de Rockmeteller Todd
Award en Peter speldde haar de Vergulde Ganzenveer op.2 Ook
werd het gedicht LEEF! van Rockmeteller Todd voorgedragen (uit THE
AUNT AND THE SLUGGARD in de bundel CARRY ON, JEEVES). Hieronder de
Engelse tekst:

Be!
Be!
The past is dead,
To-morrow is not born.
Be to-day!
To-day!
Be with every nerve,
With every fibre,
With every drop of your red blood!
Be!
Be!
Hierna volgden enkele zakelijke mededelingen. Penningmeester Elsbeth gaf inzicht in
onze financiële situatie. Die is gelukkig niet zorgwekkend. Vooruitlopend op de
sterkeverhalenwedstrijd vertelde zij over haar zoektocht naar € 5,00 (het bleek dat een van
de leden nog het oude bedrag ad € 20,00 had overgemaakt, in plaats van de huidige contributie
van € 25,00). Verder een gentle reminder aan iedereen die dat nog niet gedaan had (of heeft)
om de contributie voor 2019 over te maken. Een eventuele extra bijdrage voor het WAF wordt
natuurlijk zeer op prijs gesteld. Tony informeerde naar reserveringen voor ons lustrum in
2021. Dit wordt in elke begroting meegenomen. De penningmeester ontving een dankbaar
applaus voor haar inspanningen.
2

U kunt beide bewonderen op onze website onder "Bijzondere onderscheidingen (awards)".
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Herman presenteerde de 2019 postzegel, dit keer van een nog jonge
Wodehouse. Het was de negende keer dat er een PGWS-postzegel is
uitgebracht. In de vorige NOTHING SERIOUS (pagina 22) deed Herman een
oproep om ontwerpen in te dienen voor de tiende postzegel. De opdracht
luidt: maak een illustratie met de beeltenis van Wodehouse, geschikt voor
een postzegel (bij voorkeur in kleur) en zend die vóór 15 juni 2019 naar
Herman
(Herman.vanRiel@xs4all.nl
of
NothingSerious@wodehousesociety.nl). Het kan dus nog als u dit blad ontvangt! Meerdere inzendingen
zijn toegestaan. Een jury zal hieruit dan de definitieve keus maken. Behalve de eer dat uw
ontwerp wordt uitgevoerd, stel ik hierbij alvast een fles port beschikbaar als prijs voor de
winnaar van deze ontwerpwedstrijd.
Ole stelde voor een artikel in NOTHING SERIOUS te wijden aan de tot nu toe uitgebrachte
postzegels, of die op andere wijze aan nieuwere leden te tonen.
Peter toonde de kerstkaart van onze beschermvrouwe, die wij op verzoek (bevel?) van
het koninklijk huis niet meer in ons blad publiceren.
Vervolgens gaf Hans Muller een mondelinge recensie
van JEEVES AND THE KING OF CLUBS van Ben Schott. Kort
samengevat luidde die: aardig, maar geen Wodehouse.
Leonard heeft een speciale podcast aan het boek gewijd, als
extra bij de podcast van die week. Hij was het in alles eens
en oneens met Hans. Hij vond het eigenlijk wel aardig.
Verder in dit nummer legt Leonard dit allemaal nog eens uit
(zie pagina 14).
Na een geanimeerde drankpauze waarin een
levendige handel in postzegels plaatsvond waren er nog
meer wetenswaardigheden. Jelle Caro en Hans Jung zullen
met een Jaguar XK 140 uit 1956 meedoen aan de classic rally van ons Belgische
zustergenootschap The Drones. Foto's op internet tonen een auto waarin men zich Jeeves en
Wooster zou kunnen voorstellen.
Marcel en Herman zijn bezig met een nog niet eerder in het Nederlands vertaald
verhaal, OUT OF SCHOOL. De (werk)titel is nog geheim.
Josepha deed verslag van een bezoek aan voorheen Mulliner's, nu Shiraz geheten. Aardig, maar
geen Mulliner's meer.
Het Tweede Wodehouse Filmfestival was een succes.
Er is een derde in de maak. Elsbeth vertelde over plannen
om er in de aanloop naar het 2021 lustrumdiner een
tussentijds evenement van te maken.
Vikas vertelde over zijn bezoek aan de British
Library in januari. Hij had met Frits Smulders de PGWtentoonstelling bezocht. Een vrij kleine tentoonstelling, die
een constante stroom bezoekers trok. Hij had onder meer
in het archief de Camp Diary en verscheidene manuscripten
kunnen bekijken.

5

Nothing Serious, mei 2019

Ole deelde zijn Favoriete Fragment, of eigenlijk één van zijn
vele Favoriete Fragmenten. Het waren twee ontwaakscènes uit
hetzelfde Jeeves & Wooster boek. De eerste begon zo:

'Grrggh.'
'Indeed, sir?'
'Grrggghhh.'
'Very good, sir. One moment.'
Some minutes later, Jeeves floated back to the bedroom...
Ole vroeg wie wist uit welk boek de fragmenten afkomstig waren.
Omdat ze mij in het geheel niet bekend voorkwamen, suggereerde ik dat ze niet van
Wodehouse waren. En inderdaad, ze kwamen uit JEEVES AND THE KING OF CLUBS van Ben Schott.
Na de volgende enigszins roerige drankpauze hield
voorzitter Peter een korte voordracht over verzamelaars
en over clublid Ronald, die al jaren trots als nr. 4 door het
leven gaat en ook wel bekend is als Mbwane Mbongo (hij die
schiet zonder zijn pijp te doven). Ronald ontving behalve
een fraaie oorkonde met een foto van een
pijprokende Wodehouse (zie pagina 2) ook een
gouden pijp met een prachtige rustbank van
Wodehouse boeken. Een buitengewoon passend
en inventief staaltje werk waarop de Awards
Commissie trots mag zijn.3
En toen was het tijd voor onze traditionele sterkeverhalenwedstrijd. Er waren vijf
dappere deelnemers: Dolf, Hans, Karel, Tony en Willem.
Karel brak de spits af met een verhaal dat hij kennelijk al eens verteld had. Karel komt uit een
nette familie, maar dit verhaal ging over een welgestelde oom. Dit lijkt te impliceren dat dit
volgens Karel geen nette oom was. Hoe dan ook, de ontmoeting van de rode Porsche en de
olifant (van circus Boltini) in de Lage Vuursche was voor velen nieuw.
Tony liet eerst zien hoe je een choker van een PGWS stropdas kunt (laten) maken en vertelde
toen een verhaal dat volgens hem zowel sterk als waar was. Dat zijn al onze verhalen natuurlijk.
Het speelde zich af in Sociëteit De Witte. Op grond van reciprociteit heeft ieder lid van de
East Indian Club toegang tot andere clubs. En Tony en Vikas ontmoetten aan de crickettafel in
De Witte een Canadese Nederlander die gestudeerd had aan het door Wodehouse zo geliefde
Dulwich College.
Willem werd bij het begin van zijn verhaal even opgehouden door
een van de juryleden, die informeerde of bij een sterk verhaal een
sterk drankje hoorde. Hij vertelde vervolgens dat hij als
journalist in 1998 in Londen was om Merlin Holland, de kleinzoon
van Oscar Wilde die net een boek over zijn opa had geschreven,
te interviewen. Tegen het einde van het interview ging de
telefoon. Het was de kleinzoon van de Markies van Queensbury,
die Wilde vanwege zijn relatie met zoon Alfred Douglas
aanklaagde, hetgeen leidde tot diens verblijf in de gevangenis. De
3

Ook deze oorkonde, Award en rustbank zijn te bewonderen op onze website.
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kleinzonen waren inmiddels goede vrienden: grootvaders grote vijanden, kleinzonen grote
vrienden.
Dolf vertelde eerste de enige mop die hij kende en had daarna
werkelijk een ongelooflijk verhaal. Hij ging naar het British Language
Training Centre in de Spuistraat om les te krijgen van ene Sir Thomas
uit Darlington (als ik het goed onthouden heb). Toen hij tijdens het
voorstellingsrondje vertelde dat hij lid was van de P.G. Wodehouse
Society werd tot zijn stomme verbazing zijn uitspraak gecorrigeerd:
'It is pronounced Woodhouse'. Uit de reacties van sommige leden was
op te maken dat als dit waar was de man uit zijn vak gezet moest
worden. Of publiekelijk in een schandpaal gezet. Of allebei.
Hans Muller ten slotte, vertelde een verhaal dat speelde in 1959, toen hij 17 jaar was. Pater
Van Uden, de leraar Engels aan het Sint Janscollege waar Hans het gymnasium volgde, vatte
het plan op om met dertien leerlingen een reis door Engeland te maken - per fiets. Hij richtte
daartoe een club op onder de naam “Sodalitas Thomae Mori” (het gezelschap van Thomas
More). Pas veel later begreep hij dat de onderneming van de kant van de reisleider een
wekenlang katholiek protest is geweest tegen de Anglicaanse kerk - uitgebracht in het hol van
de leeuw zelf. Thomas More was namelijk degene die als minister én devoot katholiek in 1534
weigerde bij de aartsbisschop van Canterbury de eed van trouw aan Hendrik VIII af te leggen
waardoor de kerk in Engeland buiten de macht van de paus van Rome geplaatst zou worden. Hoe
dat ook zij – zij hebben onder leiding van de pater en twee andere meefietsende leraren, de
heren Angevaare en Diederix, een fantastische reis gehad.
Als reactie op dit verhaal zong Leonard voor ons het Thomas More lied.
Als toegift had Wil nog een anekdote over een antiverzekeringsclub. Ze las
ook een verhaal voor van Theo Olof over Danny Kaye, die in 1979
gastdirigent bij het Concertgebouworkest was.
Na de finale drankpauze nam de jury (bestaande uit Els en Marieke)
het woord. Aan Dolf werd de prijs voor de leukste mop (een luchtgitaar)
toegekend. Qua verhaal en vertelwijze werd Willem tot runner-up gekozen
en ontving hij een kokosnoot. Tot winnaar werd echter Karel uitgeroepen,
omdat zijn verhaal de jury op het puntje van de stoel hield. Hij ontving tot
zijn blijdschap de sigaar, omdat, zoals hij zei, kokosnoten zo slecht branden.
Toen hadden wij nog net tijd voor de rondvraag. Hans bracht naar
voren dat nieuwere leden soms een probleem hebben qua namen van de leden.
Een voorstel van Bobbie om de namen op de bil van de leden te tatoeëren
haalde het niet. Maar iets in de vorm van een naamkaartje of batch wordt in
overweging genomen.
En toen was het de hoogste tijd om de bijeenkomst te sluiten. Wij
ontvingen presentpremie no. 84, het verhaal SYSTEEM in Bataviaasch
Nieuwsblad, 1 dec. 1910. Het is een vertaling van het verhaal AHEAD OF
SCHEDULE uit de bundel THE MAN UPSTAIRS. In zijn als altijd erudiete inleiding
schrijft Peter dat het een zeer vroege kennismaking met Wodehouse was voor lezers in
Nederlands-Indië. En het verhaal over Rollo Finch en zijn kamerdienaar Wilson is eigenlijk een
prototype voor Bertie Wooster en Jeeves.
JOSEPHA OLSTHOORN
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In Memoriam Jelle Otten
1942 | 2019

Op 10 maart jl. overleed Jelle Otten in Deventer na een lang ziekbed op 76-jarige leeftijd. Jelle
was voorzitter van de Nederlandse P.G. Wodehouse Society (PGWS) van 1999-2004. Hij was
daarmee de 5e voorzitter van onze society.
Jelle was in zijn Leidse studententijd al een vurig pleitbezorger van Wodehouse. Toen hij in de
groentijd, uitgedaagd door medestudenten, gevraagd werd om uit het hoofd een gedicht te
citeren, klom student Jelle meteen op tafel en riep net als Rocky Todd in Carry On, Jeeves
(1925) hartstochtelijk uit:
Be!
Be!
The past is dead.
To-morrow is not born.
Be to-day!
To-day!
Be with every nerve,
With every muscle,
With every drop of your red blood!
Be!
Zijn naam was hiermee gemaakt.
Jelle had de PGWS pas laat leren kennen. Omdat hij de boeken van Wodehouse voornamelijk in
het Engels las, had hij al in de jaren negentig contact gelegd met de Amerikaanse Wodehouse
Society via het opkomende internet. Tot zijn verbazing kreeg hij later van hen te horen dat er
ook in Nederland een Wodehouse Society actief was. En zo trad Jelle ook toe tot de Nederlandse
verenging. Zijn focus bleef hierbij wel internationaal gericht en met zijn vrouw Marjanne
bezochten zij als enige Nederlanders de tweejaarlijkse Amerikaanse Wodehouse Conventions.
Vanaf 2011 kon ik hen vergezellen naar o.a. Detroit, Chicago en Seattle. Jelle, van beroep
apotheker, noemde zich dan speels ‘Chas Bywater, chemist of Rudge-in-the-Vale’, naar een van
de weinige apothekers in het werk van Wodehouse.
Jelle verstevigde de banden met Wodehouse-vrienden in Engeland, Amerika en Rusland en werd
mede-organisator van de Engelandreis die onze PGWS in 2009 ondernam, om de voetsporen van
Wodehouse en zijn romanpersonages te treden. De PGWS-leden bezochten kastelen op zoek
naar de oorsprong van Blandings, zagen Berkshire Pig Breeders, het geboortehuis van
Wodehouse in Guildford en maakten een Mayfair wandeling door Londen, onder aanvoering van
Norman Murphy.
Jelle werd ook mede-oprichter van de Amsterdamse afdeling van de Amerikaanse Society, die de
welluidende titel The Right Honorable Knights of Sir Philip Sidney kreeg. Als ‘foreign
correspondent’ schreef verslagen over de Nederlandse bijeenkomsten in het Amerikaanse blad.
Dit heeft mede bijgedragen aan de goede naam die we als society wereldwijd hebben. Hij werd
daarom door de PGWS in 2010 onderscheiden met de “Vladimir-Brusiloff-Award-forEncouraging-literary-Encounters”.
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Jelle was een beminnelijke en integere man, die met lede ogen aanzag hoe eind jaren negentig
de vereniging bijna ten onder ging aan onenigheid in het bestuur en financiële perikelen. Met
een geheel nieuw bestuur trad hij in 1999 aan en kreeg snel weer de blik op P.G. Wodehouse
gericht. Als stille financier hielp hij de vereniging er financieel bovenop. Voor het eerst kwamen
er dankzij Jelle en de PGWS weer nieuwe Wodehouse-vertalingen in het Nederlands op de markt,
uit de koker van de immer actieve Leonard Beuger, waardoor ook nieuwe lezers konden
kennismaken met Wodehouse. Jelle was zelf een verwoed Wodehouse-lezer en tekende graag in
op alle nieuwe Engelse uitgaven die er uitkwamen.
Ruim vijf jaar geleden werd bij Jelle ongeneeslijke prostaatkanker geconstateerd en Jelle werd
behandeld om het ziekteproces te vertragen. Als apotheker dacht hij intensief mee met de
behandelmethoden. Zijn conditie en mobiliteit namen af, maar toch bleef Jelle zolang het ging
een trouw bezoeker van onze bijeenkomsten in Amsterdam, in Mulliners Wijnlokaal en later ook
in Szmulewicz. Vorig jaar juni was hij er voor het laatst en nam daar ontroerd van ons afscheid,
wetend dat hij niet meer langs zou kunnen komen. Afgelopen najaar verslechterde zijn toestand
snel. Verschillende PGWS-leden hebben hem nog thuis opgezocht; in zijn laatste periode
verbleef hij in het hospice in Deventer, waar ik hem een week voor zijn overlijden nog kon
bezoeken. We bleken verrassend veel overeenkomsten te hebben: beiden geboren in Den Haag,
in militaire dienst gezeten (Jelle als radiotelegrafist), in een apotheek gewerkt, liefhebber van
Elsschot en uiteraard verknocht aan P.G. Wodehouse. Lezen lukte Jelle niet meer goed in zijn
verzwakte conditie, maar zijn grootste plezier had hij in het luisteren naar de Modern Dutch
PodCasts met de nieuwe Wodehouse vertalingen van Leonard Beuger. Het was voor hem
Wodehouse tot het eind, als allerlaatste medicijn.
We zullen Jelle enorm missen. In besloten kring is Jelle begraven in de Tjoenerhof in
Diepenveen.
Peter Nieuwenhuizen

***

***

***

Dank dear Wodehouseans, lieve vriendinnen en vrienden, voor jullie betrokkenheid
tijdens de ziekte van Jelle en na zijn overlijden.
Peter schrijft wat Jelle heeft betekend voor de Society, maar ik weet wat de Society
heeft betekend voor Jelle. Jelle heeft altijd enorm genoten van de bijeenkomsten in
Amsterdam, van het plezier daar en de vriendschap die hij ondervond van de vele
mensen, die hij, dankzij P.G. Wodehouse, heeft leren kennen en waarderen, in
Nederland en van over de hele wereld. Het heeft zijn leven verrijkt.
Marjanne Otten-Scholten
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KOPPIGE

KOKOSNOOT

door Willem Pekelder
Sinds een paar weken ligt in de fruitschaal een voor mij onhandelbare vrucht. Het is een
kokosnoot. Niet bepaald de schoonste onder Gods creaties: opgeblazen, ruw en bijzonder
slecht gekapt.
Elke ochtend bij het sinaasappels persen staart de noot mij dwingend aan. Alsof ze wil krijsen:
"Klief mij!" Maar dat is nu juist het probleem: ik weet niet hoe dat moet. Nooit eerder heb ik
een vrucht als deze over de vloer gehad.
De wijze waarop de kokosnoot zich toegang heeft verschaft tot mijn woning, is op zijn minst
discutabel. Ze kwam mee als bijvangst van een bezoek aan Amsterdam. Dat zit zo. In de
hoofdstad vond bij de P.G. Wodehouse Society een sterkeverhalenwedstrijd plaats, geheel in
de geest van de in 1975 overleden Engelse schrijver - Wodehouse dus - wiens literaire erfgoed
het genootschap in ere wenst te houden.
Mijn sterke verhaal luidde als volgt: in 1998 waren collega Renate van der Zee en ik in Londen
voor een artikel over de Ierse auteur Oscar Wilde. Onderdeel was een interview met Merlin
Holland, kleinzoon van Wilde, die juist een boek had geschreven over zijn beroemde
grootvader. Uiteraard ging het gesprek ook over de detentie van Wilde vanwege diens
homoseksuele verhouding met lord Alfred Douglas. Twee jaar zat hij in de cel, min of meer
door toedoen van Douglas' vader, de markies van Queensberry.
En nu komt het: tijdens het interview ging de telefoon. We hoorden Holland mompelen over
'samen eten' en 'een goede fles wijn'. Na het ophangen zei hij: "Dat was de kleinzoon van
Queensberry. We hebben zaterdag een eetafspraak." Moraal: de tijd heelt alle wonden: waar
de grootvaders elkaar naar het leven stonden, zijn de kleinzoons dikke vrienden.
De P.G. Wodehouse Society, een verzameling amusante anglofielen, vond het (overigens
waargebeurde) verhaal net niet sterk genoeg voor de jackpot, maar wel voor de tweede prijs.
En sindsdien zit ik dus met een kokosnoot in de huishouding à la Wodehouse's roman 'Love
Among the Chickens'.
Wat nu? Op internet is veel over de kokosnoot te vinden. Dat de vrucht oorspronkelijk
afkomstig is van de kokospalm in Sri Lanka en haar vruchtvlees niet vlezig smaakt, maar
vezelig. Dat de noot zeer geneeskrachtig is, goed voor lever, nieren, hart en bloedvaten. Dat
kokoswater veel wordt gebruikt als sportdrank. Er zelfs een kinderboek aan de tropische
verrassing is gewijd, getiteld 'Het kleine draakje Kokosnoot' ("Wanneer je het boek openslaat,
sta je meteen oog in oog met Kokosnoot en zijn vader Magnus"). En dat je van de harde schaal
mooie decoraties kunt maken. Maar dan moet je de noot dus wel eerst hebben gekraakt. Ook
daarover vele tips op het wereldwijde web. Ik koos voor de eenvoudigste: 'Pak een hamer en
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een schroevendraaier met ronde kop. Plaats de noot op een doek, zet de schroevendraaier in
de ogen van de vrucht en geef er met de hamer een forse tik op.'
Ik haalde het gereedschap uit de schuur, en volgde braaf de instructies: noot op doek, knal
met hamer. Maar hoe hard ik ook sloeg, het lukte niet. De ogen vlogen eruit, de noot bleef
potdicht, zelfs na een keiharde confrontatie met de keukenvloer. Ik vrees dat ik zit
opgescheept met een bijzonder koppige kokosnoot.
Een kokosnoot is geen schone creatie: opgeblazen, ruw en slecht gekapt.
*** *** ***

DE

SALAMANDERS VAN GUSSIE FINK-NOTTLE
door Peter Nieuwenhuizen

Een van de oudste vrienden van Bertie Wooster is Augustus
(‘Gussie’) Fink-Nottle. Gusse zat bij Bertie op de
middelbare school, is geheelonthouder met een voorkeur
voor sinaasappelsap en wijdt zich in Lincolnshire aan de
studie van salamanders. Met zijn kennis over deze diertjes
probeert hij het hart van Madeleine Bassett te veroveren
als hij al niet met Emerald Stoker op stap is. Zijn
prijsuitreiking op de Market Snodsbury Grammar School is
legendarisch, net als zijn poging om salamanders te vangen in de fontein op Trafalgar Square.
Gussie is veelzijdig.
In de komende vergadering heeft de P.G. Wodehouse Society het genoegen om een eminente
salamander-kenner als gast te hebben: Sergé Bogaerts, winnaar van de Lendersprijs voor
Herpetologie 2014. Sergé zal ons meevoeren in het fascinerende leven van de salamander en
bij ons het enthousiasme aanwakkeren voor dit Genus Salamandridae zoals Gussie dit ook
heeft.
Ter voorbereiding is aan de leden de vraag om fragmenten op te zoeken in de verhalen van
Wodehouse die over deze prachtige diersoort gaan. Gussie en salamanders, dat moet hand in
hand gaan. Zoek de fragmenten op en lees ze voor tijdens de komende bijeenkomst.

LEDENNIEUWS
Nieuw:
443 Els Huisman, Amsterdam
444 Anton Weda, Leeuwarden
445 Marieke Mooij-Vleeskruijer, Kaatsheuvel
Overleden:
280 Jelle Otten, Deventer
U kunt een ledenlijst (in PDF formaat) aanvragen bij het secretariaat: pgwssecretariaat@hotmail.nl
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SALLY IN CYBERSPACE
door Arun Senguptai
Now, when a friend like Psoumya approaches with a problem of Plummy proportions what is one
to do? I mean noblesse oblige and all that rot.
Especially a pal with whom you have swapped creative juices while working on a series of books,
a saga that you have let loose on unsuspecting masses in five bally parts. Add to that more
such collaborations are in the works, to be hurled at naïve souls when they are at their most
vulnerable.
The Code of the Psenguptas compels you to spring into action, sleeves rolled up and palms spat
on. The old bean races like a cheetah resolved to catch the first scene before the curtain is
raised, unscheduled maintenance work on Piccadilly notwithstanding. Met of zonder pendelbus.
You see, Psoumya was just pottering about, minding her own business and generally spreading
sweetness and light, when she was blind-sighted by this blighter of a friend asking her to
compile a list of ten books. Following that she was to publish the list, one measly volume after
another, into what has become the tangled web of our lives, FaceBook – that mingled yarn,
fusing good and ill together.
Being an artist, and a topping one at that, Psoumya decided to put her own crafty spin on it.
With her diligent brush-strokes, she dragged her choice of books onto canvas. She made them
wear the frame, Spode-like, around their spines and leather jackets. To cut a long story short,
she started making paintings of each book in her list.
And having dipped the wick of her creative soul in the dangerous spirit of graphic novelling, in
which yours truly has waded alongside as her comrade in arms, she was ignited with the desire
to put words into the mouths of the books. As if all that they held from cover to cover was
not good enough. She brought in speech bubbles.
Being a Plummite herself, it was not too long before she plunged for Doctor Sally among her
choices. And with jolly old Wodehouse fare literally in the picture, so to say, she rang for her
partner in crime to come to her aid.
“What ho!”
“Of all the infernal nuisance …”
“Good morning to you too.”
“I picked Doctor Sally.”
“Did you now? No Psmith, no Blandings, no Jeeves. That’s the most unkindest cut of all.”
“I could pick only one Wodehouse book. Dashed difficult thing too, given he seems to have
produced one every alternate day.”
“I wonder what the rest of the volumes have to say about that in your cartoon?”
“They will have some testy tinkerty-tonks up their sleeves, won’t they?””
“Given they will be cut to the quick at not being picked, I doubt they will stop at the
unprintable.”
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“They are books, for g’s sake. They cannot access the unprintable.”
“Take it from me, old p-in-c, that little technical impossibility won’t stop them. Besides, this is
the electronic world. Print is passe and all that sort of thing… Also, given a shelf, they can
stand up for themselves … and they don’t lack spines.”
There was what you would call a pregnant silence before
she gushed forth:
“I say, can you help me come up with some words for these
pestilent perishers?”
“Well, you see, what with this thing and that …”
“Arun, I mean now!”
“Oh, sure, indeed, right-ho, sure thing, happy to help and
all that.”
So, that was the gist of it. As rummy old Shakespeare
says, if you’re going to do a thing you might as well pop
right at it and get it over.
With firmness of purpose we did just that, and in the
image herewith you see the result.
If for some reason you find yourself intrigued about the Psoumya-Psengupta collaborations I surreptitiously hinted
at (perhaps because someone took away your all-day sucker at the age of six), I am adding the details of the blasted
lot without a blush of shame on our cheeks of modesty

ii

i

Sportswriter Arun Sengupta and artist Soumya Ganesh (Maha) have collaborated in producing a series of graphic novels based
on the History of World Cup Football. However, both remain Plummy types. Hence, faced with a FaceBook challenge, they
combined to produce something Wodehousean.
Arun Sengupta writes the story behind the Plum-piece. The artwork is by Soumya Ganesh
ii
Sudden Death: An Illustrated History of World Cup Football as a Mystery Thriller Volumes 1 to 5 by Arun and Maha …
published by Criketsoccer … available from Amazon and other outlets

*** *** ***

BOEKENVEILING
Carel Coops, ons lid nr.5, heeft onlangs besloten een aantal van zijn overtollige boeken ter
beschikking van de Society te stellen zodat ze daar een nieuwe eigenaar kunnen vinden. Zijn
(Engelse) pocketboeken zullen een plaats vinden in onze Free Library, de hardcovers zullen
tijdens de bijeenkomst worden geveild om zo een bijdrage voor het WAF-fonds te genereren.
De te veilen boeken zijn:
• COMPANY FOR HENRY, Herbert Jenkins, 1967 (1ste druk), redelijke staat.

•
•
•
•

ste

FRENCH LEAVE, Simon and Schuster, 1959 (1
ste

FULL MOON, Herbert Jenkins, 1947 (1
JEEVES, JEEVES, JEEVES

druk), redelijke staat

druk), slechte rug

– Three novels by P.G. Wodehouse, Avon Books, 1976

A DAMSEL IN DISTRESS (1975), S OMETHING FISHY (1978), A FEW QUICK ONES (1978) en
A PELICAN AT BLANDINGS (1978), alle vier Barrie & Jenkins en in goede staat.
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EEN

HOMMAGE AAN DE

MEESTER

door Leonard Beuger
JEEVES AND THE KING OF CLUBS van Ben Schott is inmiddels alweer een

flink tijdje geleden verschenen, in november 2018. Het is met
toestemming van de rechthebbende erfgenamen van Wodehouse
geschreven in de stijl van de Meester, als een soort eerbetoon, een
hommage. Die rechthebbenden zullen er ook nog wel een ander belang
bij hebben, de naam Wodehouse is over de hele wereld nog steeds
commercieel interessant, en dit is dan ook de tweede pastiche die
binnen enkele jaren is verschenen. De eerste was JEEVES AND THE
WEDDING BELLS door Sebastian Faulks in 2013, eveneens uitgegeven bij
Hutchinson.
Op beide boeken zijn talloze kritieken verschenen van allerlei Wodehouse-liefhebbers in
binnen- en buitenland, en de meeste daarvan waren, zoals gewoonlijk bij dit soort pogingen,
negatief. Wat dat betreft zijn de wodehousianen, laten we zeggen, erg trouw aan de meester
en ze kunnen het slecht uitstaan wanneer iemand in zijn stijl probeert te werken. De meeste
pastiches heb ik in de loop der jaren zien neergesabeld. Dat was niet altijd terecht.
Ik heb van dit boek bijvoorbeeld ook erg genoten. Het is inderdaad waar: het is geen
Wodehouse, daar zijn makkelijk voorbeelden van te geven - maar dat is in feite ook niet
helemaal de bedoeling. Het is toch eigenlijk juist leuk om wodehousiaanse elementen te nemen
en daar iets nieuws mee te maken met een voortdurende knipoog. Voor een publiek dat
Wodehouse goed kent is het natuurlijk juist interessant, zou je zeggen, om er iets nieuws mee
te doen. Niet weer het zelfde. Er is al genoeg Wodehouse. Nou ja, sommigen zullen zeggen dat
er nooit genoeg Wodehouse kan zijn, maar u begrijpt wat ik bedoel: het is aardig om er iets
mee te doen. Een intellectuele uitdaging voor auteur èn lezer.
Ik heb in elk geval met veel plezier gekeken hoe Ben Schott hier allerlei dingen nu juist even
iets anders heeft gedaan. Hij heeft de nadruk vooral gelegd op het spelen met de stijl van
Wodehouse. Je kunt zonder meer kritiek hebben op het plot van het boek, dat is niet geweldig.
Ik heb er misschien ook niet zo op gelet. Dat doe ik bij Wodehouse eerlijk gezegd ook nooit zo
erg meer, want die gebruikt eigenlijk altijd hetzelfde plot dat je inmiddels wel kent, maar daar
gaat het ook helemaal niet om. Het gaat om de atmosfeer en de taal, ja vooral ook om de taal.
En ik vond het dan toch wel heel geweldig hoe Ben Schott daarmee speelt. Hij speelt er ook
net niet te véél mee. Hij maakt het niet te gek, maar hij hanteert de wodehousiaanse manier
van schrijven met in het achterhoofd het besef dat zijn publiek die stijl heel goed kent en het
waarderen kan als hij daar af en toe een grapje mee maakt. Een soort dubbele ironie.
Ik kreeg wel regelmatig de indruk dat de personages wat realistischer waren dan bij
Wodehouse, althans dat ze realistischer dingen deden. Ik denk bijvoorbeeld aan Florence
Craye die in dit boek een rol speelt. Het gaat weer om een toneelbewerking van een van haar
romans. Niet SPINDRIFT dit keer, dat zo spectaculair geflopt is in de versie van Percy Gorringe,
maar een drie uur durende productie naar een boek dat FLOTSAM heet. Op een heel realistische
14
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manier beschrijft Ben Schott hoe ze voor dat stuk via Bertie de pers, de kritiek probeert te
beïnvloeden. Dat kwam heel authentiek en eigentijds over. Misschien komt het ook omdat
JEEVES AND THE KING OF CLUBS in het heden lijkt te spelen. De handelingen van de personages
waren bij Wodehouse in feite ook wel veel realistischer dan ze nu lijken, maar door de afstand
in de tijd zijn die ongelofelijker geworden, een soort quasi-fictie. Een goed voorbeeld daarbij
is BARMY IN WONDERLAND. Dat is een boek waarin Wodehouse ook allerlei gewoontes en
gebruiken uit het theater op de hak neemt die nu een tikje irreëel of verzonnen lijken, maar in
feite in hun tijd, in de jaren vijftig en eerder, en op hun plek, Broadway en andere centra voor
toneel en muziektheater wel duidelijk reëel bestonden en deels nog bestaan, en die dan door
Wodehouse hoogstens licht-parodiërend werden beschreven. Wat dat betreft sluit Ben Schott
dus volgens mij juist goed aan bij Wodehouse en diens intensies door de theatergebruiken, en
andere gebruiken van onze eigen tijd licht parodiërend te beschrijven waardoor ze iets
komisch krijgen, maar ook iets als vanuit een andere, bijzondere wereld.
Er zitten heel veel nieuwe beelden, vergelijkingen, metaforen in dit boek die helemaal in
Wodehouse-stijl zijn. Dat vind ik heel knap. Schott imiteert niet alleen, hij bouwt verder. Die
beelden zijn vaak moderner, waardoor ze wat harder overkomen, maar in feite werkt hij op
dezelfde manier als Wodehouse in zijn tijd. Veel dingen die wij nu als typisch Wodehouse
beschouwen, waren in diens tijd veel algemener, maar dat zijn we nu vergeten.
Wel is het soms bij Schott allemaal iets minder onschuldig dan we bij Wodehouse gewend zijn,
hoewel dat natuurlijk ook een tijdverschijnsel is, en dan wordt het opeens iets té modern van
toon misschien. Van een vrouw zegt Schott bijvoorbeeld in een bepaalde context '... unless she
is having an affair - and I rather hope she is'. Dat zou Wodehouse geloof ik niet gezegd
hebben, althans niet geschreven. Een meer typisch Schott- dan Wodehouse-grapje is het
terugkerende van-een-zelfstandig-naamwoord-een-werkwoord-maken zoals 'to mantelpiece'
iets (iets op de schoorsteen zetten) en 'he excalibured his pen' (hij trok zijn pen
tevoorschijn). Heel grappig wel - en eigenlijk best wodehousiaans genoeg, vooruit. Het aardigst
vind ik het wanneer Schott een van Wodehouse bekende uitdrukking of wending gebruikt en er
dan nog een schepje bovenop doet zoals wanneer hij van tante Agatha zegt dat zij degene is
die (dat kennen we) 'wears barbed wire next to the skin' maar daar dan nog aan toevoegt 'and
assassinates tradesmen with a well-aimed sneer'. De 'aged relative' wordt bij Schott een
'time-worn relic'. Eén slagje sterker, dat is leuk.
Het boek is verder ook gewoon goed geschreven, met
prachtige tik-tak dialogen. Pat en Mike zijn er niets bij. Nog
lastiger te vertalen dan gewoon Wodehouse, lijkt me. - Luister
nog even naar Modern Dutch Podcast nummer 071 Extra, daar
heb ik het toch een stukje geprobeerd.
Ik zou dit boek in elk geval best willen aanbevelen.
Ben Schott: JEEVES AND THE KING OF CLUBS
uitg. Hutchinson. ISBN: 9781786331434
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VAN

ONZE CORRESPONDENT …
Hans van Bussel bericht uit Italië

Saluzzo / Mondello
Een groot deel van het jaar verblijf ik voor mijn werkzaamheden in
Italië. Zo was ik recent in Saluzzo (Piemonte) waar ik met
mijn vriend Giuseppe Accardi de Villa Belvedere bezocht
omdat we daar een klein concert op een van de antieke
Weense fortepiano's uit de collectie Accardi/van Bussel
organiseerden. De laatste bewoonster, een heuse barones,
is al lang overleden en de stad Saluzzo heeft de villa jaren
geleden aangekocht. Tijdens mijn verblijf wierp ik daar een
blik in de omvangrijke bibliotheek en mijn ogen werden als
door een magneet aangetrokken naar DIE plank waar twee
Wodehouse boeken verscholen stonden. Een onverwachte
verrassing! Het waren respectievelijk een Herbert Jenkins
uitgave van PICCADILLY JIM en een hardcover Tauchnitz
uitgave met een dubbele titel: LOVE AMONG THE CHICKENS /
THE HEART OF A GOOF. De barones las Wodehouse kennelijk in
de Engelse uitgaven.
Dit bezoekje duurde slechts kort en ik nam me voor om bij
een volgende gelegenheid wat meer tijd uit te trekken voor een gedegen onderzoek van de
bibliotheek. Die kans kreeg ik al snel en na een half uurtje tussen de vele boekenplanken was ik
ervan overtuigd dat de Comtessa een echte Wodehouse
liefhebster was. Ik vond nog een BIG MONEY en een eerste
uitgave van VERY GOOD, JEEVES!, beide van Herbert Jenkins.
De eerder genoemde dubbeluitgave bevatte inderdaad de
twee genoemde boeken, door Tauchnitz respectievelijk
uitgegeven in juli en augustus 1926. Kennelijk vond de
barones dat de paperback uitgaven het verdienden om
samen in een luxueuze harde kaft te worden ingebonden.

Na onze activiteiten in Saluzzo verkasten we naar Mondello in de
buurt van Palermo. En daar wachtte mij op de zondagsmarkt op het
Piazza Marina in Palermo een volgende verrassing: een AVANTI, JEEVES!
van de uitgeverij Bietti (1942) voor maar €6,- !
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ASHOK BHATIA

OPNIEUW TE GAST BIJ DE

P.G. WODEHOUSE SOCIETY

door Peter Nieuwenhuizen
Op vrijdagavond 1 maart ontving de PGWS Ashok
Bhatia als gast in restaurant Szmulewicz. Ashok
Kumar Bhatia was bezig aan een Europese
rondreis, langs o.a. Nederland, Zwitserland en
Noorwegen, om er familie en Wodehousevrienden op te zoeken. Met een klein comité
konden we hem op korte termijn ontvangen:
Vikas
Sonak,
Arunabha
Sengupta
en
ondergetekende spraken met hem over zijn
Wodehouse-passie. In 2017 was Ashok ook al bij
de PGWS langs geweest: zie zijn blog voor het
verslag:
https://ashokbhatia.wordpress.com/2017/05/03/a-drones-club-meeting-in-amsterdam/
Ashok heeft de liefde voor Wodehouse geërfd van zijn vader, die drie Wodehouse-boeken in zijn
kast had staan; zijn eerste kennismaking met Wodehouse was MATING SEASON uit 1949 (vert.
GUSSIE EN KATVIS, 1949/ JEEVES EN DE LIEFDE, 2018) en hij werd getroffen door de milde satire in
het boek. Zijn eigen collectie in momenteel ook niet veel groter dan die drie, want een verzamelaar
is hij niet. Hij leest Wodehouse in het Engels, omdat in Puducherry in Zuid-Inda waar Ashok
vandaan komt, Wodehouse overal in die taal verkrijgbaar is, in tegenstelling tot vertalingen in een
van de talen die in India gesproken worden, zoals bijvoorbeeld Tamil, Hindi, Urdu, Gujarati, Punjabi,
Hindoestani, etc. Samen met Agatha Christie staat Wodehouse nog steeds aan de top van de
Engelstalige literatuur in India.
Zijn favoriete boek is SOMETHING FRESH uit 1915 (vert. EEN VROOLIJKE ROMANCE, 1928 / NIEUWE
BEZEMS, 1963), de eerste Blandings Castle roman. Er zijn verschillende zaken in het boek die hem
fascineren. De houding van sterke vrouwen, zoals Joan Valantine; het contrast tussen de
vechtersmentaliteit van Joan en de beschermde opvoeding van Aline Peters; de nadruk op de
fysieke fitness van Ashe Marson. En natuurlijk de uitgesproken karakters van Lord Emsworth en
Rupert Baxter. Volgens Ashok is dit een van weinige Wodehouse-boeken die het verschijnsel
writer’s block benoemt. In het boek worden ook heel goed de verhoudingen tussen upstairsdownstairs weergegeven, ofwel de afstandelijke verhoudingen tussen de adellijke familie in de
salon boven en de bediendenstaf in de vertrekken beneden. Wodehouse zelf heeft in zijn jonge
jaren vele uren doorgebracht in de bediendenhal, waar hij goed de rangorde en etiquette heeft
kunnen bestuderen, die hij later in zijn boeken zou
weergeven.
De sterke vrouwen vindt Ashok een rolmodel en wil hen
graag gaan vermelden in een van zijn publicaties over
management lessen. Ashok Kumar Bhatia is namelijk na zijn
zakelijke leven gaan schrijven. Zo vergeleek hij onlangs de
wereld van managers met een gevaarlijke jungle vol met
wilde dieren, in het boek SURVIVING IN THE CORPORATE
JUNGLE , dat hij in eigen beheer uitgaf. Een professor aan
de European University in Lissabon noemde het een ‘in
Wodehouse stijl’ geschreven managementboek, een
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compliment dat Ashok blij en dankbaar in ontvangst nam.
Uiteraard wilde de PGWS hem aanmoedigen om verder onderzoek te gaan doen aan Wodehouse en
beloonde deze schrijver met flink aantal Wodehouse-uitgaven, die hij nog niet had; ze waren
uiteraard in het Nederlands, zodat Ashok meteen zijn vreemde talenkennis verder kon opvijzelen.
Ashok Bhatia, Surviving in the corporate jungle – a backpacker’s guide. India: Partridge, 2017.
Isbn 978-1-4828-8850-8. €12,99. Meer info: https://ashokbhatia.wordpress.com/tag/corporate-jungle/
***

***

ANOTHER DRONES CLUB

***

MEETING IN

AMSTERDAM

by Ashok Bhatia

‘Is Mr. Little in trouble, sir?’
‘Well, you might call it that. He’s in love. For about the
fifty-third time. I ask you, Jeeves, as man to man, did you
ever see such a chap?’
‘Mr. Little is certainly warm-hearted, sir.’
‘Warm-hearted! I should think he has to wear asbestos
vests.’
(The Inimitable Jeeves)
If one happens to be an ardent fan of P G Wodehouse pottering about Amsterdam, and gets an
opportunity to meet up local members of the P G Wodehouse Society there, one would be wise
to wear an asbestos vest before popping up at the gig. One does not necessarily allude to
romantic possibilities here, but only to the kind of warmth, sweetness and courtesy which
welcomes one at such events.
When yours truly, in the garb of Bingo Little,
passed by Amsterdam recently, Psmith, the
journalist and cricket historian, lost no time in
organizing a small get together. Galahad, the
charming President of the Society, took some
time off from his linguistic and scholarly
pursuits and decided to join in. Pop Glossop,
yet another linguist and a communication
expert, trooped in, duly braced for the loony
festivities.
A lay person could be excused for believing
that not much gets discussed at such gigs. Nothing could be farther from the truth. Besides
the characters and narratives dished out by Plum, the events which led one to come under the
spell of the Wodehouse canon get recounted. Different lenses with which his works can be
viewed – social, economic, political, psychological, and the like – get discussed. The relevance of
the same in our tension-ridden contemporary times is subjected to a pitiless analysis. The
need for new books which try and imitate the Master comes up for a mention. Personal
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experiences which remind one of some Plummy instances get shared. The work being done by
various Wodehouse societies the world over to spread Wodehousitis gets appreciated.
Bingo Little, fresh from his international travels over the past two years, had an intensive
discussion with Galahad. Copious notes made by the latter may soon result in an article which
could get unleashed on the unsuspecting members of the Society in the June 2019 edition of
its journal, Nothing Serious. He also received a treasure trove of books – Dutch translations
of some of the Master’s works and a compendium of the wit and wisdom of Wodehouse by
Tony Ring – from Galahad and Psmith. Bingo obviously felt honoured and chuffed, especially
because after the gig got over, Pop Glossop ensured that Bingo’s return to his temporary
abode in the city was comfortable.
Earlier, during a leisurely stroll around the Amstel, Psmith was quick
to point out to Bingo Little the various attractions of the city. One
of these was a statue of Spinoza, ‘the Prince of Philosophers’, in
front of the Amsterdam City Hall by the Zwanenburgwal. As we
know, Spinoza is held in high esteem by none other than Jeeves
himself.
The duo also passed by the house where Rembrandt had lived for
some time. It is common knowledge that there are many reasons for
the centuries-old popularity of the renowned artist – the tremendous
volume of his output, the range and the quality of his work, and the
kind of unique life he lived. But beneath all this is the undercurrent
of human psychology that his work represents. Look at any of his
subjects, and you can somehow surmise the kind of slings and arrows that Fate might be
bestowing upon them at the time of facing the artist’s easel.
The narratives dished out by Plum are not different. The
psychology of the individual reigns supreme. Whether one
comes across mentally negligible bachelors, intelligent valets,
goofy females, maiden aunts, helmet-pinching curates,
eccentric bishops, or even senile aristocrats and their
nagging sisters, it is their psychology which determines the
flow of the goings on. Even those from the animal kingdom
get presented to a reader with unique insights into their
behavioural patterns.
It stands to reason that Netherlands, which produced
creative geniuses of the stature of Spinoza, Rembrandt and
Vincent van Gogh and many others, has one of the few
societies which spread sweetness and light globally by
keeping the Wodehouse canon alive and kicking.

Rembrandt

It does not really matter that the backdrop of his oeuvre is the vanished world of Edwardian
England. What matters is that his work continues to educate, engage and entertain all those who
decide to take a saunter down the streets of Plumsville, soaking in its brilliant sunshine and
savouring low-hanging fruits of pristine humour on the trees lined up on both their sides.
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PLUM

AND THE

BIBLE

door Ole van Luyn
Een paar maanden geleden sprak ik met een priester van de Anglicaanse Kerk. Dat was op zichzelf
niet zo verwonderlijk, want mijn vrouw en mij kun je op zondagochtend doorgaans in de Engelse
kerk hier in Den Haag vinden. Maar het was een prettige verrassing dat ook hij een bewonderaar
van P.G. Wodehouse bleek te zijn, en zoals wij allen weten is dit, wanneer je dat bij een ander
ontdekt, een goede basis voor een gesprek en soms voor een blijvende vriendschap.
Seelenverwandtschaft, zegt men ten oosten van ons land. Nu is dat op zichzelf niet een reden om
daaraan een stukje in dit eminente tijdschrift te wijden, maar dat gesprek leidde tot een
ontdekking die voor mij een toevoeging, een nieuwe dimensie, aan mijn eigen Wodehouse-universum
was. Ik verklaar mij nader.
"Ik meen me te herinneren", zo sprak de gewijde man, "dat ik eens heb
opgevangen of gelezen dat er een monnik is die alle boeken van P.G.
Wodehouse heeft gelezen en alle verwijzingen daarin naar de Bijbel – de
King James Version, uiteraard – heeft gecatalogiseerd." Zoiets laat ik
mij geen twee keer zeggen, en dat was dus zoeken geblazen. Op het
internet. En zo geschiedde het dat ik tenslotte de Benedictijner Broeder
Rob Bovendeaard (ja heus, het is een Limburgse naam) ontdekte alsmede
Madame Eulalie's Rare Plums1. Voor de doorgewinterde leden van onze
P.G. Wodehouse Society is die website natuurlijk geen nieuws; in een email noemde onze voorzitter het 'een mooie schatkamer'. Maar wie er
nog
geen
ervaring
mee
heeft
roep
ik
toe:
ga
naar
http://madameulalie.org/index.html , klik op de vele links en geniet! Met
name voor veel vroege verhalen die niet meer in boekvorm toegankelijk zijn, of die zelfs nooit in
boekvorm zijn uitgegeven, is het een onuitputtelijke bron van ontdekkingen en van leesplezier. Maar
terug naar de aanleiding van deze regels: op de home-page van de website kun je met de cursor
naar de rechterkolom gaan waarboven 'Search the site' staat en dan naar beneden; je ziet dan vijf
kleine boxen en in de tweede zie je in fraaie Gotische letters Fr Rob Bovendeaard's Biblia
Wodehousiana staan. Klik daarop en er gaat wederom een geheel nieuwe wereld open.

Broeder Rob is een Limburger die in een Benedictijner klooster in Normandië woont en werkt. We
voeren inmiddels een levendige en vrolijke e-mailcorrespondentie en hoewel we elkaar nooit
ontmoet hebben zijn we voorlopig nog niet (virtueel) uitgepraat. Maar het bleek ook dat hij het te
druk had gekregen om àlle boeken van Wodehouse na te zien op bijbelse citaten en zinspelingen; er
was nog een dozijn of zo dat nog steeds lag te wachten. Een daarvan was A GENTLEMAN OF LEISURE
dat ik bij de ruil-exercitie in Szmulewicz op de kop had getikt en dat ik net begonnen was te lezen.
Ik wil niet beweren dat ik bijbelse citaten op vijf meter afstand herken, maar de uitdaging wilde ik
1

Wie is Madame Eulalie? Zie T HE SMALL BACHELOR.
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wel aan. Nu citeert Wodehouse ook talloze, vooral negentiende-eeuwse, dichters zodat je je soms
afvraagt of je, pakweg, Tennyson bij de hand hebt of een oudtestamentische profeet. Maar dat je
op het internet de hele Bijbel in de King James vertaling kunt vinden helpt. Enfin, ik kon een A4tje
met citaten en verwijzingen uit A GENTLEMAN OF LEISURE bij elkaar sprokkelen en dat is intussen in
de Biblia Wodehousiana opgenomen (zie http://madameulalie.org/biblia/1910.html#GOL).
De volgende was SAM THE SUDDEN, waarin ik de vondsten van Alan Norman aanvulde - inmiddels ook
bijgezet als http://madameulalie.org/biblia/1920.html#STS, en de volgende zal SOMETHING FISHY
zijn dat ik, als ik 't me goed herinner, bij het Tweede Filmfestival bij Rob's boekkraampje oppikte.
De vraag die elke verzamelaar, van postzegels tot Cobra-kunst, zich kan stellen is: what's the use?
Het antwoord mag best zijn: wat de verzamelaar leuk en interessant vindt kan hem of haar tot
persoonlijk nut strekken. Maar de Biblia Wodehousiana is een goudmijn voor de vertaler: pak de
Statenvertaling erbij en Bob's your uncle! Overigens kun je ook bij die vijf kleine boxen Diego
Segui's Wodehouse Shakespeare Reference vinden: een meer dan complete verzameling van die
andere citatenbron van The Master.
Maar terug naar de website van Madame Eulalie: de home-bladzij legt alles uit, en biedt veel
doorklik-mogelijkheden voor iedereen die nieuwsgierig is naar van alles en nog wat dat hij of zij nog
niet over Wodehouse en zijn œuvre wist. Onderaan die home-bladzij staat: Enjoy what is available,
and keep coming back! en daar hoeft niets aan te worden toegevoegd.

VOORUITBLIK

OP HET

3E WODEHOUSE FILM FESTIVAL

door Peter Nieuwenhuizen
Op zaterdag 16 november 2019 wordt het 3e Wodehouse Film
Festival gehouden. Opnieuw zal het festival zich afspelen in het
Amsterdamse theater Perdu. Veel van de verhalen en boeken van
P.G. Wodehouse zijn verfilmd en tijdens het festival wordt een
dwarsdoorsnede getoond van verschillende soorten verfilmingen in
diverse tijdsperioden. Van de zwijgende zwart-wit golffilms uit de jaren ‘20 tot en met de
parodiërende Blandings Castle verfilmingen uit 2013. Hou de datum alvast vrij!
Deze keer wordt de filmvertoning gecombineerd met een etentje bij Perdu. Verder willen we elke
film kort laten introduceren door een van onze leden. Wie het leuk vindt om hieraan mee te werken,
kan zich melden tijdens de komende PGWS bijeenkomst op 15 juni in Amsterdam.

WODEHOUSE LEESCLUB
door Peter Nieuwenhuizen
We zijn bij de PGWS allen lezers van het werk van P.G. Wodehouse. Zou het niet leuk zijn om met
elkaar zo af en toe een boek van Wodehouse centraal te stellen, te lezen en met elkaar te
bespreken in huiskamersfeer? Wat vond je er van, wat heb je ontdekt, wat voor verbanden met
andere werken zie je, enz. Een Wodehouse muziekje erbij of een filmfragment? In een huiselijke
omgeving bij een van de leden thuis met een klein clubje een boek of verhaal bespreken, al of niet
ingeleid door een kenner. In de komende vergadering op 15 juni zullen we dit idee verder uitwerken.
Denk er alvast maar eens over na.
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OVER

EEN VERTALING VAN EEN AMERIKAANSE DONALD DUCK
Of: Hoe je met Nederlandse klompen een Wodehousiaanse clue aan gort kan stampen
door Elsbeth Westerman

Een oplettende lid weet dat in ons bescheiden winkeltje al jaren voor een luttel bedrag
back-copies te koop zijn (zolang de voorraad strekt) van een bijzondere Amerikaanse
DONALD DUCK van oktober 1997. Destijds zijn deze DONALD DUCK's als ludieke
presentpremie aangekocht, waarna het restpartijtje terecht kwam bij de winkel,
zodoende.
De reden van de presentpremie destijds: het betreft een butlerverhaal met meerdere
zeer directe links naar Wodehouse. Zo wil Donald Duck butler worden en hij doet
daartoe examen aan de "Wodehouse Butler Academy". Hij moet daarbij zaken weten
als het kundig 1 graad verwarmen van een drankje, het waardig terecht wijzen van de
domme Lord (die vlees met de verkeerde kant van het mes wil snijden) en het kunnen
improviseren met opdienen als hij per ongeluk op een rolschaats stapt (die expres in de
weg is gelegd). Hij wordt daarbij mede geëxamineerd door ene Lord Glossop, die
excentriek is (hij wil graag ballonnen bij elk feestje dat hij geeft) en die later ook nog
een liedje aan de piano zingt dat erg Wodehousiaans klinkt (zo niet letterlijk van
Wodehouse is: misschien weet iemand dat? Zie tekstje onderaan dit artikel). En tot
slot betreft het plot van het verhaal het feit dat Lord Glossop – zonder dat te
beseffen – aangepapt heeft met het vriendinnetje van Donald Duck, Katrien. Katrien,
op haar beurt, denkt dat Donald haar heeft laten zitten bij een lunch-afspraak en laat
zich daarom de aandacht van Lord Glossop zeer wel gevallen. Ze doet zelfs alsof ze
Donald Duck niet eens kent als ze later gaan dineren bij Lord Glossop thuis, waar
Donald de kersverse butler is geworden. Donald, geschokt dat Katrien aanpapt met
Lord Glossop, probeert waardig te blijven, maar zint ondertussen wel op wraak,
hetgeen uiteraard uit de hand loopt... Donald voert daartoe namelijk enkele
doelbewuste venijnige acties uit ten koste van Lord Glossop, waarbij Donald zelf
ontkomt (al is het niet inclusief zijn baan, maar dat kan hem duidelijk niets schelen).
Katrien blijft daarbij ook niet helemaal ongeschonden en neemt daarom tot slot zelf
ook weer een klein beetje wraak. Het eindigt er namelijk mee dat Donald helemaal geen
butler meer kan zijn, omdat hij door Katrien als voorbeeld is aangedragen aan iemand
die op de butler-academie een lesje geeft over hoe een goede butler fout kan worden.
Een en ander is misschien niet helemaal tot in detail Wodehousiaans, maar in basis is
het hetzelfde verhaal als altijd natuurlijk: liefdesperikelen, misverstanden, en
excentrieke pesterijtjes of omslachtige oplossingen met onschuldige slachtoffers,
waarbij ook de hoofdpersoon er niet helemaal ongeschonden vanaf komt.
Tot zover een ludiek Amerikaans Donald Duck verhaal; grappig, leuk en een kleine ode
aan Wodehouse, een beetje in ieder geval toch, en daarom best geinig om te hebben
voor een Wodehouse-liefhebber. En daarom ook, toen ik in de Nederlandse DONALD DUCK
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(nr. 10 van dit jaar) las dat er zojuist een album (nr. 28) uit was gekomen dat datzelfde
verhaal centraal had staan, ben ik direct naar de Bruna gehold om een exemplaar te
bemachtigen. Ik had geluk, mijn Bruna was helemaal up to
date, maar oh..., wat een teleurstelling wachtte mij... De
Nederlandse versie is afschuwelijk gecensureerd! Donald gaat
niet naar de "Wodehouse Butler Academy", maar naar de
(doodgewone) "Duckstadse Butler Academie"! En "Lord
Glossop", oh enigma, is veranderd in "Jonkheer Stijfjes"!
Waar dat aan zou moeten refereren is een waar raadsel, want
stijfjes is hij echt niet! En het mooie liedje dat Lord Glossop
zingt, oh horror, is gewijzigd tot een tekstje dat niet eens
meer rijmt! En zo zijn er nog meer kleinere aanpassingen die
het oorspronkelijk verhaal totaal geen recht doen.
Vertalen is uiteraard een vak met hindernissen, maar
hier heeft iemand met wel heel brute klossen van
Nederlandse klompen de clue aan gort gestampt. Wat
overblijft is een flinterdun melig verhaaltje over
Donald die een zoveelste baantje, welke hij zeer
positief begint, laat mislukken. Ditmaal niet door zijn
ongeluk (zoals normaal), maar omdat hij zelf, bewust, overgaat tot wraakzuchtige
acties. Dat laatste is in feite out-of-character voor Donald. Dit vooral omdat hij met
zijn wraakacties niet zozeer Katrien raakt, de persoon waarvan hij vindt dat die hem
benadeelde, maar veel meer en doelbewust zijn onschuldige werkgever Lord Glossop,
die uiteraard echt niet snapt waar hij dat aan verdiend heeft en terecht flink boos
wordt. Zo'n clue met onschuldige slachtoffers past alleen in een Wodehousiaanse
wereld en niet in die van Donald Duck, althans niet op deze manier met doelbewuste
wraakacties gericht op een onschuldige partij. Bij Donald Duck speelt toeval en ongeluk
veel meer een rol als clue voor dikke pech van toevallige slachtoffers (waar Donald
Duck er vaak zelf één van is). Jonkheer Stijfjes is hier geen toevallig slachtoffer en
zo onredelijk venijnig ken je Donald Duck totaal niet.
De vertaler heeft dus echt de plank flink misgeslagen, wat mij betreft. Zou hij/zij
Wodehouse niet kennen? Of zou hij/zij gedacht hebben dat Wodehouse niet kan
dienen voor een NL-publiek? Dan gaat hij/zij toch voorbij aan het feit dat minimaal
"Jeeves" als butlernaam toch best ingeburgerd is. Hij/zij had het daarom minstens de
"Jeeves Butler Academie" kunnen noemen of iets van gelijke strekking. Maar gewoon
de naam "Wodehouse" behouden, had ook niet misstaan. En "Lord Glossop", had toch
zeker een Engelse naam moeten blijven of minstens een Nederlands alternatief dat
verwijst naar ook een bekend fictief iemand van adel? Dat is even zoeken en moeite
doen, maar de vertaler heeft dat volledig nagelaten. Als de Jonkheer aan Donald
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vraagt voor hem te werken, zegt Donald zelfs heel ordinair dat hij graag zal werken
voor "een rijke patser", hetgeen uiteraard een heel andere associatie geeft dan dat hij
"vereerd zal zijn om te werken voor een echte Engelse Lord" (zoals Donald zegt in zijn
USA-versie-antwoord op diezelfde vraag!). Kortom, een gruwel van een vertaling...
Het enige mini-grapje dat ik in de NL-versie wel kon waarderen overigens: op Donald's
butler-bul staat "summa cum laude met lof en andere groenten". Ook al is dat geen
1op1 vertaling van het USA drogere tekstje op dezelfde bul "B.F.A. Butler of Fine
Arts", hij is tenminste wel meliger en Donald Duck-waardiger dan bv de veranderde
tekst van het liedje:
• Originele USA lied-tekst: "I lo-o-ve the way your

eyelashes flutter! You turn mu heart to melted butter!"
(Iemand die weet aan welk Wodehouse lied dit
misschien refereert?).
• NL lied-tekst: "Toon mij je fraaie snaveltje, en ik zal je

laten zien wie je bent"
(Refereert dat überhaupt wel aan een echt liedje?).

Hoe ook verder, ik zal u niet langer vervelen met de pijnlijke details en ik bied mijn
exemplaar van dit Donald Duck album de volgende activiteit met liefde aan ter
doorverkoop aan wie de humor hier allemaal wel van inziet of aan wie zelf een
vergelijking wil maken met de USA-versie. Ik heb genoeg aan een zwart-wit kopietje
van dit monsterlijk gedevalueerd, nauwelijks meer grappige gedrocht...
Of misschien ben ik gewoon te teleurgesteld in de gemiste kans om Wodehouse bij een
jong NL publiek te introduceren via een stiekem best wel krachtig medium als de
Donald Duck; dat kan natuurlijk ook...
*** *** ***

WODEHOUSE

EN

DONALD DUCK

door Peter Nieuwenhuizen
Op 31 oktober 2015 werd tijdens de US Wodehouse Convention in Seattle een lezing gegeven
over de stripversies van verhalen van P.G. Wodehouse. In aansluiting over het artikel van
Elsbeth Westerman is het wellicht aardig om hieruit de Donald Duck-bewerkingen van of met
Wodehouse-elementen nog eens te belichten.
Donald Duck is een van de striphelden uit de stal van Walt Disney. Hij werd voor het eerst
bekend in 1934, in de korte animatiefilm THE WISE LITTLE HEN. Twee jaar later kreeg Donald een
eigen krantenstrip in de USA en in 1950 werd hij in Nederland bekend door de stripboeken van
uitgeverij Mulder. In 1952 startte in Nederland het weekblad DONALD DUCK, waarin hij centraal
stond. Het blad verscheen aanvankelijk gratis als een bijlage bij het weekblad MARGRIET. In
Museum De Waag te Deventer was dit eerste nummer te bewonderen tijdens een
tentoonstelling over de Geïllustreerde Pers.
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In oktober 1986 zien we een eerste verwijzing naar
Wodehouse opduiken. Daniel Branca tekende de Donald
Duck strip THE ERSATZ EARL, gebaseerd op het Deense
verhaal BARON FOR EN DAG, die in juni 1987 in Nederland
vertaald zou verschijnen als IN ADELLIJKE KRINGEN in de
DONALD DUCK E XTRA en een AVONTURENBUNDEL. Hetzelfde
verhaal zou later nog eens opgenomen worden in de bundel
DE GRAPPIGSTE AVONTUREN VAN DONALD DUCK (2005).
In dit verhaal ontmoet Donald Duck een oom van Katrien Duck, namelijk Bertie, de Graaf van
Donsemaere. In het Engels heet hij: Sir Bertrand Wister III, the 5th Earl of Enthouse en
Katrien duidt hem dan aan als ‘Uncle Bertie from England’, een rijke man die niet hoeft te
werken en een butler heeft. Bertie en Donald lijken op elkaar en ruilen voor een dag van baan
en leven. Bertie gaat als Donald verkleed in de fabriek werken en klimt al snel op tot manager
vanwege zijn capaciteiten en Donald gaat verkleed als Bertie naar diens kasteel met butler
Hubert. Als de zogenaamde Bertie een hoge gast op bezoek krijgt, de Hertog van Hayekaeke
(in het Engels: The Duke of Ratsbane), dan loopt er van alles mis. Bij zowel de vossenjacht als
het diner en speech beledigt deze Bertie de hertog en wordt uitgedaagd tot een duel bij
zonsopkomst. Uiteindelijk komt alles op z’n pootjes terecht en kijken Donald en Bertie
tevreden terug op de persoonsverwisseling. Iets was we ook vaak bij Wodehouse tegenkomen.
In 1994 tekende Tino Santanach Hernandez de strip THE BUTLER DID IT, bedacht in Denemarken
(DEN PREFEKTE KAMMERTJENER) en vagelijk gebaseerd op SOMETHING FISHY (1957) van Wodehouse.
Ook dit verhaal werd snel in het Nederlands vertaald en in augustus 1995 uitgegeven als DE
BUTLER HEEFT HET GEDAAN, opnieuw in een D ONALD D UCK E XTRA en een AVONTURENBUNDEL .
Het Nederlandse verhaal is nu dus opnieuw uitgegeven, zoals
beschreven door Elsbeth Westerman. De tekeningen en teksten zijn
hetzelfde, hoewel de eerdere uitgave bijvoorbeeld op het omslag had
staan: De blunderende butler. En een goede lezer ziet ook
kleurverschillen: in de nieuwe versie zijn Donalds knopen op het
omslag per abuis blauw in plaats van geel en de gehele strip is wat met
de kleuren gewisseld. Lord Glossop heeft nu bruin haar (was: geel),
zijn auto is groen (was: blauw), Donalds butlerkostuum met geel vest,
rode broek en bruine schoenen zijn nu rood, grijs en blauw, etc. Maar
verder is het verhaal en de tekst ongewijzigd. Dus helaas geen
Wodehouse Butler Academy meer….

Daniel Branca, ‘In adellijke kringen’. In: Donald Duck Extra 6, 1987; in Donald Duck Extra Avonturenomnibus 4, 1989 en in De
grappigste avonturen van Donald Duck 10, 2015. De US versie is te lezen in Walt Disney's Donald Duck Adventures 10, 1988.
Tino Santanach Hernandez, ‘De butler heeft het gedaan’. In: Donald Duck Extra 8, 1995 en in Donald Duck Extra Avonturenomnibus
21, 1997. De US versie is te lezen in Gladstone's Donald Duck Adventures 46, okt. 1997. Deze laatste is als restpartij bij de
Amerikaanse uitgever door onze P.G.Wodehouse Society opgekocht.
Tentoonstelling Deventer Boekenstad – 12 eeuwen boekcultuur aan de IJssel. Museum De Waag & Stadsbibliotheek Deventer.
Peter Nieuwenhuizen, ‘Wodehouse in the comics’. In: Plum Lines 38 (2), 2017, p.1-5. Gebaseerd op de gelijknamige lezing bij The
Seattle Angler’s Rest Chapter.
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EN

ZOALS ALTIJD LOST DE BUTLER HET WEL WEER OP…
“WODEHOUSE IN HET KORT” door Lars van Eesteren en Herman van Riel
In de vorige twee boekbesprekingen hebben we de avonturen van Ukridge gevolgd, nu richten we
onze aandacht op Jeeves. In DE ONNAVOLGBARE JEEVES (THE INIMITABLE JEEVES) zien we in een
aantal verhalen hoe Bingo, één van Bertie’s vrienden, verliefd raakt op zo ongeveer elke vrouw die
hij ontmoet en dat Jeeves dan zijn grijze cellen aanspreekt om Bertie en Bingo uit allerlei
mogelijke verwikkelingen te verlossen.
Samenvatting van het boek
In het eerste hoofdstuk, JEEVES SPANT ZIJN HERSENS IN (JEEVES EXERTS THE OLD CEREBELLUM),
vertelt Jeeves zijn werkgever Bertram (“Bertie”) Wooster dat Bingo Little, een schoolmakker van
Bertie, hem dringend wil spreken. Als Bertie met Bingo gaat lunchen, blijkt dat Bingo verliefd is op
een serveerster, Mabel genaamd. Bingo leeft van het jaargeld van zijn rijke oom en hij is bang dat
deze de relatie vanwege het standsverschil niet zo zal zien zitten, wat uiteraard weer negatieve
gevolgen voor zijn jaargeld zou kunnen hebben. Bingo vraagt Bertie daarom om raad. Bertie op zijn
beurt roept de hulp van Jeeves in. Jeeves adviseert om Bingo zijn oom boeken te laten voorlezen
van de romanschrijfster Rosie M. Banks. Haar boeken gaan over dat soort situaties en zo zal
Bingo’s oom waarschijnlijk positief door deze verhalen beïnvloed raken en Bingo uiteindelijk zijn
zegen geven.
In het tweede hoofdstuk (het vervolg op het eerste), GEEN BRUILOFTSKLOKKEN VOOR BINGO (NO
WEDDING BELLS FOR BINGO ), wordt het plan van Jeeves uitgevoerd. Bingo leest zijn oom met succes
de verhalen van Rosie voor. Helaas maakt Bingo zijn oom ook wijs dat Bertie niemand anders is dan
Rosie M. Banks zelf. Bingo’s oom nodigt Bertie dan ook gelijk uit voor het eten. Bertie voelt zich er
niet gemakkelijk bij, maar doet het voor Bingo en Mabel. Dan blijkt dat Bingo’s oom helemaal geen
bezwaar heeft tegen standsverschillen. Zo is hij zelf van plan om binnenkort met zijn kokkin te
trouwen omdat die zo lekker kan koken en hij haar zo voor zichzelf kan behouden. Als Bertie hem
dan over de plannen van Bingo vertelt, vindt hij dat geen enkel probleem. Zo lijkt alles nog goed te
komen totdat Jeeves Bertie thuis vertelt dat hij zelf ook een oogje op Mabel heeft.
In het derde hoofdstuk, TANTE AGATHA ZEGT ER HET HARE VAN (AUNT AGATHA SPEAKS HER MIND),
wil Bertie’s tante Agatha dat hij haar in de Franse badplaats Roville-sur-Mer, waar ze op dat
moment op vakantie is, komt bezoeken. Bertie heeft er niet veel zin in maar gehoorzaamt toch. In
Roville aangekomen blijkt tante Agatha Bertie te willen koppelen aan Aline Hemmingway, die met
haar broer - die dominee is - ook in het hotel verblijft. Tante Agatha geeft tegenover Bertie hoog
van beiden op.
In het vierde hoofdstuk (het vervolg op het derde), DE DOLENDE JUWELEN (PEARLS MEAN TEARS),
blijken Aline Hemmingway en haar broer beruchte juwelendieven te zijn. Ze stelen de juwelen van
tante Agatha en proberen tegelijkertijd ook Bertie nog een lief sommetje geld af te persen.
Jeeves heeft de dieven echter door en bezorgt Bertie de juwelen op slimme wijze terug. Daarmee
kan hij tante Agatha weer blij maken en Bertie herinnert haar er daarbij fijntjes aan dat ze hem
bijna met een dievegge wilde laten trouwen.
In het vijfde hoofdstuk, DE TROTS VAN DE WOOSTERS WORDT GEKRENKT (THE PRIDE OF THE
WOOSTERS IS WOUNDED), ontmoet Bertie Bingo Little weer. Bingo blijkt nu verliefd te zijn op
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Honoria Glossop, de dochter van Sir Roderick Glossop. Bertie kent haar en vindt haar vreselijk.
Bingo blijkt bij Sir Roderick te werken als huisleraar van diens zoontje Oswald. Als Bertie even
later bij tante Agatha luncht, vertelt deze hem dat ze inmiddels de juiste vrouw voor hem
gevonden heeft. Het blijkt niemand anders te zijn dan Honoria Glossop en tante Agatha heeft al
een uitnodiging voor Bertie geregeld. Bertie vertrekt naar het landgoed van de Glossops en bedenkt
daar een plan om Bingo aan Honoria en hemzelf van Honoria af te helpen. Bertie vertelt Bingo dat
hij in het park achter de struiken moet gaan zitten bij de brug waar Oswald vaak zit te vissen.
Bertie lokt Honoria daar dan heen en zal Oswald vervolgens in het water duwen. Dan moet Bingo uit
de struiken tevoorschijn springen en Oswald uit het water redden. Honoria zal dan op Bingo
verliefd worden en Bertie wegjagen. Bingo vindt het een prima plan.
In het zesde hoofdstuk (het vervolg op het vijfde), DE BELONING VAN DE HELD (THE HERO’S
REWARD), loopt het door Bertie bedachte plan behoorlijk mis. Honoria denkt dat Bertie echt op
haar verliefd is. Als Bertie Oswald in het water duwt, is Bingo in geen velden of wegen te bekennen.
Bertie kan het kind niet laten verdrinken en springt uiteindelijk zelf ook maar in het water. Daar
blijkt Oswald prima zelf te kunnen zwemmen. Als Bertie Bingo later tegenkomt en hem om uitleg
vraagt, vertelt Bingo dat hij inmiddels een ander meisje heeft leren kennen aan wie hij de voorkeur
geeft boven Honoria. En zo zit Bertie vervolgens vast aan Honoria.
In het zevende hoofdstuk, “CLAUDE EN EUSTACE ” (“INTRODUCING CLAUDE AND EUSTACE”), lunchen
Honoria en Bertie bij tante Agatha. Honoria wil graag dat Bertie Jeeves ontslaat als ze eenmaal
getrouwd zijn. Daar voelt Bertie uiteraard niet veel voor. De vader van Honoria, Sir Roderick
Glossop, is een bekende zenuwspecialist en tante Agatha vertelt Bertie dat Sir Roderick wel graag
zeker wil weten of Bertie niets aan zijn bovenkamer mankeert voordat hij Honoria toestemming
geeft met Bertie te trouwen. Sir Roderick komt dus binnenkort eens bij Bertie lunchen en tante
Agatha ziet uiteraard graag dat Bertie deze lunch niet verknalt. Voor de lunch met Sir Roderick
ontmoet Bertie in het park nog zijn twee neven Claude en Eustace die in het gezelschap zijn van
Lord Rainsby. Alle drie de heren studeren in Oxford.
In het achtste hoofdstuk (het vervolg op het zevende), SIR RODERICK KOMT LUNCHEN (SIR
RODERICK COMES TO LUNCH), verloopt de lunch rampzalig. Bertie heeft moeite de conversatie op
gang te houden. Op een gegeven moment hoort Sir Roderick katten miauwen; hij heeft een enorme
hekel aan die beesten. Het blijkt dan dat er een heleboel katten in de slaapkamer van Bertie zitten.
Sir Roderick is er nu van overtuigd dat Bertie getikt is en verdwijnt. Jeeves legt later uit dat de
katten door Claude, Eustace en Lord Rainsby gebracht zijn. Ze wilden die tijdelijk even bij Bertie
stallen voordat ze weer terugkeerden naar Oxford. Bertie is boos, maar als Jeeves hem uitlegt dat
de katten er wel voor gezorgd hebben dat hij nu niet meer met Honoria hoeft te trouwen, ziet
Bertie in dat de katten hem dus eigenlijk heel goed geholpen hebben.
In het negende hoofdstuk, EEN AANBEVELINGSBRIEF (A LETTER OF INTRODUCTION), krijgt Bertie die met Jeeves in New York verblijft - een aanbevelingsbrief van tante Agatha. Daarin beveelt ze
Bertie dat hij goed moet zorgen voor een zekere Cyril Bassington-Bassington, een jongeman die op
bezoek is in Amerika. Bertie heeft er zijn handen vol aan, want al snel raakt Cyril in de gevangenis
verzeild omdat hij een politieman neergeslagen heeft van wie hij dacht dat het een postbode was.
Als Cyril kennis maakt met een vriend van Bertie, George Caffyn, een toneelschrijver, ontstaan er
nog meer problemen. Tante Agatha heeft Bertie namelijk gewaarschuwd dat Cyril van zijn vader
absoluut niet aan het toneel mag gaan. En dat gebeurt nu juist omdat Cyril een rolletje van George
krijgt in diens toneelstuk “Vraag het aan Pa”.
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In het tiende hoofdstuk (het vervolg op het negende), DE CHIC GEKLEDE LIFTBOY (STARTLING
DRESSINESS OF A LIFT ATTENDANT), maakt Bertie kennis met een vervelend klein kereltje dat bij
hem in het hotel zit. Later blijkt dat het zoontje van de theaterdirecteur Blumenfield te zijn die
het toneelstuk van George produceert. Als Bertie een repetitie van het toneelstuk bijwoont, blijkt
dat het vervelende kereltje het op Cyril voorzien heeft. Hij beweegt zijn vader Cyril te ontslaan.
Cyril is natuurlijk witheet, maar legt zich wel bij het ontslag neer. Later blijkt dat Jeeves hier
allemaal de hand in heeft gehad. Hij was bang dat Bertie anders problemen met tante Agatha zou
krijgen. Als dank doet Bertie afstand van een paar purperkleurige sokken waar Jeeves van het
begin af aan een hekel aan had. Jeeves maakt de liftboy gelukkig met de sokken.
In het elfde hoofdstuk, KAMERAAD BINGO (COMRADE BINGO), komt Bertie Lord Bittlesham, de oom
van Richard (“Bingo”) Little, tegen in het park. Iets verderop in het park staan enkele mannen en
een vrouw tegen de klassenmaatschappij te fulmineren. Ze noemen zich de “Herauten van de Rode
Dageraad”. Een van de mannen scheldt Bertie en Lord Bittlesham uit voor nietsnutten. Die man
blijkt later Bingo Little in vermomming te zijn. Bingo is namelijk verliefd geworden op de dochter
van de leider van de “herauten”. Daarom heeft hij zich aangesloten bij die lui. De vermomming - een
lange baard - dient om herkenning te voorkomen. Bingo’s oom zou zijn lidmaatschap van een club
opruiers immers niet weten te waarderen. Bingo nodigt zichzelf en zijn clubje vervolgens bij Bertie
uit voor een uitgebreide theemaaltijd. De “herauten” laten zich het eten goed smaken, maar hebben
bezwaar tegen de feodale verhouding tussen Bertie en Jeeves.
In het twaalfde hoofdstuk (het vervolg op het elfde), BINGO HEEFT ’N STROP (BINGO HAS A BAD
GOODWOOD), heeft Bingo zijn oom als “heraut” anoniem bedreigd. Dat deed hij om geld van hem los
te peuteren zodat hij dat kan inzetten op de paardenraces in Goodwood. De favoriet daar is een
paard van zijn oom. Ook Bertie heeft op dat paard gewed. Helaas verliest het favoriete paard
behoorlijk. Bingo en zijn clubje onruststokers zijn ook bij de races aanwezig en beginnen weer
opruiende praat tegen de rijken te verspreiden. Het komt nog tot een opstootje als een van de
“herauten” Bingo verraadt als iemand die zelf tot de beter gesitueerden behoort. Jeeves blijkt
achteraf voor het opstootje verantwoordelijk te zijn. Zijn opzet was namelijk om de relatie tussen
Bingo en zijn liefje te verbreken. Dat lukt. En zo is Bingo weer vrij man en keert de rust weer.
In het dertiende hoofdstuk, DE LANDELIJKE GOKPARTIJ (THE GREAT SERMON HANDICAP), besluiten
Bertie en Jeeves het warme Londen te verruilen voor het platteland. Ze logeren op Twing Hall dat
eigendom is van Lord Wickhammersley. Ook Claude en Eustace, de neven van Bertie, en Bingo Little
vertoeven op het kasteel. Ze hebben een soort weddenschap opgezet welke predikanten in de
omgeving de langste preek zullen houden. Bertie besluit met de weddenschap mee te doen. Bingo is
intussen weer eens verliefd geworden en dit keer op de dochter van Lord Wickhammersley, Lady
Cynthia. Bertie vraagt een predikant die hij goed kent - dominee F. Heppenstall - om een lange
preek van vroeger weer eens van stal te halen. Daarmee lijkt hij de weddenschap in zijn voordeel te
beslechten. Maar zoals te verwachten was komt er een kink in de kabel als dominee Heppenstall die
zondag ziek blijkt te zijn. Wat Bertie en zijn kornuiten niet konden weten was dat de betreffende
predikant zijn lange preek aan een andere predikant gegeven had om deze in een andere kerk voor
te lezen. Zo verliezen Bertie en zijn vrienden toch nog de weddenschap. En Bingo moet nog een
extra verlies incasseren: Lady Cynthia blijkt verloofd te zijn met iemand anders.
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In het veertiende hoofdstuk, DE ONGEREPTHEID VAN DE PAARDENSPORT (THE PURITY OF THE TURF ),
verblijft Bertie nog steeds op het landgoed Twing Hall. Dit keer bedenkt Bingo een weddenschap
over wie de spelletjes tijdens het jaarlijkse lokale dorpsschoolfeest zullen winnen. De favoriete
kandidaten worden besproken en Bertie zet het nodige geld in. Maar omdat Bingo een keer zijn
mond voorbij praat, krijgt degene die het geld voor de weddenschap verzamelt lucht van de zaak
met als gevolg dat deze jongeman, Rupert Steggles, de boel gaat saboteren. Hij schakelt de
favorieten van Bingo en Bertie een voor een uit, zodat Bertie een hoop geld verliest. Er is echter
één troost: door het ingrijpen van Jeeves wint de favoriet van Bertie en Bingo voor de ei-en-lepelwedloop voor meisjes, Prudence Baxter, alsnog de hoofdprijs, zodat Bertie niet helemaal zonder
prijzengeld naar huis hoeft te gaan.
In het vijftiende hoofdstuk, HET CACHET VAN DE GROOTSTAD (THE METROPOLITAN TOUCH),
verblijft Bingo Little nog steeds op Twing Hall. Dit keer is hij verliefd geworden op het nichtje van
dominee Heppenstall, Mary Burgess. Er is echter een kaper op de kust en wel in de persoon van
Hubert Wingham, de assistent van Heppenstall. Daarom vraagt Bingo Bertie en Jeeves weer te
komen logeren, zodat hij van de briljante ideeën van Jeeves gebruik kan maken om Mary voor zich
te winnen. Jeeves dient Bingo van advies en de zaken lijken zich goed te ontwikkelen voor Bingo.
Totdat Rupert Steggles weer op het toneel verschijnt met zijn weddenschappen. Bingo waagt een
gokje en valt in ongenade als Mary daar achter komt. Bingo probeert het nog een keer goed te
maken door een soort revue te organiseren in het dorp. Hij regelt alles zelf en uiteraard eindigt de
avond daardoor in een vermakelijke maar onmiskenbare flop. Vooral het onderdeel “met
sinaasappels naar elkaar gooien” slaat letterlijk in als een bom. Bingo druipt af en de enige die er
beter van wordt is Jeeves, want hij waagde wel een gokje (en won uiteraard).
In het zestiende hoofdstuk, HET VERTRAAGDE VERTREK VAN CLAUDE EN EUSTACE (THE DELAYED EXIT
OF CLAUDE AND EUSTACE ), wordt Bertie door tante Agatha weer opgescheept met zijn neven Claude
en Eustace. Ze zijn van de universiteit in Oxford afgetrapt en moeten nu van hun familie voor straf
naar Zuid-Afrika. De bedoeling is dat Bertie zorgt dat ze tijdig met de boot vertrekken. Dat
mislukt omdat beide heren uiteraard weinig zin hebben in een trip naar Zuid-Afrika. Als ze uitgaan,
ontmoeten ze Marion Wardour, een vriendin van Bertie, en de neven worden allebei verliefd op
haar. Met als gevolg dat ze haar lastig vallen totdat Marion er gek van wordt. Er is nog iemand die
denkt dat hij gek wordt en dat is oom George. Hij houdt wel van een borreltje en denkt een paar
keer de neven in Londen op straat te hebben zien lopen. Omdat hij zeker meent te weten dat de
neven in Zuid-Afrika zitten, begint hij te denken dat hij zelf gek wordt. Tante Agatha wordt als
gevolg daarvan ook een beetje nerveus en vraagt Bertie met oom George een tijdje naar een soort
rusthuis voor geesteszieken te gaan. Bertie heeft daar niet veel zin in. Uiteindelijk lost Jeeves het
probleem op. Hij vertelt de neven dat Marion ook naar Zuid-Afrika vertrekt. De neven krijgen dan
opeens veel haast om ook daarheen te vertrekken en zo zitten ze binnen de kortste keren op de
boot naar Zuid-Afrika.
In het zeventiende hoofdstuk, BINGO HEEFT VERKERING (BINGO AND THE LITTLE WOMAN), raakt
Bingo Little weer eens verliefd op een serveerster. Bingo vraagt Bertie om het zijn oom te gaan
vertellen. Als Bertie weer gaat als de schrijfster Rosie M. Banks zal dat zijn oom vast gunstig
stemmen, zodat hij Bingo dan zijn jaargeld wel weer zal willen uitbetalen. Bertie stemt uiteindelijk
toe en weet in eerste instantie Lord Bittlesham voor Bingo in te nemen. Maar als hij hoort dat
Bingo met een serveerster wil gaan trouwen, begint hij toch te twijfelen. Bertie licht Bingo in en
staat dan versteld als Bingo hem vertelt dat hij zojuist met het meisje in kwestie getrouwd is.
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In het achttiende hoofdstuk (het vervolg op het zeventiende), EIND GOED AL GOED (ALL’S WELL),
gaan Bertie, Bingo en zijn nieuwe echtgenote op bezoek bij Lord Bittlesham. Bertie doet het
voorwerk en gebruikt een boek van Rosie M. Banks om de lord over te halen akkoord te gaan met
het huwelijk. Daarna stuurt hij het jonge echtpaar naar de lord toe en vertrekt zelf naar huis.
Later komt Bingo naar Bertie toe en vertelt hem dat het onderhoud met zijn oom geen succes was.
Dat had te maken met het feit dat Bingo’s echtgenote niemand minder dan Rosie M. Banks zelf is
(de echte!). Zij had zich als serveerster verkleed om inspiratie op te doen voor haar nieuwe boek.
Maar Lord Bittlesham geloofde haar niet. De boel is nu dus een beetje verziekt. Uiteindelijk lost
Jeeves het allemaal weer op. Hij vertelt iedereen dat Bertie niet goed snik is en haalt daarbij
enkele sprekende voorbeelden uit het verleden aan. Bingo’s oom gelooft Jeeves en is nu de beste
maatjes met Bingo en zijn vrouw. Bertie is eigenlijk boos op Jeeves, maar laat het er uiteindelijk
bij zitten omdat Jeeves zo’n goede bediende is.
Beoordeling van het boek
Het onderhavige boek is geen roman maar een verhalenbundel - over Bertie Wooster en zijn
bediende Jeeves - die door Wodehouse kundig aaneengesmeed is tot een doorlopend en
romanachtig geheel. Hij gebruikte daarvoor elf eerder gepubliceerde verhalen, waarvan hij er
zeven in tweeën splitste zodat het totaal aantal verhalen in het boek op achttien kwam. Het boek
bevat dan ook achttien hoofdstukken. In Amerika kreeg het boek overigens een andere titel,
namelijk JEEVES. Het gebeurde wel vaker bij de boeken van Wodehouse dat de Amerikaanse titel
afweek van de Engelse. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat de uitgevers verschillen en
dat iedere uitgever zelfstandig de afweging maakt onder welke titel hij denkt dat het boek het
beste zal verkopen.
In feite zijn alle verhalen in deze bundel ongeveer hetzelfde. Er zit een vast patroon in: Bingo
wordt verliefd, roept de hulp van Bertie in, die op zijn beurt Jeeves inschakelt, die vervolgens het
probleem soepeltjes oplost. De entourage is ook altijd hetzelfde: een of ander kasteel of landgoed
van Lord zus en zo. En desondanks blijven deze verhalen leuk, vind ik. Dat heeft natuurlijk te maken
met de krachtige taal en de leuke (taal)vondsten van de schrijver. Zo haalt Wodehouse ergens in
twee van de verhalen Machiavelli en de Slag van Waterloo erbij en wel op zo’n manier dat je er om
moet lachen.
De titel van dit boek is goed gekozen. Jeeves laat weer eens op superieure wijze zien hoe slim en
onnavolgbaar hij is. Bertie Wooster zou zonder hem niet veel waard zijn. Jeeves wordt overigens
vaak voor een butler aangezien, maar dat is hij niet. Eigenlijk is hij een “gentleman’s gentleman”,
een soort persoonlijke bediende. Het is een typisch Engels begrip. Het aardige is dat als je dit
woord googelt je automatisch een verwijzing krijgt naar Jeeves. Hij wordt dan als voorbeeld
gebruikt om het begrip uit te leggen. Wodehouse zou dat waarschijnlijk wel erg leuk gevonden
hebben.
Bibliografie
Bertram Wooster en Jeeves verschenen het eerst in het verhaal EXTRICATING YOUNG GUSSIE in de
tijdschriften SATURDAY EVENING POST, (1915) en THE STRAND M AGAZINE, (1916) dat later werd
opgenomen in THE MAN WITH TWO LEFT FEET (Methuen & Co., 1917). Het waren toen nog geen
uitgewerkte personages. Jeeves sprak in totaal slechts 2 zinnen, waarvan eentje de blik al vooruit
werpt: “Very good, sir, which suit will you wear?”.
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In MY MAN JEEVES (Newnes, 1919) verschenen vier verhalen met Bertie en Jeeves en kreeg dit duo
vastere vorm als de onbezorgde vrijgezel die op de een of andere manier altijd in de problemen
raakt, die door een onverstoorbare, intelligente bediende worden opgelost. De andere vier verhalen
in dit boek gaan niet over Jeeves en Wooster, maar over Reggie Pepper die in feite te beschouwen
is als het prototype van Bertram Wooster Dit boek is pas in 2011 door Leonard Beuger vertaald en
als luisterboek JEEVES EN IK uitgebracht.
In het hier besproken boek THE INIMITABLE JEEVES
hebben Bertie en Jeeves een heel boek voor zichzelf
en bevestigen ze hun rol als Wodehouse’s favoriete
karakters. Deze verhalen worden wel beschouwd tot
de beste uit de vroege periode van Wodehouse. THE
INIMITABLE JEEVES werd in Engeland in mei 1923 door
Herbert Jenkins uitgebracht. In Amerika verscheen
dit boek met dezelfde 18 hoofdstukken onder de titel
JEEVES in september 1923 (George H. Doran
Company). Voorafgaand waren de separate verhalen
echter zowel in Engeland als in Amerika al tussen december 1921 en december 1922 in THE STRAND
MAGAZINE en in COSMOPOLITAN gepubliceerd.

De eerste Nederlandse vertaling VOORUIT MAAR, JEEVES! door Dr. G. J. Steenbergen werd in 1950
door Uitgeversmij N.V. Standaard-Boekhandel in drie uitvoeringen (paperback en harde kaft met
stofkaft en met een opgeplakte kaft) uitgebracht. Deze uitgave bevat slechts 17 hoofdstukken.
Dezelfde vertaling, maar nu met alle 18 hoofdstukken,
verscheen in 1955 bij Uitgeverij Het Spectrum,
uitgebracht onder de titel DE ONNAVOLGBARE JEEVES
(Prisma nummer 126, met een herdruk in 1960), met een
omslag van Carol Voges. Deze uitgave is gebruikt voor
deze boekbespreking. In 1982 is nog een herdruk
(nummer 2028) verschenen met een omslag van Peter van
Straaten en een Scan Laser uitgave als trade paperback
in de Vantoen.nu reeks in 2006. Van Straaten verzorgde
ook de meerkleuren illustratie van de Bosch & Keuning
uitgave van 1989. In 1981 verscheen er nog een speciale
uitgave in de Grote Letter Bibliotheek van Jan Tholenaar BV, allen in dezelfde vertaling.
Voor studiedoeleinden verscheen er in 1971 en 1978 de Engelstalige uitgave THE INIMITABLE JEEVES
met een Nederlandse uitleg, bij uitgeverij De Sikkel in Antwerpen.
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