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In deze NOTHING SERIOUS:
Het programma voor 16 februari 2020,
Een terugblik op de TWS Convention in Amerika, het jubileum van de Drones Club of Belgium,
de plechtigheid in de Westminster Abbey en ons derde Wodehouse filmfestival, boekennieuws,
de Boekenkast van Jelle Otten, een boekbespreking,
Impressies vanuit Szmulewicz.
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Het Programma voor 16 februari
Let op !
De bijeenkomst vindt NIET plaats op 15 februari in Restaurant Szmulewicz
maar op zondag 16 februari, 13.00 uur, in De Pilsener Club “De Engelse Reet”
Begijnensteeg 4, 1012 PN Amsterdam (zie ook de Achterpagina).

In willekeurige volgorde
Opening en mededelingen van het bestuur
Presentatie PGWS-postzegel 2020
Een Favoriet Fragment door Anton Weda
De Sterke-Verhalen-Wedstrijd
Een Quiz
Presentpremie
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verschijnt in februari, mei en oktober.
Redactie: Herman van Riel, Helkantsedijk 24, 4927 RJ Hooge Zwaluwe
NothingSerious@wodehouse-society.nl, 0162 687232
De P.G. Wodehouse Society is officieel opgericht op 27 november 1981
en staat ingeschreven bij de KvK te Amsterdam onder nummer 40534603.
De doelstelling van de vereniging is het werk van de schrijver P.G. Wodehouse onder
de aandacht te blijven brengen van lezers en het te bewaren voor het nageslacht.
Het lidmaatschap kost (vanaf 2017) 25 euro per jaar, voor jeugdleden (t/m 18 jaar) 5 euro per jaar.
Eenmalig inschrijfgeld ad 10 euro.
Bankrekening IBAN NL17INGB0008558315 t.n.v. P.G. Wodehouse Society.
De leden komen in 2020 op 16 februari, 13 juni en 17 oktober vanaf 13.00 uur samen.
Het bestuur bestaat uit
Peter Nieuwenhuizen (voorzitter), Elsbeth Westerman (penningmeester),
Marcel Gijbels (secretaris, secretariaat@wodehouse-society.nl),
Herman van Riel (redacteur Nothing Serious) en Tony Roodnat (commissaris bijzondere activiteiten)
wodehouse-society.nl
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EEN

OUDSTE LID, EEN NIEUW ERELID, EEN NIEUWE POSTZEGEL,
EN EGGS, BEANS AND CRUMPETS:
IMPRESSIES VANUIT SZMULEWICZ, 12 OKTOBER 2019

NIEUW

De presentielijst werd door onderstaande personen getekend:
Dick Vleeskruijer, Marieke Mooij-Vleeskruijer, Jos Boer, Anton Weda, Herman van Riel,
Willem Pekelder, Arun Sengupta, Vikas Sonak, Wil Brouwer, Tony Roodnat, Leonard Beuger (erelid),
Hans Muller, Tense Bilgoe, Robert Folmer, Jannes Koster, Mary van Es, Wim van Es, Carel Coops,
Dolf Weverink, Hans Jung, Pjottr Hatzmann, Peter Uges, Ronald Duk, Erik van Munster, Peter Glas,
Jelle Caro, Elsbeth Westerman, Josepha Olsthoorn, Peter Nieuwenhuizen, Marcel Gijbels, Rob Sander,
Tony Ring (honorary member).
Afmeldingen ontvingen wij van:
J.J. van Hasselt, J.P. Kruimel, John Kroes, Ole van Luyn, Huib en Marga de Ceuninck van Capelle,
Johan Buiskool, Pim Gerritse, Ans Olie, J.J. Omvlee en Zonen, Marjan de Vreij,
Wiesje Foppen (alsnog gefeliciteerd met je verjaardag!).
Als gast was aanwezig:
Elaine Ring, Sushrut Munje, Hilde Beuger-van der Schaft, Jetze Dalmeijer, Donald Duk,
Marjanne Otten.

Stipt om 13:00 stond er al een groepje leden voor de deur van het normaal gesproken zo
gastvrije Szmulewicz, geheel klaar voor 'a pleasant and instructive afternoon'1. De deur bleek
deze keer echter gesloten. Het was binnen donker en als ik mij goed herinner stonden de
stoelen nog op tafel. Niemand had een mobiel nummer van onze waard George, zodat wij niet
konden informeren of, en zo ja wanneer, hij zijn uitspanning dacht te bereiken. Enkele
bestuursleden gingen na enige tijd op zoek naar een alternatief en vonden het nabijgelegen De
Drie Zusters bereid ons onderdak te verlenen. Maar juist op dat moment kwam George
aanrennen. Een afgesloten IJtunnel bleek de oorzaak. All's well that ends well, zoals Tony
terecht opmerkte. Wij dromden naar binnen, verzamelden onze naamkaartjes, zochten een
plaatsje en praatten bij totdat onze voorzitter Peter Nieuwenhuizen om 13:40 de bijeenkomst
opende en eenieder verwelkomde. Er waren enkele nieuwe aanwezigen: Sushrut Munje kwam
mee als introducé van Vikas. Hij studeert momenteel in Amsterdam en werd al op jonge
leeftijd met de werken van Wodehouse in contact gebracht. Mary van Es kwam met haar broer
Wim mee en vertelde dat zij in de trein haar eerste Wodehouse had gelezen, maar zij is wel al
langer lid van de PGWS2. Jetze Dalmeijer is docent. Hij
kwam via de Wodehouse-tafel bij Sociëteit De Witte
(waarover later meer) bij ons terecht.
Verder werden erelid Tony Ring en zijn vrouw Elaine welkom
geheten, evenals Hilde Beuger en Marjanne Otten. Marjanne
heeft een grote collectie Wodehouse boeken en
parafernalia van onze zeer gemiste ex-voorzitter Jelle en
nodigde eenieder die een deel daarvan wil komen ophalen uit
haar te mailen.
1
2

Zie UNCLE FRED FLITS BY (in EGGS, BEANS AND CRUMPETS)
Een contender voor onze volgende sterkeverhalenwedstrijd wellicht?
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Daarna volgden de bestuursmededelingen. De data voor
2020 werden bekendgemaakt (zie hiervoor de colofon van deze
NOTHING SERIOUS). Secretaris Marcel las de afmeldingen voor.
Het bestuur ontving fraaie broches, ontworpen en gemaakt door
de vrouw van Marcel. Commissaris Bijzondere Activiteiten Tony
Roodnat vertelde over zijn plannen in het kader van ons
aanstaande lustrum. Hij meldde ook dat Vikas en hij bij
Sociëteit De Witte in Den Haag een Wodehouse-tafel hadden
opgericht, waar men elke tweede dinsdag van de maand
bijeenkomt.
Ons Oudste Lid Ronald Brenner kan om gezondheidsredenen zijn
taken niet meer uitvoeren. Het bestuur stelde voor om in zijn
plaats Jelle Caro te benoemen. Dit voorstel werd
uiteraard enthousiast omarmd door de congregatie. Jelle
aanvaardde deze eervolle positie, maar informeerde wel
ironisch of er binnen afzienbare tijd een rollator voor
hem klaar kon staan. Desalniettemin zal hij zijn best
doen het heel goed en heel lang te doen.
Erelid Tony Ring bracht
verslag uit van ontwikkelingen aan het PGWS (UK)
front, onder meer over de
gedenksteen voor Wodehouse in Westminster Abbey. Hij las ook
de speech voor die hun president Alexander Armstrong bij die
gelegenheid uitsprak. Tony en Elaine keken uit naar het TimesCheltenham Literary Festival-at Sea tijdens een cruise met de
Queen Mary 2 naar New York in november. Wodehouse maakte
tijdens zijn leven circa 40 transatlantische overtochten en het
was dan ook zeer passend dat de organisatie inging op de
suggestie dat er aandacht aan zijn werk besteed zou moeten
worden. Tony had een theatershow van meer dan een uur samengesteld, met vele voordrachten
en songs van Wodehouse in het Royal Court Theatre op de QE 23,
Na een geanimeerde drankpauze wijdde voorzitter Peter
enkele woorden aan ereleden in verleden en heden. Dit bleek een
inleiding tot de verheugende mededeling dat Leonard Beuger tot
erelid werd benoemd, vanwege zijn vele bijdragen aan het levendig
houden van de interesse voor Wodehouse. Peter las een prachtige
argumentatie voor deze welverdiende eer voor en Leonard ontving
een fraaie oorkonde en een memorabele broche. Meer hierover leest
u elders in dit blad. De aanwezigen betuigden met een oorverdovend
applaus hun instemming met dit bestuursbesluit.
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Het was een groot succes. In zijn jaarlijkse kerstmail schreef Tony: "We are pleased to report that there were over 1,000
in the audience, and the show proved a popular success with major roles played by Sebastian Faulks and
James Naughtie plus Hal and Lara Cazalet, both professional singers and Wodehouse family members."
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Hierna was het tijd voor de onthulling van het
winnende ontwerp van de tiende Wodehouse-postzegel.
Redacteur Herman, die onversaagd met een nieuw
heupgewricht en twee krukken naar Amsterdam gereisd was
(bravo!), maakte bekend - na een inleiding waarin hij onder
meer uitlegde dat ontwerpen die door knippen-en-plakken tot
stand kwamen mogelijk tot copyrightproblemen konden leiden
- dat de winnaar Donald Duk was. Donald reageerde met een
geestige speech, waarin hij over de zegel zelf kort kon zijn:
U ziet zó wel dat een goedwillende epigoon4 van de
Wodehouseboeken een poging heeft gedaan op de
zegel een zelfverzonnen boekje af te beelden, zogenaamd van de hand van deze
geestelijke reus en zogenaamd in het fonds van een uitgevende Wodehouse Society. En
dat hij dit deed om andere liefhebbers hun Wodehousesiaanse brieven verzendklaar
mee te laten maken, daarmee een knipoog gevende naar elkaar, alsook naar hun
gewaardeerde postiljons. De plaatjes die hij erbij tekende zijn een zelfverzonnen
postbode en een gepikte foto van Plum vertekend nagetekend in een pose waarin hij zich
nooit heeft laten fotograferen.
Hij zei nog veel meer spitsvondigs en interessants over post in het algemeen en het verzenden bezorgproces in het bijzonder, waarvoor ik hier helaas geen plaats kan inruimen omdat ik
vrees dat het grootste deel van de leden dan vanwege de lengte niet eens aan het lezen van dit
verslag begint. Er bleken overigens opvallend veel leden die zelf een verleden of familieleden
bij de post hebben of hadden: Donalds dochter spendeert haar beste krachten aan het
stroomlijnen van de sorteer-, traceer- en distributiewerken van Tante Pos, de vader van
Peter Glas was zegelmeester en Peter Nieuwenhuizen heeft 5 jaar bij de post gewerkt.
Er volgen nog een paar mededelingen. Op vrijdag 24 januari 2020 zal de Wodehouse
Leesclub voor het eerst samenkomen. Als eerste boek zal BARMY IN WONDERLAND, ofwel in de
Nederlandse vertaling van Leonard KLATERGOUD, worden besproken.
Voorzitter Peter heeft onlangs dierenrusthuis Op Herme in Ell bezocht. De Empress van Ell,
het zwarte varken dat daar jarenlang leefde en enigszins door ons gesponsord werd, is
inmiddels helaas overleden.
Op 16 november 2019 zal het Derde P.G. Wodehouse Filmfestival plaatsvinden in Theater
Perdu. Hierover leest u elders in dit blad.
Ik bleek - enigszins tot teleurstelling van het bestuur - de enige te zijn die was
ingegaan op de oproep om op zoek te gaan naar citaten van andere Grote Schrijvers die naast
Wodehouse in Westminster Abbey herdacht worden. Moeilijk was het niet. Alleen al in THE
CODE OF THE WOOSTERS wemelt het van de citaten van onder meer John Keats5, Shakespeare6,
Shelley7, Robert Burns8 en natuurlijk THE FEMALE OF THE SPECIES van Kipling9.
4 Ik moet bekennen dat ik de betekenis van dit woord moest opzoeken. In mijn tiende druk van de Grote Van Dale staat:
ben. voor personen die, inz. op het gebied van kunsten en wetenschappen, geen eigen, nieuwe ideeën hebben, maar de
grote voorgangers navolgen of op bestaande grondslag voortbouwen, nabloeiers.
5 Autumn, Season of mists and mellow fruitfulness (p. 7)
6 Her chirpiness waned. I had expected it would. She had been beaming. She beamed no longer. Eyeing her steadily, I
saw that the native hue of resolution had become sicklied o’er with the pale cast of thought (uit Hamlet) (p. 263)
7 The Sensitive Plant: I remembered something Jeeves had once called Gussie. "A sensitive plant, what? ” (p. 63)
8
plucked the gowans fine (uit Auld Lang Syne) (p. 214)
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Wim van Es, die bezig is met een promotieonderzoek over 'morals and law in Wodehouse'
onder supervisie van professor Jurgen Pieters van de Universiteit van Gent, las een Favoriet
Fragment voor uit RIGHT HO, JEEVES:
"Jeeves," I said, "may I speak frankly?"
"Certainly, sir."
"What I have to say may wound you."
"Not at all, sir."
"Well, then, I have been having a chat with Mr. Fink-Nottle, and he has been telling me
about this Mephistopheles scheme of yours."
"Yes, sir?"
"Now let me get it straight. If I follow your reasoning correctly, you think that,
stimulated by being upholstered throughout in scarlet tights, Mr. Fink-Nottle, on
encountering the adored object, will vibrate his tail and generally let himself go with a
whoop."
"I am of opinion that he will lose much of his normal diffidence, sir."
"I don't agree with you, Jeeves."
"No, sir?"
"No. In fact, not to put too fine a point upon it, I consider that of all the dashed silly,
drivelling ideas I ever heard in my puff this is the most blithering and futile. It won't
work. Not a chance. All you have done is to subject Mr. Fink-Nottle to the nameless
horrors of a fancy-dress ball for nothing. And this is not the first time this sort of
thing has happened. To be quite candid, Jeeves, I have frequently noticed before now a
tendency or disposition on your part to become—what's the word?"
"I could not say, sir."
"Eloquent? No, it's not eloquent. Elusive? No, it's not elusive. It's on the tip of my
tongue. Begins with an 'e' and means being a jolly sight too clever."
"Elaborate, sir?"
"That is the exact word I was after. Too elaborate, Jeeves—that is what you are
frequently prone to become. Your methods are not simple, not straightforward. You
cloud the issue with a lot of fancy stuff that is not of the essence. All that Gussie
needs is the elder-brotherly advice of a seasoned man of the world. So what I suggest
is that from now onward you leave this case to me."
"Very good, sir."
"You lay off and devote yourself to your duties about the home."
"Very good, sir."
"I shall no doubt think of something quite simple and straightforward yet perfectly
effective ere long. I will make a point of seeing Gussie tomorrow."
"Very good, sir."
"Right ho, Jeeves."
But on the morrow all those telegrams started coming in, and I confess that for
twenty-four hours I didn't give the poor chap a thought, having problems of my own to
contend with.
9 " What a sex! What a sex, Jeeves! But none of that sex, however deadlier than the male, can be ranked in the same
class with this Stiffy. (p. 117)
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Jannes had zich verdiept in de problematiek bij het vertalen van "Eggs, Beans and Crumpets"10
in het Nederlands. Egg (good egg, bad egg, sound egg), en Bean (old bean) is nog wel te doen.
Maar Crumpet is lastiger. Jannes nam bijvoorbeeld de gradaties qua intelligentie in
aanmerking, tot aan Pieface toe. Sommige vertalers deden geen poging tot vertaling, zoals in
VEULENS IN GALOP, waar alleen "een van de lui" of "een van de jongelui" wordt gebruikt. Hij
eindigde met een gedicht waartoe zijn onderzoek hem geïnspireerd had.
Eggs, Beans and Crumpets
Clubmembers of the Drones
As also are Piefaces
(why aren't there any Scones?)
PG's imagination
Does not give us the meaning
The deeper explanation
Of how a Bean is Beaning
Nor does he clearly write
Why Crumpets pull our legs
In making us believe that they
Are smarter than the Eggs.
That leaves us with Piefaces
Now that we are aware:
The Club has ceased to be,
All Drones are in the air!
Leonard reageerde dat hij bij de vertaling van YOUNG MEN IN
SPATS al zijn inventiviteit nodig had om dit vertaalprobleem
op te lossen. Hij noemde Eggs "Kalen", Beans "Snorren" en
Crumpets "Baarden". Volgens hem gaat het niet om de
letterlijke betekenis, maar hoe je het vertaalt zodat het
net zo goed klinkt.
Tony Ring merkte op dat vertalingen van het werk van
Wodehouse heel belangrijk zijn, zoals blijkt uit een
opmerking van de Keizerin van Japan na haar pensionering11.
En toen was het alweer tijd de bijeenkomst af te sluiten en afscheid te nemen. Wij
ontvingen als present-premie weer iets heel bijzonders: de eerste aflevering van de eerste
Nederlandse vertaling van CARRY ON, JEEVES door F. van Velsen uit 1931, zoals gepubliceerd in
het familieblad MOOI LIMBURG in 1933 onder de titel KNAP JIJ 'T MAAR OP, JEEVES.
JOSEPHA OLSTHOORN
10

Herlees vooral YOUNG MEN IN SPATS weer eens, waarvan de openingszin luidt: It was the hour of the morning snifter, and
a little group of Eggs and Beans and Crumpets had assembled in the smokingroom of the Drones Club to do a bit of
inhaling.
11 Gevraagd naar haar plannen na haar pensionering zei de keizerin: "Ik hoop de rest van mijn dagen in vrede naast mijn
man door te kunnen brengen en zoveel mogelijk boeken te kunnen lezen. Er liggen er heel wat klaar. [...] En er liggen
twee of drie P.G. Wodehouse 'Jeeves' boeken op me te wachten." Deze opmerking zorgde voor een enorme run op de
vertalingen van Tamaki Morimura.
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3RD WODEHOUSE FILM FESTIVAL
door Peter Nieuwenhuizen
Op 16 november jl. vond voor de derde maal het
Wodehouse Film Festival plaats in Theater Perdu
in Amsterdam. Ruim vijfendertig deelnemers
konden genieten van vele films die gebaseerd
waren op de verhalen van P.G. Wodehouse. Dit
keer was er voor een nieuw concept gekozen. Er
waren vele korte films, met tussendoor een
walking dinner met tapashapjes. De films gaven
een breed spectrum van de Wodehouse-verhalen weer: oom Fred, Jeeves & Wooster, Blandings
Castle, Mr. Mulliner en een documentaire over Wodehouse. Elke film werd ingeleid door een
van de leden van onze society, die in twee minuten de kern van het verhaal voor de
toeschouwers in herinnering bracht.
Zo waren er de volgende films en inleidingen: UNCLE FRED
FLITS BY (1955, inleiding door Donald Duk), THE PURITY OF
THE TURF (1990, Jannes Koster), THE GO - GETTER (2013,
Ole van Luyn), THE SMILE THAT WINS (1978, Ronald Duk),
THE LONG EXILE (2002, Marcel Gijbels).
In UNCLE FRED FLITS BY zagen we David Niven in de
rol van oom Fred, de 5de graaf van Ickenham, met zijn
neef Pongo Twistleton (Robert Nichols) op stap gaan, in
een doldwaas avontuur waar hij bij een willekeurig huis
aanbelt, zichzelf als dierenarts voordoet met Pongo als zijn assistent, om de nagels van de
papegaai te knippen.
THE PURITY OF THE TURF is een prachtig verhaal over weddenschappen. Stephen Fry en
Hugh Laurie lieten als Jeeves & Wooster mooi zien hoe op Twing Hall, buiten het zicht van
Lady Wickhammersley, weddenschappen georganiseerd werden op de dorpsspelen en waar
bookie Steggles een verradelijke rol speelt.
In THE GO-GETTER kregen we een moderne versie van een
Blandings Castle verhaal te zien. Een beetje over-the-top
geacteerd, maar ook leuk om te vergelijken. Freddie, de zoon van
Lord Emsworth, wil zijn fortuin gaan maken met Donaldsons
hondenkoekjes, terwijl butler Beach het aan de stok heeft met
de bemoeizieke secretaris Baxter.
In THE SMILE THAT WINS was een mooi optreden te zien van
John Alderton als de detective Adrian Mulliner die verliefd
wordt op Lady Millicent Shipton-Bellinger. Zijn maagproblemen
gaat hij op doktersadvies te lijf door veel te glimlachen, echter
de schavuiten die hij als detective observeert, zien daarin alleen
maar een onheilspellende sinistere lach, wat tot grote verwarring
leidt.
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THE LONG EXILE was een documentaire,
waaruit verschillende gedeeltes vertoond werden,
o.a. over de jeugd van Wodehouse en over de
periode van het uitbreken van WO-II, waarin
Wodehouse na het ontvangen van een eredoctoraat
van de Universiteit van Oxford, teruggaat naar
Franrijk waar hij toen woonde en als verdachte
veemdeling opgepakt werd door de Duitsers. Via
Huy (B) werd hij geïnterneerd in Tost (Silezië, nu
Polen) en daarna in Berlijn, waar hij de vergissing
beging om open en naïef over zijn kampervaringen
te spreken.

Heel bijzonder waren de drie premières. De van
origine zwart-wit Oom Fred film werd in kleur
vertoond en er was de toespraak PLUM AT HOME (2019)
door Wodehouse’ kleinzoon Sir Edward Cazalet, waarin
hij herinneringen ophaalt aan zijn vakanties bij zijn
grootouders. Emotioneel vertelde hij hoe hij de liefde
tussen Plum en Ethel kon waarnemen in allerlei kleine
dagelijkse dingen.
De aanwezigen kregen ook een heuse vondst
voorgeschoteld: TWENTIETH-CENTURY VOLE (1969),
gebaseerd op het verhaal THE NODDER. Deze korte film
is gemaakt door Monty Python’s Flying Circus, nog
voordat in 1976 het verhaal opnieuw verfilmd zou worden
voor de Wodehouse Playhouse serie. De aanwezigen
kregen beide versies te zien om te vergelijken en te zien
hoe de ja-knikker een lastige positie heeft en op het
juiste moment moet instemmen met plannen van zijn
baas, zowel bij de Monty Python aflevering als bij John
Alderton in de aflevering van THE NODDER.

Tot slot was er nog een mooie verrassing: alle deelnemers kregen
als aandenken een festivalboekje met de teksten van alle
inleidingen overhandigd.

Literatuur
Peter Nieuwenhuizen & Herman van Riel, 3e Wodehouse
Filmfestival in Theater Perdu op 16 november 2019. Amsterdam:
P.G. Wodehouse Society, 2019. 20p.
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NIEUWE BIOGRAFIE DOOR PAUL KENT: PELHAM GRENVILLE WODEHOUSE VOL.11
door Peter Nieuwenhuizen
Paul Kent is lid van de Engelse Wodehouse Society en leest al sinds zijn twaalfde jaar de boeken
van P.G. Wodehouse. Hij is bekend door o.a. zijn boeken over Shakespeare, Voltaire, Montaigne en
de bijbel. Kent kreeg toegang tot het persoonlijke archief van Wodehouse’ kleinzoon Sir Edward
Cazalet en kon hiermee een geheel nieuwe kijk op Wodehouse krijgen. Met een overweldigende
hoeveelheid details, maar tegelijkertijd in een pakkende schrijfstijl voert hij de lezer mee in een
zoektocht naar de schrijfstijl van Wodehouse.
In zijn zoektocht laat Kent zien hoe Wodehouse veelal genegeerd werd
door de literaire kringen en dat Wodehouse daar ook wel in berustte. Het
werk van PGW is vanaf het begin beïnvloed geweest door het komische
karakter van het theater. De verhaalkarakters hebben een bepaalde
lichtheid die het leven dragelijk maakt. Natuurlijk weet Shakespearekenner Kent de verbanden tussen Shakespeare’s drama’s en komedies met
Wodehouse te verbinden. In het introductiehoofdstuk “Getting back to
comedy” zoekt Kent naar bronnen voor het geluk van Wodehouse.
In het eerste korte hoofdstuk “A brief circumnavigation of Wodehouse”
lezen we in vogelvlucht over het werk van Wodehouse, zijn verdiensten en
de start van zijn carrière. In de volgende acht hoofdstukken belicht Kent
verschillende aspecten, die hij verbindt aan een tijdsperiode.
In hoofdstuk twee “1902-1911 The school stories” neemt Kent ons mee naar de fictieve scholen
St.Austin’s, Wrykyn, Sedleigh en Eckleton en laat zien hoe Wodehouse onder de schuilnaam Basil
Windham de serie THE LUCK STONE schreef. De schooljongens die een hoofdrol spelen, zijn een
schaduw van Wodehouse’ eigen stem en leven in zijn schooljaren. En veel van de jongensachtigheid,
zoals bij Charteris, zien we later terug bij Psmith.
In hoofdstuk drie “1909-1915 School’s out” zien we Wodehouse naar New York reizen en er
verschijnen Amerikaanse karakters en verwijzingen in zijn verhalen. Mike en Psmith komen centraal
te staan. En in de WO-I periode leert Wodehouse zijn Engels aan te passen aan het Amerikaans.
Hoofdstuk vier “1904-1920 Problems with reality” laat zien hoe Wodehouse’ werk wemelt van
verwijzingen naar literatuur, zelfs soms fictioneel als die van Rosie M. Banks of Cyril Mulliner. De
groten der aarde, zoals Shakespeare en Tennyson, zijn een voorbeeld voor Wodehouse, maar
evengoed hedendaagse thrillerschrijvers. Ook de verwijzingen naar de WO-I van die dagen komen
voor, alhoewel Wodehouse worstelt met het vinden van een juiste houding, zoals in de liedteksten
voor de Broadway musicals in de oorlogsjaren.
In hoofdstuk vijf “1902-1970 Alternative realities” kiest Kent ervoor om andere sferen en
achtergronden op te roepen die Wodehouse heeft gebruikt, zoals verklarende teksten die
Wodehouse voor de zwijgende film geschreven lijkt te hebben, Schillers teksten als achtergrond
voor WILLIAM TELL TOLD AGAIN, de verhalen van de Bowes-Lyons zusters (opdracht in THE
POTHUNTERS), Koning Arthur en zijn Tafelronde (S IR AGRAVAINE), Sjeherazade en de Verhalen van
1001-nacht en de droomwereld van voorstad Valley Fields. Wodehouse breekt zelfs door de ‘vierde
wand’ heen, zoals dat in toneeltermen heet, hij richt zich regelmatig als auteur rechtstreeks tot de
lezer om iets uit te leggen.

1

Paul Kent, PELHAM GRENVILLE WODEHOUSE. VOL 1 - THIS IS JOLLY OLD FAME . London: Can of Worms
enterprises Ltd., 2019. Isbn 978-1-916908-3-2. 286 pag. Prijs: 22 GBP.
Te bestellen via: https://www.canofworms.net
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Hoofdstuk zes “1915-1924 Wodehouse and the language of the theatre” toont hoe Wodehouse’
werk verknoopt is met het theater. Hij schreef zo’n 300 liedteksten voor theaterproducties en
droeg bij aan tientallen theaterstukken en komedies.
In hoofdstuk zeven “1904-1934 Wodehouse the lyricist” gaat Kent in op het gesproken en gezongen
woord. De punchline komt voorbij, het mooie en bekende lied BILL, de juiste uitsprak en klank van
woorden, zoals Pig-hoo-o-o-o-ey, het accent waarmee Wodehouse’ karakters spreken, zoals
stalknechten en boeven, de dialogen die met een oog en oor voor toneel geschreven zijn, en het
ritme waardoor zijn poëtische teksten zo goed lopen. Veel voorbeelden maken dat duidelijk.
In hoofdstuk acht “1915-1922 Wodehouse on Broadway” komt de samenwerking met Guy Bolton en
Jerome Kern aan de orde. Aanpassingen in Engels en Amerikaans waren nodig voor opvoeringen van
shows aan beide zijden van de oceaan. Kent laat zien dat Wodehouse ook graag speelde met zijn pas
ontdekte Amerikanismen en slangwoorden in zijn teksten.
In hoofdstuk negen “1919-1975 Wodehouse at work” onderzoekt Kent in de teksten van Wodehouse
de manier waarop Wodehouse tot een logische opbouw van zijn verhalen kwam. Soms denken de
hoofdrolspelers hardop, waardoor de lezer meegenomen wordt in het verleden van de voorgaande
avonturen. Ook het zwakke punt in het oeuvre van Wodehouse benoemt Kent: Wodehouse had
moeite om steeds nieuwe plots te bedenken. Hij vroeg vrienden soms uitdrukkelijk om hem ideeën
toe te sturen met grappige verwikkelingen. Dat brengt Kent tot de overtuiging dat de plot
onderschikt is aan de dialogen, snelheid van het verhaal, stijl en structuur, karakterisering. Hij
noemt als voorbeeld het redden van iemand om een bepaald effect te bereiken. Die plot turft Kent
in tenminste tien verhalen. Of het bewerken van eerdere versies van een verhaal, zoals A
GENTLEMAN OF LEISURE en THE INTRUSION OF JIMMY .
Wat helaas ontbreekt, is een index om iets te kunnen opzoeken. Kent vermeldt wel op p.286 dat de
index online te vinden is op https://www.canofworms.net/pgwindex, maar dit klopt helaas niet.
Maar wellicht komt dit nog binnenkort. Een klein foutje is ook te vinden op p.239 waar de periode
1919-1936 vermeld staat, wat 1919-1975 moet zijn.
Het boek is eigenlijk een kaleidoscoop van
invalshoeken. Je hoeft het niet in volgorde te lezen, je
kan in elk willekeurig hoofdstuk beginnen. Ook qua
perioden overlappen de hoofdstukken elkaar, echter
de invalshoek verschilt dan weer. Het boek is rijk
voorzien van voorbeelden waarmee Kent zijn teksten
kracht bijzet. Zijn binding met de Engelse Wodehouse
Society is overduidelijk en hij voert ook veelal Engelse
bronnen op in zijn teksten.
Auteur Paul Kent was zelfs bereid om zijn boek, het kerstgeschenk voor onze Patron, te voorzien
van een persoonlijke inscriptie, waarvoor we hem zeer dankbaar zijn.
Het is nu uitzien naar volume 2, MID-SEASON FORM, over de belangrijkste karakters die Wodehouse
bedacht, zoals Jeeves & Wooster, Lord Emsworth en Blandings Castle, Oldest Member, Drones
Club, Ukridge en Mr. Mulliner.
En in volume 3, THE HAPPINESS OF THE WORLD, zal het gaan over de wereldwijde waardering voor
Wodehouse, vertalingen, herdrukken en de achtergrond van de positieve ontvangst van zijn werken.
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DE AMERIKAANSE WODEHOUSE CONVENTION

IN

CINCINNATI

door Peter Nieuwenhuizen
De tweejaarlijkse US Wodehouse Convention vond op 17-20 oktober plaats in Cincinnati. Zo’n
140 deelnemers vonden de weg naar de Queen City in Ohio aan de Ohio River. Donderdag 17
oktober konden de congresgangers zich aanmelden in het Hilton Cincinnati Netherland Plaza
Hotel en de goodie bag in ontvangst nemen, een kleine Wodehouse expositie bekijken en
deelnemen aan een Silent Auction. Op vrijdag stond er een
boottocht over de Ohio River op het programma met de
radarboot Belle of Cincinnati. De Nederlandse deelnemers
Vikas Sonak, Frits Smulders en ondergetekende, genoten
volop in het zonnetje van de prachtige vergezichten en de
skyline van Cincinnati. ’s Avonds volgde de receptie met een
walking diner en een optreden van het trio Queen City
Sisters die jazzy liedjes uit Wodehouse’ tijd zongen.
De zaterdag vormt traditioneel het hart van de conventie.
De hele dag door zijn er lezingen van Wodehouse-geleerden en -liefhebbers, onder de titel
‘Riveting talks’. Deze keer waren er lezingen over Sonny Boy (door Wodehouse Society
president Thomas Smith), het nieuwe boek van Paul Kent, Spinoza (Michael Eckman) waarin het
Nederlandse element aanwezig was, de vrijgezel status van Wodehouse’ hoofdpersonen (zoals
Bertie) terwijl Wodehouse zelf ruim zestig jaar getrouwd was met zijn Ethel (door oudvoorzitter Karen Shotting), een verslag van de Wodehouse plaquette in Westminster Abbey
door Tim Andrew en Hilary Bruce. Anita Avery bracht het nieuws dat de Vanderbilt University
in Nashville (Tennessee, USA) onderdak wil bieden aan de Amerikaanse Wodehouse Collectie.
Leden werden opgeroepen om hun bijzondere Wodehouse-boeken af te staan aan de
universiteit. De jonge Tad Boehmer had onderzoek gedaan
aan het boekenleengedrag van Wodehouse toen hij in 19511955 in New York woonde en bij de bibliotheek boeken
leende ter inspiratie en ontspanning. De bewaarde
uitleenkaartjes gaven een mooi inzicht in zijn voorkeuren.
Ondergetekende mocht daarna voor de vierde maal een
lezing verzorgen; ditmaal ging het over de correspondentie
van Wodehouse met twee Nederlandse jongens over de
bekende passage The Story of the Prawns en de
Nederlandse vertaalproblematiek. Neil Midkiff vervolgde met een
verhaal over het theaterjargon dat Wodehouse gebruikte in zijn
verhalen. De middag werd afgesloten met een toneelstuk door leden
van de society. Bill Scrivener had inmiddels het voorzitterschap van
Thomas Smith overgenomen.
De avond begon met een receptie en een kostuumparade. Vele leden
hadden zich uitgedost als personages, karakters of verwijzingen die
iets met Wodehouse te maken hadden. Van golfers en papegaaien,
musketiers en Buttercup Day Girls, tot een Jeeves’s Nightmare
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(verzameling van Bertie’s verkeerde kleding) en
een abstracte God’s Daisy Chain. Zo gekleed ging
men ook aan het diner, dat gevolgd werd door een
optreden van sopraan Maria Jette, die met pianist
Dan Chouinard liedjes van Wodehouse ten gehore
bracht .
Op zondagochtend stond de brunch klaar voor de
deelnemers en werd er nog een toneelstuk
opgevoerd: HOW PIGS HAVE WINGS. Hierin draaide
het om een varken (Cincinnati is vanouds de varkensstad, Porkopolis) dat meedeed aan een
zwemwedstrijd. Varken Queen City Kate werd per abuis door varkenshoeder Whiffle gevoerd
met de lekkernijen van Cincinnati, zoals de Cincinnati Chili en Graeters Raspberry Chocolatechip Ice cream, en won daardoor de race. En na een rondleiding door het imposante Hilton
Netherland Plaza Hotel, waar Doris Day ooit haar zangcarrière begon en Winston Churchill,
Eleanor Roosevelt, Elvis Presley en John F. Kennedy ooit logeerden, werd afscheid genomen. In
2021 zal de conventie in San Diego gaan plaatsvinden.

***

OPROEP

***

VOOR DEELNAME AAN DE

***

STERKE-VERHALEN-WEDSTRIJD

Traditioneel houdt de P.G. Wodehouse Society in het voorjaar de Sterke-Verhalen-Wedstrijd.
Deze wedstrijd in het vertellen van verhalen die wellicht net niet waar kunnen zijn, puntig met
een pointe, vinden hun oorsprong in de rijke fantasie van Stanley Featherstonehaugh Ukridge.
Dit karakter uit de verhalen van Wodehouse werd in de vorige editie van NOTHING SERIOUS al
centraal gesteld; ook elders in dit blad doemt hij weer op.
Bij Ukridge gaat het meestal om het verkrijgen van geld of goederen van anderen zonder
wederdienst, maar groothartig biedt hij ook wel eens iets terug. In hoofdstuk 9 van het boek
LOVE AMONG THE CHICKENS (AMOR IN HET KIPPENHOK) uit 1906, zegt Ukridge: "You've discovered my
secret," he admitted; "will you have a cigar or a cocoanut?". De winnaar van de wedstrijd mag
daarom kiezen uit een sigaar of kokosnoot en zich een jaar lang de beste sterke
verhalenverteller noemen in Wodehouseaanse kringen.
Daarom de oproep aan allen:
bedenk een mooi bijna waar gebeurd verhaal voor de wedstrijd en vertel het met verve.
PETER NIEUWENHUIZEN
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DE BOEKENKAST

VAN

JELLE OTTEN

“Ilsebill salzte nach” …1
Deze aflevering van DE BOEKENKAST is wat anders dan gebruikelijk. Tijdens de PGWS-bijeenkomst
van 12 oktober nodigde Marjanne Otten, de weduwe van Jelle, iedereen uit om naar de boekenkast
van Jelle te komen kijken in de IJsselstad Deventer en er wellicht iets uit mee te nemen zodat de
boeken van Jelle een goede bestemming zouden krijgen. Wij namen deze uitnodiging graag aan om
met Marjanne over Jelle en Wodehouse te spreken.

Sinds wanneer verzamelde Jelle Wodehouse?
Jelle en Marjanne zaten allebei op dezelfde middelbare school in Den Haag
waar de interesse voor Wodehouse bij Jelle is ontstaan. Hij was toen 16 jaar.
Met Sinterklaas werden er lootjes getrokken en hij kreeg toen zijn eerst
Wodehouse boek: MICKEY MOUSE EN HET PARELSNOER. Dat was het begin van zijn
verzameling, eerst las hij Prisma’s vertalingen, later ook Engelse uitgaven,
tegen het zere been van zijn lerares Engels (juffrouw Schokking), die
Wodehouse geen literatuur vond.

Hoe is Jelle lid van de P.G. Wodehouse Society geworden?
In 1995 ontdekte Jelle op Internet dat er in Amerika een Wodehouse Society
bestond. Hij is daar toen direct lid van geworden. Pas daarna kreeg hij in de
gaten dat er ook een Nederlandse Society bestond en heeft hij zich ook daar,
kort daarop, als lid aangemeld (nummer 280).
In 1964 was Jelle in Leiden farmacie gaan studeren. Hij werd toen lid van de studentenvereniging
Catena en had daar een vriend, Piet Schoneveld, die ook Wodehouse las. Piet bleek inmiddels ook lid
van de P.G. Wodehouse Society te zijn geworden (lid nr. 29) zodat het oude contact weer werd
aangehaald.
1

1

De eerste zin uit een van de favoriete boeken van Jelle: “De bot” van Günther Grass
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Marjanne vertelt verder:” In het begin bezochten we elke 4 jaar de
Convention van de Amerikaanse Society, de eerste was voor ons in 1997 in
Chicago. Later gingen we elke 2 jaar naar Amerika. We gingen altijd samen,
alhoewel ik niet zo erg in de verhalen van Wodehouse was geïnteresseerd.
Zelf had ik meer aandacht voor zijn lyriek en muziek en natuurlijk ook voor
onze buitenlandse vrienden. Vanwege zijn connectie met Amerika werd Jelle
de buitenland correspondent van de PGWS en schreef hij ook verslagen van
de PGWS-bijeenkomsten voor het blad van de Amerikaanse Society. Jelle was
ook de initiatiefnemer voor de oprichting van het Nederlandse Chapter van
de Amerikaanse Society: The Right Honorable Knights of Sir Philip Sidney.
Hij was ook lid van de Engelse en Zweedse Societies en tijdens een rondreis met de Engelse
Society ontmoette hij Marsha en zo kwam het contact met de Russische Society tot stand.
Jelle was van 1999 tot 2004 voorzitter van de PGWS in een rumoerige tijd en bracht de Society in
rustiger vaarwater; hij was, samen met Leonard nauw betrokken bij de uitgave van LORD EMSWORTH
BEDOELT HET GOED, en organiseerde samen met Jelle Caro in 2009 de zeer geslaagde reis langs
Wodehouse gerelateerde plaatsen in Engeland.”
Wat staat er zoal in de boekenkast?
In de boekenkast van Jelle staan, naast de PGWS-uitgaven, Wodehouse boeken in de Engelse taal
en een enkele Russische en Japanse uitgave. Die zijn van een groot aantal verschillende uitgevers,
met een harde kaft of in pocket uitgave, maar allemaal gerangschikt in chronologische volgorde van
het oorspronkelijke werk. Ook had Jelle een aantal biografieën van Wodehouse in zijn kast staan.
Jelle had geen specifieke voorkeuren wat betreft verhalen of boeken die hij kocht, dus geen
voorkeur voor bijvoorbeeld een Blandings verhaal, of een eerste druk, of een boek met stofkaft.
Jelle had slechts één eerste druk, een uitgave van BRING ON
THE GIRLS die hij op een Amerikaanse Convention met
opdracht cadeau had gekregen (zie foto).
Tenslotte heeft Jelle nog de hele recente serie van 100
boeken van Everyman aangeschaft. Elk boek dat uitkwam
bestelde hij rechtstreeks bij de uitgever. Deze hele serie is
nog compleet, en ongelezen (want Jelle las de boeken uit
zijn boekenkast), en wil Marjanne in zijn geheel verkopen.
Wat staat er nog meer in zijn boekenkast?
De grootste hobby van Jelle was lezen. En zijn boekenkast was dan ook
rijkelijk gevuld. Naast Wodehouse had hij de boeken van Elschot,
Vestdijk en Bomans, maar ook van Günther Grass. Hij las ook veel
gedichten, maar ook Tom Poes. Hij was geïnteresseerd in geschiedenis en
las bijvoorbeeld de biografieën van de Gaulle en van Churchill.. De wanden
van de huiskamer bestonden dan ook grotendeels uit boekenkasten.
Wij bedanken Marjanne voor de hartelijk ontvangst met thee en
appeltaart en de vriendelijke manier waarop zij al onze vragen
beantwoord heeft. Wij wensen haar het allerbeste in deze moeilijke tijd.
MARCEL GIJBELS EN HERMAN VAN RIEL
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30

JAAR

DRONES CLUB

OF

BELGIUM

door Peter Nieuwenhuizen
Op zaterdag 9 november 2019 vierde onze zusterclub The Drones
Club of Belgium (TDC) hun dertigjarig bestaan. De PGWS heeft de
hartelijke felicitaties overgebracht tijdens
het feest in Kasteel Schoonhoven te
Aarschot. In de theaterzaal van het
kasteel blikte voorzitter Kris Smets terug
op het begin: de fascinatie voor de werken
van de schrijver P.G.Wodehouse en het
verlangen om in de sfeer van die tijd te
leven. Aansluitend werd hun beschermheer,
de Hertog Leopold van Arenberg en Aarschot, uitgenodigd om een in
een kort toneelstuk de rol van Jeeves op zich te nemen, wat hij met
verve deed.
De Leuvense archivaris Mark Derez vervolgde met
een historische lezing over een verre voorouder van
de hertog: Eleonora Ursula van Arenberg. Daarna
kwam het hoogtepunt van de avond: het zingen van de
Drones March, ooit geschreven door Walter Rens, op
tekst van Bart Pepermans. Bart werd uitgenodigd om
de zaal deze mars aan te leren. En hiervoor nodigde
hij ons erelid Leonard Beuger uit, die op de grote
trom de maat mocht slaan, wat hij uiteraard perfect
deed.
Gwendolyn
Rutten,
de
eerste
vrouwelijke
burgemeester van Aarschot, kreeg vervolgens de
ruimte om het plaatsje Aarschot in de aandacht te
zetten. En passant gaf zij ook een kijkje in de keuken
van de kabinetsonderhandelingen waarbij zij
regelmatig mocht aanschuiven als voorzitter van de
partij Open Vlaamse Liberalen en Democraten (Open
VLD). Na haar verhaal was het weer tijd voor de
hertog: in een vlammend persoonlijk betoog schetste
hij de nieuwe morele en politieke horizon die volgens
hem opdaagt in de komende tijd.
En toen was het tijd voor het Diner: een lopend buffet in de hal van het kasteel. De
Nederlandse delegatie (erelid Beuger en zijn Hilde, bekend van de Rockmetteller-Todd-Awardfor-poetic-Poetry-and-Calligraphy, en ondergetekende) genoot tot in de late uurtjes op een
echt kasteel, waar ook af en toe een echte butler opdook.
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AFSCHEID

VAN DE

EMPRESS

OF

ELL

door Peter Nieuwenhuizen
Geïnspireerd door de Keizerin van Blandings Castle
(Empress of Blandings), het prachtige Berkshire varken,
heeft de P.G. Wodehouse Society in het jaar 2000 een
echte Berkshire geadopteerd, die verbleef op de
zorgboerderij Op Herme (De Heykeshoeve) in het
Limburgse dorpje Ell. Deze zorgboerderij is een initiatief
van Veronika Jong en werd geopend door ons erelid Theo
Olof in 1989. Het begon als rusthuis voor pony’s, die
verzorgd konden worden door kinderen die opgevangen
werden door Veronika, kinderen die zelf geen stabiele
thuissituatie kenden. De kinderen die kregen allemaal
vioolles wat mede de sympathie van Theo Olof verklaart.
Olof werd een graag geziene gast op de zorgboerderij.
Allengs werden er meer dieren opgenomen, zoals tientallen
katten, honden, kippen, paarden en ook het Berkshire varken
Willemien. Later werd Willemien, de Empress of Ell,
vergezeld door het (roze) varken Lucretia en na Lucretia
volgde nog de Emperor Boris. Hoewel deze nobele dieren
voorzien werden van een dieet van lijnzaad, karnemelkse pap
en aardappelen (Annotated Whiffle), kwam er toch twee
jaar geleden een einde aan hun knorrend bestaan. De edele
dieren werden achterin de stal met een plechtige ceremonie begraven.
Bij een bezoek op 6 oktober jl. vertelden Veronika en haar dochter Rosa-Linde, die ook
toegetreden is tot de dagelijkse staf, hoe de kinderen nog steeds vioolles krijgen en
gestimuleerd worden door o.a. de verzorging van
een dier op zich te nemen. De zorgboerderij
wordt nu grondig verbouwd: er komt o.a. een
aparte zaal waar de kinderen muziekuitvoeringen
kunnen geven en les kunnen krijgen en voor de
oudste kinderen zijn er aparte woninkjes als
voorstadium van een zelfstandig bestaan. Met
weemoed denken Veronika en Rosa-Linde nog
regelmatig terug aan hun geliefde varkens, maar
dat
tijdperk
is
voorbij.
Meer
info:
http://www.heykeshoeve.nl

Literatuur
‘The Empress of Ell of Pighoo-o-o-oey!’. In: NOTHING SERIOUS, sept.2000, p.21.
‘The Empress of Ell is still going strong’. In: NOTHING SERIOUS, okt.2009, p.27.
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TAMAKI MORIMURA

EN

THE WORLD

OF

JEEVES

door Peter Nieuwenhuizen
Een van de vaste bezoekers van Wodehouse bijeenkomsten
in Amerika en Engeland is Tamaki Morimura. Tamaki (1964) is
de vertaler van Wodehouse-werken in het Japans. Zij heeft
hiermee een indrukwekkend portfolio opgebouwd. Ongeveer
het gehele Jeeves & Wooster corpus is door haar vertaald.
Dat valt uiteraard niet altijd mee: Wodehouse = Uddo hausu
en Jeeves = Jivusu
Zij is vooral bekend door de Manga-serie in het Japanse blad
MELODY van uitgever Hana to Yume, waarin zij met illustrator
Bun Katsuta de serie PLEASE JEEVES maakte. Deze manga
werden later tussen 2009-2012 uitgegeven als aparte
driedelinge boekserie door uitgever Hakusensha. Daarna volgde de tweedelige manga JEEVES'
ENGLISH PEERAGE. De vijf delen zijn allemaal gebaseerd op drie Wodehouse bundels.
•
•
•
•
•

Mar.2009 – PLEASE, JEEVES (VOL.1): THE INIMITABLE JEEVES
Dec.2010 – PLEASE, JEEVES (VOL.2): CARRY ON, JEEVES
Oct.2012 – PLEASE, JEEVES (VOL.3): THE INIMITABLE JEEVES & VERY GOOD, JEEVES
Nov.2013 – JEEVES' ENGLISH PEERAGE (VOL.4): THE INIMITABLE JEEVES & VERY GOOD, JEEVES
Dec.2014 – JEEVES' ENGLISH PEERAGE (VOL.5): CARRY ON, JEEVES & VERY GOOD, JEEVES

Maar eerder al had zij vele Wodehouse-boeken vertaald. Op haar palmares staan o.a.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2012 JIVUSU TO NEKOSARAI (AUNTS AREN’T GENTLEMEN)
2011 KANSHADA, JĪVUSU (MUCH OBLIGED, JEEVES)
2011 OYOBIDA, JĪVUSU (RING FOR JEEVES)
2010 GANBARE, JĪVUSU (S TIFF UPPER LIP, JEEVES)
2009 JĪVUSU NO KIKAN (J EEVES IN THE OFFING)
2009 BURANDINGUZU-JŌ WA AREMOYŌ (HEAVY WEATHER)
2008 JĪVUSU TO HŌKEN SEISHIN (JEEVES AND THE FEUDAL SPIRIT)
2008 EGGUSHI, BINSHI, KURANPETTOSHI (EGGS, BEANS AND CRUMPETS)
2007 JĪVUSU TO KOI NO KISETSU (THE MATING SEASON)
2007 BURANDINGUZU-JŌ NO NATSU NO INAZUMA (SUMMER LIGHTNING)
2007 JĪVUSU TO ASA NO YOROKOBI (JOY IN THE MORNING)
2006 DEKASHITA, JĪVUSU! (VERY GOOD, JEEVES)
2006 ŪSUTĀ-KA NO OKITE (T HE CODE OF THE WOOSTERS)
2006 S ANKYU JIVUSU (THANK YOU, JEEVES)
2005 S ORE YUKE, JĪVUSU (CARRY ON, JEEVES)
2005 HIRUI NAKI JĪVUSU (T HE INIMITABLE JEEVES)
2005 YOSHI KITA JĪVUSU (RIGHT HO , JEEVES!)

En in augustus 2019 was het zover: Tamaki heeft haar eigen Wodehouse biografie geschreven:
THE WORLD OF JEEVES. Een bundel van essays over diverse Wodehouse onderwerpen, waarmee ze
haar lezers wil inwijden in de leefwereld van Bertie Wooster en Jeeves. Voor Nederlandse
lezers is het even wennen: je leest het Japanse boek van achter naar voren en van boven naar
beneden. Het boek heeft vier grote hoofdstukken.

18

Nothing Serious, februari 2020

Het eerste hoofdstuk heet ”London Wodehouse Walk with
Norman Murphy”. Het is een eerbetoon aan Norman Murphy en zijn
befaamde Wodehouse-wandelingen door Londen en New York. Onze
PGWS heeft ook met Norman in 2009 een wandeling door Londen en
Dulwich gelopen. Het bevat 21 foto’s die Tamaki tijdens die
wandelingen gemaakt heeft.
Het tweede hoofdstuk heet “Tell me, Jeeves” en heeft
verschillende paragrafen: [1] Jeeves, Bertie en Wodehouse, [2] De
Gouden Eeuw van de tijdschriften, [3] Over kleding, [4] Bertie
Wooster's vriendinnen, [5] Auto’s, [6] Thee, maaltijden en klassen, [7]
Liefde en klassen, [8] Het college leven, [9] Loslippigheden van jonge
mannen, [10] Badhotels en casino’s, [11] Scholen, [12] Kerstmis, [13]
Het Britse imperium, [14] Dieren, [15] Zwanen, [16] Greta Garbo en Clara Bow, [17] Voetbal,
[18] New York, [19] Drank. In een vraag-en-antwoord stijl bespreken Bertie Wooster en
Jeeves de achtergronden bij elke paragraaf. Voorbeelden van vragen: “Is Jeeves een butler?”,
“Heeft Bertie Wooster echt een slechte smaak” en “Wie staan er model voor de tantes?”.
Het derde hoofdstuk heet “The life of P.G.Wodehouse retracing with Jeeves series”.
Hierin staan de biografische gegevens rondom P.G.Wodehouse centraal, waarbij de
chronologische stappen bepaald worden door het verschijnen van de Jeeves boeken, de grote
liefde van Tamaki.
Het laatste hoofdstuk heet “The World of Wodehouse expanding”. Ook hier diverse
paragrafen: [1] De wereld van Bertie Wooster, [2] Wodehouse drama’s, [3] Wodehouse en
musicals, [4] Wodehouse plaquettes en plaatsen, [5] Wie is Wie in de Jeeves series, [6]
Wodehouse chronologie. In paragraaf 4 staan negen foto’s, waaronder ook de Nederlandse
koperen plaquette die in 1991 aan de Kruittoren te Zutphen is bevestigd, om de band tussen
Sir Philip Sidney en P.G. Wodehouse te benadrukken en ook de Belgische plaquette aan de
gevangenismuur van Huy.
Het is nu wachten op een Engelse vertaling van dit mooie boek!
Literatuur
Tamaki Morimura: THE WORLD OF JEEVES (JIVUSU NO SEKAI). Kokushokankokai, 2019, 349 p. ISBN:
9784336063786. Prijs: 2640 Yen. Alle boeken zijn te bestellen via: https://www.amazon.co.jp
*** *** ***
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EEN

P.G. WODEHOUSE IN WESTMINSTER ABBEY
VRIJDAG 20 SEPTEMBER 2019

GEDENKSTEEN VOOR

Voor zover ik weet komt er maar een keer een protestmars voor in de boeken van Wodehouse,
namelijk in AUNTS AREN'T GENTLEMEN1. Het was dan ook misschien niet typisch Wodehouseaans
dat de toegang tot Westminster Abbey op deze fraaie zonnige dag werd bemoeilijkt door
enorme aantallen klimaatstakende scholieren wier protesten bedoeld waren voor de Houses of
Parliament in het tegenover de Abbey gelegen Westminster Palace. Maar tegen de tijd dat
onze voorzitter Peter Nieuwenhuizen en ik elkaar om 16:30 troffen bij de Great West Door
was de ergste drukte gelukkig voorbij. Voorafgaand aan de ceremonie wilden wij Choral
Evensong bijwonen. Dankzij onze van de Engelse
Wodehouse Society ontvangen magische blauwe tickets
werden wij toegelaten tot de indrukwekkende kerk en
direct naar de Poet's Corner begeleid. Zoals altijd bij
dergelijke gelegenheden was het een vreugdevol weerzien
met gelijkgestemden. De familie Cazalet, uitvoerende
kunstenaars,
bestuursleden
en
andere
hoogwaardigheidsbekleders
waren
reeds
aanwezig.
Evensong was een prachtige dienst, bestaande uit gebeden
foto Peter Nieuwenhuizen
en psalmen2 gezongen door een fantastisch koor.
Hierna voegden zich nog ongeveer 200 Wodehouseanen
bij de circa 80 die Evensong hadden bijgewoond en de officiële
inwijdingsceremonie begon. De Very Reverend Dr John Hall,
Dean of Westminster en verantwoordelijk voor de beslissing
dat Wodehouse een gedenksteen in de Abbey verdient, heette
ons welkom en vertelde iets over de geschiedenis van
Westminster Abbey en de velen die er begraven zijn dan wel
Introductie door de Dean
met een gedenkteken geëerd. Maar zoals het bij deze
foto Andrew Dunsmore
gelegenheid betaamde, was er daarna volop ruimte voor humor
en gelach. President Alexander Armstrong las een fragment voor uit THE CODE OF THE
WOOSTERS3. Actrice Lucy Tregear droeg de geweldige scène uit THE MATING SEASON voor, waarin
Gussie Fink-Nottle wordt achternagezeten door een woedende Constable Dobbs4, Daarna
zongen achterkleinkinderen Hal en Lara Cazalet OH GEE! OH JOY! uit ROSALIE (tekst
P.G. Wodehouse en muziek George Gershwin). En acteur Martin Jarvis las een stukje voor uit
1 Bertie Woosters auto werd opgehouden door een protestmars die werd geleid door een van de vele dames die Bertie ooit een
aanzoek had gedaan, radiant beauty Vanessa Cook. Zij had hem afgewezen en zittend in zijn auto bedacht Bertie dat het achteraf
gezien goed werk was geweest van zijn beschermengel: What sort of a married life would I have had with the little woman
perpetually going on protest marches and expecting me to be at her side throwing bottles at the constabulary? It made me shudder to
think what I might have let myself in for if I had been a shade more fascinating.
2 Voor geïnteresseerden: Psalmen 47 en 48, Great is the Lord (John Goss), Magnificat (Tomás Luis de Victoria), Nunc dimittis (Tomás
Luis de Victoria), Collects of the day, for peace, and for aid against all perils (William Smith), en het Anthem (Giovanni Pierluigi da
Palestrina).
3 I sighed. "There are moments, Jeeves, when one asks oneself 'Do trousers matter'?"
"The mood will pass, Sir."
4 It is curious how you can be intimate with a fellow from early boyhood and yet remain unacquainted with one side of him. Mixing
constantly with Gussie over the years, I had known him as a newt-fancier, a lover and a fathead, but I had never suspected him of
possessing outstanding qualities as a sprinter on the flat, and I was amazed at the high order of ability he was exhibiting in this very
specialised form of activity. He was coming along like a jack-rabbit of the western prairie. I liked his ankle work.
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LORD EMSWORTH AND THE GIRL FRIEND5 (in BLANDINGS CASTLE).

President Alexander Armstrong
foto Andrew Dunsmore

President Alexander Armstrong gaf vervolgens de officiële
toespraak, waarin hij een aantal van de vele hoogtepunten uit het
werk van Wodehouse als schrijver van boeken, artikelen, verhalen,
toneelstukken en songteksten kon aanstippen.
Toen kwam het hoogtepunt van de ceremonie. Samen met HRH
The Duke of Kent, wijdde de Dean of Westminster de steen in "in
thankful memory of Pelham Grenville Wodehouse, and of all he
achieved and contributed to the joy of life". Bloemen werden
neergelegd door oudste achterkleinzoon David Cazalet en PGWS UK
voorzitter Hilary Bruce. De gedenksteen zelf, gemaakt van kalksteen
en 70 x 50 cm groot, is prachtig. Hij is ontworpen door Stephen Raw
en de inscriptie is gebeiteld door Annet Stirling. De volledige tekst
luidt:
P G WODEHOUSE
1881 – 1975
HUMOURIST * NOVELIST * PLAYWRIGHT * LYRICIST

Daarna lazen Alexander Armstrong, Lucy Tregear, Martin
Jarvis en Lara Cazalet A FEW QUICK ONES voor6. Na een
vertolking door Hal en Lara Cazalet van MY CASTLE IN THE
AIR, uit MISS SPRINGTIME (tekst van Wodehouse, muziek
van Jerome Kern) werd de ceremonie afgesloten met
gebeden en een zegen van de Dean.
Wij mochten de gedenksteen van dichtbij
bewonderen en werden daarna de weg gewezen naar de David Cazalet en Hilary Bruce leggen bloemen
foto Andrew Dunsmore
Bishop Partridge Room, waar de receptie plaatsvond.
Behalve lekkere wijn en hors d'oeuvres, was daar gelegenheid om met elkaar na te praten over
de plechtige en tegelijk lichtvoetige gebeurtenis die wij hadden bijgewoond. Maar er was meer.
Na een korte speech van chairman Hilary Bruce, waarin zij iedereen dankte die had
meegeholpen dit mogelijk te maken en slechts aanstipte hoe ongelooflijk veel moeite, tijd,
energie en geduld de verwezenlijking van dit eerbetoon aan Wodehouse gekost had, werden wij
vergast op verdere optredens en speeches. ANYTHING GOES van Cole Porter werd gezongen,
evenals THE LAND WHERE THE GOOD SONGS GO. Sir Edward Cazalet vertelde boeiend en ontroerend
over zijn bezoeken aan Plum en Ethel. Volgens hem hadden zij 'een van de gelukkigste
huwelijken die hij gekend had'. Ethel zorgde voor alle praktische zaken en liet Plum doen wat
hij het liefste deed; schrijven. Hun dag- en nachtritme was heel verschillend en zij schreven
elkaar daardoor vaak kleine briefjes, waarvan Edward er een aantal uit de prullenmand redde
die nu in de British Library zijn te vinden.
5

Hier vinden we een bijbelse verwijzing: Lord Emsworth had had sufficient. Even Constance, unreasonable woman though she was,
could hardly expect him to stay and beam genially under conditions like this. The curate was trying to form a provisional government
consisting of himself and the two school-teachers, but there was only one man who could have coped adequately with the situation
and that was King Herod, who - regrettably - was not among those present.
6 Waaronder “She fitted into my biggest armchair as if it had been built round her by someone who knew they were wearing
armchairs tight about the hips that season” uit JEEVES AND THE UNBIDDEN GUEST in CARRY ON, JEEVES.
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Traditiegetrouw vertolkte Lara Cazalet daarna haar
onnavolgbare uitvoering van BILL (tekst Wodehouse,
muziek Jerome Kern). En als geweldige uitsmijter
reciteerde acteur Neil Pearson een verkorte versie van
het verhaal met de beroemde speech van Gussie FinkNottle bij de prijsuitreiking op Market Snodsbury
Grammar School7. Voor zover wij een tikje ontroerd waren
door de herinneringen van Sir Edward Cazalet, kwamen wij
door dit optreden weer in feeststemming. En het was dan
ook een feest om mee te maken. Maar aan alles komt een
eind. De party brak langzaam op en wij namen afscheid,
foto Elliott Milstein

met heel veel herinneringen aan een gedenkwaardige
namiddag en avond.
JOSEPHA OLSTHOORN

De foto’s in dit artikel zijn geplaatst met toestemming van Andrew Dunsmore / Westminster Abbey, Elliott Milstein
en Peter Nieuwenhuizen

GEVRAAGD

EN

AANGEBODEN

U hebt het vast allemaal wel eens meegemaakt. In uw verzameling boeken zit een exemplaar
dat er niet meer zo mooi uit ziet. Of beschadigd is geraakt. Of het is een latere druk en u wilt
een vroegere, of een met stofomslag. U wilt het eigenlijk vervangen en zoekt er al jaren naar
maar zonder succes of veel te duur. Of er mankeert nog steeds een bepaald boek van of over
Wodehouse in uw kast. Of U heeft een dubbel exemplaar waar u afscheid van wilt nemen.
Met deze achtergrond starten we deze rubriek om leden bij elkaar te brengen. Plaats een
zoekvraag of aanbod in Nothing Serious, eventueel met foto, en wie weet wordt uw wens al snel
ingewilligd. Heeft iemand interesse dan kan hij het bewuste boek bijvoorbeeld naar de
volgende bijeenkomst meenemen. Hoe mooi is dat? Hieronder staan de eerste wensen.
Gevraagd:
Jannes Koster (janneskoster@gmail.com), graag in redelijke staat, zonder beschadigingen.
Something Fresh
The man upstairs
Lord Emsworth and others
Right Ho, Jeeves!

Methuen
Methuen
Herbert Jenkins
Herbert Jenkins

Aangeboden:
Marjanne Otten (marjanne.otten@tiscali.nl)
De complete serie van 100 boeken uitgegeven door Everyman. Ongelezen, in mint conditie.
7 Een favoriet van velen, deze scène uit RIGHT HO, JEEVES, waarin de normaal gesproken alleen sinaasappelsap drinkende Gussie door
een onvoorzienbare keten van gebeurtenissen veel meer alcohol tot zich had genomen dan hij kon verdragen.
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WIE

“WODEHOUSE IN HET

IS DE DIEF ?
KORT ” door Lars van Eesteren en Herman van Riel

In de vorige boekbesprekingen hebben we tweemaal kennis gemaakt met Ukridge en hebben we
tweemaal een aantal korte verhalen met Jeeves en Bertie Wooster gelezen. Het wordt nu tijd
om onze aandacht te verleggen naar een ander onderwerp in de boeken van Wodehouse:
Blandings Castle. Het eerste boek dat zich op dit kasteel afspeelt werd in 1915 met de titels
S OMETHING NEW (US) en S OMETHING FRESH (UK) uitgegeven. Zoals ook in volgende verhalen zit
het kasteel nu al vol met indringers. De vertaling van William. N. Vandersluys met de titel
NIEUWE BEZEMS wordt hieronder besproken
Samenvatting van het boek
Ashe Marson is een jonge Amerikaan van zesentwintig jaar die in Londen woont. Hij schrijft
voor de uitgeversmaatschappij Mammouth maandelijks verhalen over de detective Gridley
Quayle. Zijn buurvrouw, Joan Valentine, is ook Amerikaanse. Zij is drieëntwintig jaar oud en
schrijft korte verhalen voor het pulpblad “Praatjes bij de Haard”. Marson en Joan ontmoeten
elkaar en ontdekken, dat ze voor dezelfde uitgever werken. Ze voelen zich tot elkaar
aangetrokken en bespreken hun toekomstplannen. Het blijkt, dat ze allebei eigenlijk best van
baan zouden willen veranderen. Joan adviseert Marson de krantenadvertenties er eens op na te
slaan. Wellicht staat daarin een advertentie met een interessante nieuwe baan.
Frederick (“Freddie”) Threepwood, de jongste zoon van Lord Emsworth - de verstrooide
kasteelheer van Blandings -, is verloofd met Aline Peters, de dochter van de Amerikaanse
miljonair J. Preston Peters. Aline is bevriend met Joan die, voordat ze ging schrijven, danseres
van beroep geweest is. Freddie was ooit verliefd op Joan en probeert dat feit nu uiteraard
voor Aline verborgen te houden. Freddie bezoekt een vriend van hem, de obscure gokker en
chanteur R. (“Dickie”) Jones. Freddie wil, dat Jones een paar liefdesbrieven veilig stelt die hij
ooit aan Joan geschreven heeft. Freddie is namelijk bang dat de brieven misschien ooit in
handen van Aline zouden kunnen komen en dat zou uiteraard een negatief effect op hun
verloving kunnen hebben. Freddie betaalt Jones vijfhonderd pond voor de klus en deze gaat
daarop aan de slag.
Lord Emsworth gaat op bezoek bij Peters om kennis te maken. Peters is een fanatieke
verzamelaar van antieke scarabeeën. Hij laat Lord Emsworth zijn kostbaarste Egyptische
exemplaar zien en als Peters voor een telefoongesprek even weggeroepen wordt, steekt de
verstrooide graaf de scarabee onbewust in zijn vestzak. Aline luncht intussen met een oude
vriend van haar, George Emerson, die plaatsvervangend commissaris van politie is in Hong Kong.
Emerson is al een tijd verliefd op Aline en wil dolgraag met haar trouwen. Hij is ook een kennis
van Freddie en door deze op Blandings Castle uitgenodigd. Emerson heeft de uitnodiging
aangenomen om tijdens zijn verblijf op het kasteel te proberen Aline alsnog over te halen met
hem te trouwen in plaats van met Freddie. Hij vindt namelijk dat Freddie geen geschikte
echtgenoot voor Aline is.
Peters ontdekt intussen de verdwijning van zijn scarabee en hij verdenkt Lord Emsworth ervan
deze gestolen te hebben. De verstrooide graaf denkt echter dat hij de scarabee van Peters
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cadeau gekregen heeft. Peters moet dus voorzichtig opereren om het huwelijk van zijn dochter
niet in gevaar te brengen. Hij looft daarom via een advertentie in de krant een beloning van
vijfduizend dollar uit voor degene die er in slaagt hem de scarabee terug te bezorgen.
Jones bezoekt Joan en hoort van haar dat zij de liefdesbrieven van Freddie niet meer in haar
bezit heeft. Dat probleem is dus opgelost. Wanneer vlak daarna Aline Joan bezoekt en haar
vertelt van de diefstal van de scarabee en de beloning van duizend pond, besluit Joan om
vermomd als Aline’s kamenier Simpson naar Blandings Castle te gaan om de scarabee terug te
halen en zo de beloning op te strijken. Ze kan het geld namelijk meer dan goed gebruiken.
Toevallig luistert Jones dit gesprek tussen Aline en Joan af en de beloning trekt hem ook wel
aan. Ook Marson heeft de advertentie gezien en gaat bij Peters langs. Deze vertelt hem wat
de bedoeling is. Marson moet vermomd als Peters’ bediende meegaan naar Blandings Castle en
daar de scarabee te pakken zien te krijgen. Vanwege de hoge beloning gaat Marson akkoord.
Als Marson Joan van zijn nieuwe baan bij Peters vertelt, is deze niet blij. Joan snapt namelijk
heel goed waarom Marson naar het kasteel van Blandings gaat. Zij wil echter per se zelf de
beloning van duizend pond verdienen. De verhouding tussen Joan en Marson bekoelt daardoor
enigszins. Op het kasteel aangekomen ontmoet Marson de butler Beach en Rupert Baxter, de
achterdochtige secretaris van Lord Emsworth. Baxter begint al gauw achterdocht te
koesteren jegens Peters en Marson, zeker als hij Peters zelf ’s-avonds betrapt bij het uit de
museumvitrinekast halen van de scarabee. Peters was op zich overigens niet uit op het stelen
van de scarabee, maar toen hij toevallig langs de museumkamer liep kon hij de verleiding niet
weerstaan. Als Marson - net als Joan trouwens - diezelfde nacht ook de scarabee probeert te
stelen, is Baxter, die Marson in de hal van het kasteel betrapt, helemaal overtuigd van zijn
gelijk. Marson - die eerst Joan heeft laten ontsnappen - redt zich uit de confrontatie met
Baxter door te zeggen dat hij slechts op weg was naar Peters om hem vanwege diens
slapeloosheid een boek voor te lezen.
Joan legt Marson de volgende ochtend uit dat zij vanwege de hoge beloning ook op de scarabee
uit is. Daarom liepen ze elkaar de afgelopen nacht tegen het lijf. Joan en Marson besluiten
samen te gaan werken. Ze komen overeen dat ze allebei om de beurt mogen proberen de
scarabee weg te kapen. De beloning wordt dan gedeeld. Het lot beslist dat Marson mag
beginnen. Marson wacht vanwege Baxters achterdocht een aantal dagen en vertelt Peters dan
dat hij die nacht opnieuw een poging gaat wagen de scarabee te stelen. Als Marson vervolgens
op pad gaat en de trap afsluipt, loopt hij in de hal letterlijk Emerson tegen het lijf die juist
met een uit de keuken gehaalde schotel eten op weg is naar Aline. Aline eet namelijk, omdat
haar vader aan indigestie lijdt en dus niet te veel mag eten, ook alleen maar groenten en
Emerson denkt dat een dergelijk dieet niet goed voor haar is.
Omdat het pikdonker is in de hal, slaan Marson en Emerson aan het vechten. Baxter wordt
hierdoor gewekt en vliegt op het lawaai af. Hij komt vervolgens ook te vallen en stoot daarbij
diverse tafeltjes met snuisterijen omver. Door dit lawaai maken Marson en Emerson beiden op
hun beurt dat ze wegkomen zonder dat Baxter achter hun identiteit heeft kunnen komen. Door
al het rumoer in de hal zijn ook Lord Emsworth, zijn gasten en het personeel wakker geworden
en zij treffen, als het licht aangedraaid wordt, onder aan de trap naar de hal een totaal
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verbouwereerde Baxter en een grote ravage aan. Lord Emsworth geeft Baxter een flink
standje en iedereen gaat vervolgens weer slapen.
Joan probeert de volgende nacht de scarabee te stelen, omdat ze - terecht – denkt dat
Baxter na alle commotie het wel niet zal aandurven op wacht te gaan staan. Ze constateert
echter dat het kleinood verdwenen is. Ze confronteert Marson hiermee en denkt dat deze
haar voor geweest is. Marson ontkent echter. Hij heeft de scarabee niet in zijn bezit. Peters
verdubbelt na het horen van dit nieuws de beloning en Joan en Marson denken vervolgens na
wie de scarabee in de tussentijd gegapt zou kunnen hebben. Ze komen er dan achter dat
Freddie de scarabee heeft. Freddie had het kleinood namelijk nodig om Jones te kunnen
betalen die, doordat hij het gesprek tussen Joan en Aline inzake de beloning voor het
terugvinden van de scarabee afgeluisterd heeft, op deze wijze een extra slaatje uit het
gebeuren probeert te slaan. Freddie geeft de scarabee aan Marson, nadat deze hem verzekerd
heeft dat Joan geen enkele liefdesbrief van Freddie bewaard heeft.
Emerson, die vanwege ziekte van een collega plotseling terug moet naar Hong Kong, neemt
emotioneel afscheid van Aline. Aline beseft dan dat Emerson voor haar eigenlijk de ware Jacob
is. Ze besluit alsnog met hem mee te gaan en verlaat Freddie. Freddie neemt deze breuk
echter nogal laconiek op. Marson geeft de scarabee terug aan Peters. Peters is dolblij en
vraagt Marson om in zijn dienst te treden. Daar heeft Marson wel oren naar, maar hij wil wel
graag dat Joan daar geen bezwaar tegen heeft. Hij wil namelijk niet meer van haar gescheiden
worden. Marson praat vervolgens met Joan en vraagt haar ten huwelijk. Zij stemt daar graag
mee in. Freddie keert terug naar Londen, waarna de rust terugkeert op het kasteel van
Blandings.
Beoordeling van het boek
Dit boek is de allereerste roman over Blandings Castle en zijn merkwaardige bewoners. Er
zouden in de jaren na 1915 nog vele boeken over dit roemruchte kasteel volgen. Het steeds
terugkerende element in deze romans is overigens dat van het onder valse voorwendselen
binnendringen in het kasteel van allerlei personen die daar óf iets willen stelen óf iets hebben
goed te maken met hun geliefde. Dit geeft uiteraard aanleiding tot allerlei komische
verwikkelingen. Zo is Wodehouse ook in dit boek weer goed op dreef. De nachtelijke scene in
de hal, waarbij Emerson en Marson toevallig met elkaar slaags raken, is meesterlijk
beschreven. Je ziet het gewoon in gedachten gebeuren. En de grap is dan natuurlijk dat Lord
Emsworth vervolgens denkt dat Baxter verantwoordelijk is voor de ravage van eten en
serviesgoed. Dat thema komt ook in de andere Blandings-boeken vaak weer terug.
Wat ik altijd een aardige bezigheid bij het lezen van de boeken van Wodehouse vind, is te
kijken of hij mensen en dingen noemt waaruit je een datering kunt afleiden. Tot mijn genoegen
zijn die ook in dit boek weer in ruime mate te vinden. In het derde hoofdstuk noemt
Wodehouse bijvoorbeeld de Amerikaanse bokser Eddie Flynn (1909 – 1976) en de Amerikaanse
miljardair John D. Rockefeller (1839 – 1937). Verder noemt hij daar ook het schip “Olympic”.
Dit passagiersschip was een zusterschip van de beroemde “Titanic” - die op haar eerste reis in
1912 zonk - en deed dienst van 1911 tot 1935. In het vierde hoofdstuk wordt de naam “Raffles”
genoemd. Die verwijst naar de fictieve romanfiguur van A.J. Raffles, een meesterdief uit de
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boeken van E.W. Hornung (1866 – 1921). In het vijfde hoofdstuk verwijst Wodehouse naar de
“ragtime”. Dat is een populaire muziekvorm die rond het jaar 1900 in Amerika zeer populair
was. Iedereen kent wel de bekende “The Entertainer” van Scott Joplin (1868 – 1917). In
hoofdstuk tien haalt de schoonzoon van Lord Emsworth enkele herinneringen op en worden
expliciet de jaartallen “1908” en “1909” genoemd.
Ik heb wel een paar kritiekpunten met betrekking tot dit boek. Zo vind ik de meeste figuren
nog niet goed uitgekristalliseerd. De beide hoofdfiguren, Joan en Marson, blijven vrij vlakke
persoonlijkheden. Ze springen er niet echt uit. Verder is nog geen sprake van de vele zusters
van Lord Emsworth; er wordt slechts één zuster genoemd, namelijk Lady Ann Warblington (in
hoofdstuk vijf). Deze zuster speelt verder geen inhoudelijke rol in het verhaal. Ook is het
beroemde prijsvarken van de graaf, de “Keizerin van Blandings”, nergens te bekennen en
Galahad Threepwood, de boeiende broer van Lord Emsworth, ontbreekt eveneens. Ook de
lengte van de elf hoofdstukken verschilt onderling nogal. Zo beslaat hoofdstuk vijf ongeveer
veertig pagina’s en hoofdstuk elf nog geen halve (!) pagina. Dat duidt niet echt op een
evenwichtige indeling van een boek, vind ik.
Een ander belangrijk kritiekpunt vind ik de verhaallijn: deze is nogal aan de magere kant. Het
boek draait in feite om een eenvoudig gegeven (“scarabee vermist, alles wordt in het werk
gesteld om deze terug te krijgen”). Met alleen deze intrige krijg je echter geen heel boek
gevuld. Wodehouse voegt daarom heel veel extra tekst toe om het boek enigszins “vol” te
krijgen. Het resultaat is echter een heleboel oninteressante uitweidingen. Zo wordt
bijvoorbeeld in hoofdstuk vijf uitvoerig verteld hoe de onderlinge sociale hiërarchie van het
bedienend personeel op Blandings in elkaar zit. Een ander voorbeeld is in hoofdstuk zeven het
gedeelte over hoe de gasten van Lord Emsworth zich moeten vermaken alsmede het daarop
volgende gesprek tussen Aline en Emerson. Dit soort teksten voegt helemaal niets toe aan het
verhaal of de verhaallijn. Het vertraagt het tempo alleen maar en leidt af van de kern. Ik vond
deze teksten eerlijk gezegd dan ook vrij vervelend. Ik denk dat Wodehouse dat zelf ook wel
inzag en om deze reden in latere boeken meerdere verhaallijnen c.q. intriges tegelijk ging
gebruiken. Dat zorgt voor een meer “natuurlijke vulling” van een boek in plaats van al die
geforceerde bladvulling zoals hier.

Bibliografie
Het hier besproken verhaal werd tussen 26 juni en 14 augustus 1915 als feuilleton in de
S ATURDAY EVENING POST (US) gepubliceerd en daarna in datzelfde jaar eerst in Amerika (door
D. Appleton and Company) en later in Engeland (door Methuen & Co. Ltd.) uitgebracht met
respectievelijk de titel SOMETHING NEW en SOMETHING FRESH. Er werd een andere Amerikaanse
titel gekozen omdat het woord fresh in het Amerikaans ook een minder positieve betekenis
heeft: impertinent. Als de twee teksten met elkaar worden vergeleken zien we dat Wodehouse
naast twee verschillende titels ook een aantal tekstwijzigingen heeft doorgevoerd1.Zo wordt in
de ene uitgave met ponden sterling gewerkt, terwijl dat in de Amerikaanse uitgave natuurlijk
dollars zijn.

1

Han Schrijvers, SOMETHING NEW EN SOMETHING FRESH, NOTHING SERIOUS Vol.34, Nr.1, p.26 (februari 2017)
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De eerste Nederlandse vertaling vinden we in
1925 als feuilleton in de NIEUWE HOORNSCHE
COURANT met de titel VERZAMELWOEDE. Een jaar
later kwam het verhaal in 1926 als feuilleton in
het NIEUWS VAN DEN DAG VOOR NEDERLANDSCHINDIË met de titel DE SCARABÉE.
In augustus 1928 werd het verhaal onder de
titel EEN VROOLIJKE ROMANCE als boek
uitgegeven door A.W. Bruna & Zoon's
Uitgevers-maatschappij in de vertaling van
Jhr. R.H.G. Nahuys. Hiervan zijn 2 versies
bekend, één met een harde groene kaft en één met een slappe kartonnen kaft met stofomslag.
Een identiek boekblok is daarna uitgegeven door Uitgeverij N.V. Richter’s Boekhandel in
DE MODERNE BOEKENREEKS.

Het verhaal verscheen daarna in diverse kranten zoals de SCHAGER COURANT (1929) en de
DRACHTSTER COURANT (1935) met de titel EEN VROOLIJKE ROMANCE en in de LEEUWARDER COURANT
(1930) met de titel DE KAMERDIENAAR.
In 1963 verscheen de vertaling van William N.
Vandersluys met de titel NIEUWE BEZEMS bij
Uitgeverij Het Spectrum, (Prisma nummer 835).
Alfons van Heusden verzorgde hiervan de
omslagillustratie. Deze uitgave is gebruikt voor
de boekbespreking in dit artikel. Peter van
Straaten zorgde voor de illustratie van de
herdruk (Prisma nummer 2109) in 1983.
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Mededeling
Wegens een verbouwing is Szmulewicz vanaf 1 januari gesloten. De volgende bijeenkomst vindt
daarom op een andere datum en een andere locatie plaats:
• De nieuwe datum wordt zondag 16 februari 2020 om 13.00 uur
• De nieuwe locatie wordt
De Pilsener Club “De Engelse Reet”
Begijnensteeg 4
1012 PN Amsterdam

In deze NOTHING SERIOUS:
Programma in De Pilsener Club “De Engelse Reet”, 16 februari 2020 en colofon

2

Een nieuw Oudste Lid, een nieuw Erelid, een nieuwe postzegel en Eggs, Beans and Crumpets:
Impressies vanuit Szmulewicz, 12 oktober 2019, door Josepha Olsthoorn
3rd Wodehouse Film Festival, door Peter Nieuwenhuizen

3
8

Nieuwe biografie door Paul Kent: Pelham Grenville Wodehouse vol.1, door Peter Nieuwenhuizen

10

De Amerikaanse Wodehouse Convention in Cincinnati, door Peter Nieuwenhuizen

12

Oproep voor deelname aan de Sterke-Verhalen-Wedstrijd, door Peter Nieuwenhuizen

13

De Boekenkast van Jelle Otten, door Marcel Gijbels en Herman van Riel

14

30 Jaar Drones Club of Belgium, door Peter Nieuwenhuizen

16

Afscheid van de Empress of Ell, door Peter Nieuwenhuizen

17

Tamaki Morimura en The World of Jeeves, door Peter Nieuwenhuizen

18

Ledennieuws

19

Een gedenksteen voor P.G. Wodehouse in Westminster Abbey – vrijdag 20 september 2019,
door Josepha Olsthoorn

20

Gevraagd en Aangeboden

22

Wie is de dief?, door Lars van Eesteren en Herman van Riel
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