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In deze NOTHING SERIOUS:
Voorwoord van de Voorzitter op pagina 2,
Het Corona virus en Wodehouse, over boeken, meer boeken, schrijvers en uitgevers, het geld van
vroeger en waar je het nu aan kunt uitgeven, vernieuwingen en een kijkje in het verleden.
Impressies vanuit De Engelse Reet.
En nog veel meer……

Nothing Serious, mei 2020

Beste leden van de P.G. Wodehouse Society,
Voor het eerst sinds de oprichting van onze PGWS in 1981, moeten we besluiten om de reguliere junivergadering niet door te laten gaan. De risico's van corona-besmetting zijn nog te groot voor hen die met
openbaar vervoer moeten reizen om bij onze meeting te komen. Ook onze vergaderruimte is niet geschikt
voor de corona-beperkende afstand van 1,5 meter p/p., terwijl sommige leden een kwetsbare gezondheid
hebben.
Maar het bestuur van onze vereniging heeft een mooi alternatief bedacht. We komen toch bij elkaar,
alleen via de digitale kanalen. Iedereen kan thuisblijven en toch deelnemen aan een Wodehouseactiviteit.
We gaan op zaterdag 13 juni een korte digitale vergadering houden (via Zoom), we gaan daarna met z'n
allen kijken naar een Wodehouse-film (via YouTube) en we kunnen tegelijk onderling commentaar
geven (via WhatsApp).
Dit wordt een spannende en nieuwe uitdaging!
Alle leden worden van tevoren via de email uitgenodigd om mee te doen aan dit experiment. We hopen
dat het eenmalig is en dat we elkaar in het najaar weer 'live' kunnen zien, maar dat is nu nog onzeker.
Tot de 13de juni (digitaal),
Peter Nieuwenhuizen

President of the P.G. Wodehouse Society
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EEN

NIEUWE LOCATIE, DE TIENDE

PGWS

POSTZEGEL, DE JAARLIJKSE

STERKEVERHALENWEDSTRIJD EN EEN QUIZ:
IMPRESSIES VANUIT DE ENGELSE REET, 16 FEBRUARI 2020
De presentielijst werd door onderstaande personen getekend:
Marieke Mooij-Vleeskruijer, Dick Vleeskruijer, Peter Nieuwenhuizen, Marcel Gijbels, Tony Roodnat,
Wim van Es, José van Es, Hans Jung, Ronald Duk, Donald Duk, Vikas Sonak, Johan Toxopeus,
Jannes Koster, Jos Boer, Anton Weda, Tense Bilgoe, Josepha Olsthoorn, Ans Olie, Leonard Beuger,
Wil Brouwer, Pjottr Hatzmann, Herman van Riel, Elsbeth Westerman, Frans Kapsenberg,
Rob Sander, Willem Smeets
Afmeldingen ontvingen wij van:
J.J. Omvlee & kinderen, Erik van Munster, Hans Muller, Ole van Luyn, Jelle Caro, Hans Sprokkreeff,
Els Huisman, Pim Gerritse, Gerard Poort (opgezegd), Martzen Brenner (opgezegd), Wiesje Foppen,
Willem Pekelder
Als gast was aanwezig:
Hilde Beuger-van der Schaft

Hoewel ik niet zo ver zou willen gaan om te zeggen dat mijn gemoed werkelijk bezwaard was,
moet ik toegeven dat ik niet bepaald onbezorgd fluitend op weg ging naar onze bijeenkomst1.
Niet alleen zouden wij elkaar ontmoeten in een nieuwe locatie èn op een zondag in plaats van
een zaterdag (en de enige keer in de geschiedenis van ons genootschap dat dit eerder
geprobeerd werd, leidde dit tot een opkomst die in de annalen tactvol “een select gezelschap”
werd genoemd). Maar daarenboven had het KNMI die zondag code geel afgegeven vanwege
storm Dennis en werd er gewaarschuwd voor zware tot zeer zware windstoten (en hevige
regenval) in het hele land. Ik bevond mij in de luxe positie dat ik al in Amsterdam was, maar ik
maakte mij zorgen over de opkomst van leden die soms van ver moesten komen. Deze zorgen
bleken gelukkig onnodig: toen ik - weliswaar nogal nat, maar onbeschadigd – het lokaal betrad,
was dat al goed gevuld met opgewekte PGWSers die zich niet door de weersverwachting
hadden laten weerhouden van een middag met gelijkgestemden. Zij kwamen van heinde en
verre, durf ik wel te zeggen: Leeuwarden, Meppel, Kaatsheuvel, Zutphen, om maar een paar
plaatsen te noemen.
Wij waren dus voor het eerst in De Pilsener Club,
beter bekend als De Engelse Reet en op verzoek van
voorzitter Peter Nieuwenhuizen vertelde onze gastheer,
Teun van Veen, iets over zichzelf en ons nieuwe
onderkomen. Hij is de vierde Teun op rij die het
etablissement bestiert. In 1893 begon ene Herman
Willemsen op het Spui een café, een bierkelder, die hij
Zum Pilsener Club noemde. Nu bevindt zich daar de
1

Ongeveer zoals Bertie Wooster zich voelde aan het begin van THE MATING SEASON: “While I would not go so
far, perhaps, as to describe the heart as actually leaden, I must confess that on the eve of starting to do my bit
of time at Deverill Hall I was definitely short on chirpiness. I shrank from the prospect of being decanted into a
household on chummy terms with a thug like my Aunt Agatha, weakened as I already was by having her son
Thomas, one of our most prominent fiends in human shape, on my hands for three days.”
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Seafood Bar2. Op een gegeven moment, in 1899, verhuisde hij naar dit adres, Begijnensteeg 4.
Later deed hij het café over aan zijn zwager Van Driel. In 1928 kocht Teuns overgrootvader
de zaak. Deze Teun, Teun I, droeg het over aan zijn zoon, Teun II. Aan het begin van de oorlog
in 1940 krabde grootvader Teun II bij wijze van verzetsdaad het woord Zum van de ruit. Het
café moest voortaan Pilsener Club gaan heten. Maar vrijwel iedereen spreekt van De Engelse
Reet. Een van de verklaringen hiervoor is dat de
Begijnensteeg een nauw straatje is dat leidt naar de
Engelse Kerk op het Begijnhof. Ook het café zelf is
nogal smal.3
Het is letterlijk en figuurlijk een bruin café: er is geen
bar (en geen muziek) en het plafond en de muren zijn
diep donkerbruin. Dat stamt nog uit de tijd dat roken in
cafés
toegestaan
was.
Het
plafond
wordt
langzamerhand al lichter, vertelde Teun.
De kerstkaart van onze beschermvrouwe werd getoond, alsmede ons kerstcadeau aan
haar: een door auteur Paul Kent gesigneerd exemplaar van zijn boek THIS IS JOLLY OLD FAME.
Hierop werd zoals gebruikelijk charmant gereageerd met een Private and Confidential
bedankbriefje.
Tony, onze commissaris bijzondere activiteiten,
kreeg het woord over de plannen voor 2020. In mei is er
een diner gepland in Den Haag. De locatie wordt bekend
gemaakt zodra de overeenkomst is 'signed on the dotted
line'.4
Marcel, onze secretaris, las de lijst van
afmeldingen
voor,
veelal
wegens
(blijde)
familieomstandigheden. Twee leden hadden tevens hun
lidmaatschap opgezegd.
De Drones (onze Belgische zusterclub) hebben
ook een aantal activiteiten gepland. Voor informatie verwees Peter naar zijn P.G. Wodehouse
Society Newsletters hierover. Leonard vertelde over het 30-jarig jubileum van de Drones
vorig jaar. Hij was niet voorbereid en had dus geen spiekbriefje, maar daar was niets van te
merken. Hij is een groot fan van de feestelijkheden die de Drones organiseren en vindt het de
reis naar België waard om daarbij aanwezig te zijn.
Elsbeth, onze penningmeester, presenteerde het jaaroverzicht 2019 en de begroting
voor 2020. Het huidige aantal betalende leden staat op 116. Vanwege de dreigende vergrijzing
zouden wij allen wellicht wat actiever moeten proberen om nieuwe leden te werven.
Elsbeth bood tevens aan om de vierkante PGWS damesshawls te helpen verbouwen tot
een langere shawl.
2

Volgens Rob Sander geldt in de Amsterdamse horeca het bijgeloof dat de Seafood Bar een pand is waar de
nieges op zit: alle horeca gaat er failliet. En dat was al Before Corona.
3 Reet is volgens mijn tiende druk (1976) van de Dikke Van Dale onder meer: 1) nauwe opening tussen niet
aaneensluitende delen, kier, spleet; 2) zeer smal straatje met één uitgang. Dit zijn beide inmiddels nogal
verouderde begrippen. Men denkt tegenwoordig wellicht in eerste instantie aan de laatste vermelding: 3) (plat)
scheiding tussen de twee billen, gat; achterste.
4 Zoals u begrijpt vond dit alles plaats Before Corona en zijn de omstandigheden inmiddels gewijzigd, om het
eufemistisch uit te drukken.
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Een nieuwe aanwezige stelde zich voor. Willem Smeets is ouddiplomaat, anglofiel pur sang en een groot fan van Wodehouse, zij het
een beginnende. Peter vroeg of hij een voorbeeld kon geven van wat
je als diplomaat zoal kan overkomen. Hij vertelde dat er in Rome op
een dag iemand letterlijk in zijn zwembroek voor hem stond. De
onfortuinlijke man was naar het strand van Ostia gegaan en had
veiligheidshalve al zijn kleren en bezittingen in zijn auto laten zitten.
Die auto werd vervolgens gestolen en hij moest geld lenen van een
wildvreemde Italiaan om (met een taxi neem ik aan) naar de
Nederlandse ambassade te kunnen reizen.
Vikas vertelde vervolgens over de reis naar de Amerikaanse
Wodehouse Convention in Cincinnati
in oktober 2019, waar Vikas samen met Peter Nieuwenhuizen
en Frits Smulders de Nederlandse tak vertegenwoordigde. De
immigratieregels zijn heel erg streng en worden erg strikt
toegepast, waardoor je je afvraagt of je werkelijk 'Welcome
in America' bent. De aankomst in het Hilton Cincinnati
Netherland Plaza Hotel daarentegen voelde als een warm bad.
Zie voor een verslag van de Convention de NOTHING SERIOUS van
februari 2020, p. 12-13.
Donald en Ronald deden kort verslag van het Derde Wodehouse Filmfestival op
16 november 2019. Het was een zeer geslaagde happening. De inleidingen van maximaal
3 minuten boden echt een toegevoegde waarde. Zie voor een verslag de NOTHING SERIOUS van
februari 2020, p. 8-9.
Op 24 januari 2020 heeft in Zeist de Eerste Wodehouse
Leesclub plaatsgevonden. Het boek waarover gesproken werd was
CARRY ON, JEEVES, in het Nederlands vertaald en uitgegeven onder
de titels KNAP JIJ 'T MAAR OP, JEEVES! en JEEVES FIKST 'T.
Jos Boer vertelde erover en roemde Elsbeth als gastvrouw. Er
werd echt de hele avond over Wodehouse gesproken - die kans
krijg je als Wodehouse-liefhebber niet vaak - en hij had genoten
van een heel leuke en leerzame avond.
Herman, onze redacteur, presenteerde de PGWSpostzegel 2020, de tiende postzegel op rij naar het winnende
ontwerp van Donald Duk. Herman had alle 10 postzegels op een rij
gezet en het bleek inmiddels een imposante verzameling, waarnaar men naar verluidt in het
buitenland met enige afgunst kijkt. Donald kreeg als prijs een
velletje van de door hem ontworpen postzegel. Alsmede een
fles port, die ik ooit in een verslag als extra prijs voor het
winnende ontwerp had uitgeloofd. Hij vertelde nog iets over
de totstandkoming van het ontwerp. Long story short: het
bleek om sluikreclame te gaan om een vriendje bij de Willem
II sigarenlobby te plezieren. Nu kunnen wij zelfs in deze tijd
waarin roken niet bepaald aangemoedigd wordt niet ontkennen
dat Wodehouse zelf een liefhebber van sigaren (en pijpen)
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was. En de wereld heeft aan hem een paar vermakelijke verhalen waarin sigaren figureren te
danken. Met name in de golfverhalen, als ik mij goed herinner.
Het was inmiddels eigenlijk tijd voor een Favoriet Fragment door Anton Weda. Maar
omdat de tijd inmiddels al aardig gevorderd was en onze gastheer het café speciaal voor ons
op zijn enige vrije dag had geopend, stelde Anton voor dat hij dit de volgende keer zou doen.
Dat voorstel werd dankbaar aanvaard, want onze traditionele Sterkeverhalenwedstrijd stond
ook nog op het programma. Zoals gebruikelijk werd een nieuwe aanwezige - in dit geval Willem
Smeets - tot jurylid gebombardeerd. Hij werd hierin bijgestaan door Hilde.
Rob trapte af met zijn verhaal over het zoeken naar een
nieuwe locatie, toen het bestuur werd geconfronteerd met de
overname en daaropvolgende verbouwing van Szmulewicz. In 2016
had de Commissie Alternatief voor Mulliner's (Rob, Peter Uges
en Josepha) daar al een verkennend bezoek gebracht5. Voordat
wij deze keer tot actie overgingen had ons nijvere bestuur de
knoop al doorgehakt en het voor elkaar gekregen dat wij deze
zaak op zondagmiddag exclusief mochten gebruiken. Volgens Rob
is er al heel lang een link tussen de PGWS en de Engelse Reet en
heeft het café indirect bijgedragen aan een object voor het
Wodehouse Museum, en wel in de vorm van de achterkant van een
sigarendoosje waarop Rob aantekeningen maakte over de sterkeverhalenwedstrijd en de
winnaars tijdens zijn eerste PGWS-bijeenkomst. Rob rookte destijds Hajenius sigaren, maar
de prachtige zaak aan het Rokin was als hij nachtdienst had in het hotel waar hij werkte om
22:00 uur gesloten. Bij Teun waren echter altijd Hajenius tuitknakjes in voorraad en het
doosje was dus afkomstig van de Engelse Reet.
Ronald had geen echt sterk verhaal (zei hij), maar
gewoon roddel en achterklap. Hij zat in de trein, waar hij in
de buurt zat van twee dames die een eeuw geleden
moeiteloos voor de Wodehouse-tantes Agatha en Dahlia door
zouden kunnen gaan. Zij waren zo te horen op weg naar een
literaire bijeenkomst. De ene dame keek nooit, en de andere
altijd naar De Wereld Draait Door, waar Connie Palmen was
komen praten over Ischa Meijer. De ene dame vroeg aan de
andere dame "Heeft ze een kapper?". Het antwoord was
"Ja". De dames waren geïntrigeerd door de NOTHING SERIOUS
die uit Ronalds tas stak en vroegen hem op een gegeven
moment zelfs wat het was.
Peter verhaalde over het "Who (of how?) are you and where are you from" bij een
bezoek aan Amerika. Je moet een kaartje invullen met wat je allemaal invoert. Vanwege de
broodjes kaas met een blaadje sla kruisten zij braaf "Groente" aan en kregen vervolgens een
boete van $ 87,35. Donald vertelde dat Wim en Suzanne ook ooit zoiets was overkomen, met
koekjes die zij uit het vliegtuig hadden meegenomen. Maar zij waren zo slim die op te eten en
op die manier een boete te voorkomen.
Na enig delibereren nam de jury - in de persoon van Hilde - het woord. Zij waren het erover
5

In het verslag van de Sherpa's stond: Pilsener Club (De Engelse Reet), Begijnensteeg
Wil op zaterdagmiddag geen besloten gezelschappen. Geen buitenactiviteit mogelijk.
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eens dat de tweede prijs voor Ronald was, die de gebruikelijke keus tussen een sigaar en een
kokosnoot had en de kokosnoot koos. De sigaar ging naar Donald vanwege zijn sterke verhaal
over de sigarenlobby, al was hij zich er niet van bewust dat hij meedeed aan de wedstrijd.
Inmiddels hadden wij ons gestort op een leuke
multiple choice quiz. Nu ben ik daar meestal vrij goed in,
maar toen bij het nakijken bleek dat wij (we speelden per
tafel) het antwoord op de eerste vraag6 al fout hadden,
zakte mijn overmoed mij enigszins in de schoenen. Gelukkig
hadden wij er van de overige 35 vragen maar 1 fout7, zodat
ons groepje uiteindelijk toch met de eer en de prijs ging
strijken. Aangezien tijdens de quiz was gebleken dat Tense
minstens zoveel van de boeken van Wodehouse weet als ik, kreeg zij de prijs: het boekje
BASHAM ON WODEHOUSE van Thomas Smith, oud-voorzitter van de US Wodehouse Society.
Toen werd het hoog tijd om onze gastvrije ambiance te verlaten. Wij voldeden onze
rekeningen en ontvingen als presentpremie een afdruk van het artikel met de veelbelovende
titel LATIN WOOSTERED AND HARD-BOILED - THE CLASSICAL STYLE OF P.G. WODEHOUSE AND RAYMOND
CHANDLER, door Kathleen Riley, in 2018 gepubliceerd in ARION - A JOURNAL OF HUMANITIES AND THE
CLASSIC, uitgegeven door de Universiteit van Boston.
Daarna kwamen wij in wat men noemt Heavy Weather
terecht: het stortregende. Beschutting vinden was door de
stormachtige wind eigenlijk onmogelijk en ik vermoed dat de
meeste leden net als ik niet droog thuiskwamen. Bij het overstappen
van de metro naar de bus moest ik door een decimeter water waden
en bij de bushalte waaide mijn paraplu meteen volkomen kapot en
was ik binnen de kortste keren min of meer doorweekt. Maar dan is
het extra lekker om weer thuis te komen, na een uiterst aangename
middag in een nieuwe locatie die wat mij betreft het predikaat "we
have a winner here" mag krijgen.
JOSEPHA OLSTHOORN
6

De vraag was: Jeeves is u natuurlijk welbekend. Maar hoe heette zijn voorganger als gentleman's
gentleman van Bertie Wooster? De keuzes waren a) Oakshott, b) Meadowes, c) Silversmith, d) Brinkley. Het
juiste antwoord was Meadowes. Ik heb het nog even opgezocht in CARRY ON, JEEVES:
The thing really began when I got back to Easeby, my uncle’s place in Shropshire. I was spending a
week or so there, as I generally did in the summer; and I had had to break my visit to come back to London to
get a new valet. I had found Meadowes, the fellow I had taken to Easeby with me, sneaking my silk socks, a
thing no chappie of spirit could stick at any price. It transpiring, moreover, that he had looted a lot of other
things here and there about the place, I was reluctantly compelled to hand the misguided blighter the mitten
and go to London to ask the registry office to dig up another specimen for my approval. They sent me Jeeves.
7 En wel vraag 35: De begroetingskreet "Krai yu ti may pay" kan alleen afkomstig zijn van: a) Kapitein
Brabazon-Biggar, b) Majoor Brabazon-Plank, c) Kolonel Mainwaring-Smith, d) Generaal-majoor PetherickSoams. Het juiste antwoord was Majoor Brabazon-Plank. Ter verdediging van ons antwoord (Kapitein
Brabazon-Biggar): in mijn exemplaar van RING FOR JEEVES staat het volgende: He loved this woman. He had
loved her from the very moment she had come into his life. How well he remembered that moment. The camp
among the acacia trees. The boulder-strewn cliff. Old Simba the lion roaring in the distance, old Tembo the
elephant doing this and that in the bimbo or tall grass, and A.B. Spottsworth driving up in the car with a vision
in jodhpurs at his side. "My wife, "A.B. Spottsworth had said, indicating the combination of Cleopatra and
Helen of Troy by whom he was accompanied, and as he replied "Ah, the memsahib" and greeted her with a
civil "Krai yu ti ny ma pay," it was as if a powerful electric shock had passed through Captain Biggar. This, he
felt, was It.
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FRANCIS

VAN DER

KNAAP – EEN

GLAS VOL VERHALEN

HERINNERINGEN VAN ONZE GASTHEER IN MULLINER’S WIJNLOKAAL

door Marcel Gijbels
Het is inmiddels ruim drie jaar geleden dat ons ere-lid Francis
de deuren van Mulliner’s moest sluiten. Soms komt hij wel eens
iemand tegen, af en toe spreekt wel eens af voor een glaasje,
maar de meesten van de leden van de Wodehouse Society
heeft hij niet meer gezien. Hij stuurde ons het volgende
nieuws:
“Ik heb destijds wel gezegd dat als ik een keer iets te melden had, het
jullie zou laten weten.
Nee, geen wijnlokaal (af en toe jeuken mijn vingers wel), maar een boekje
over ontmoetingen met bijzondere mensen uit de periode dat ik werkte
bij sociëteit De Kring (1970-1983), mijn eerste zaak, de roemruchte
Harry's Cocktailbar in de Spuistraat ( 1983-1995), en natuurlijk daarna
Mulliner’s Wijnlokaal.
Het is geschreven of je erbij zit aan de bar, uiteindelijk bepalen de
beschreven personen het verhaal, ik heb het alleen onthouden en
opgeschreven.
Aangezien er geen uitgever te vinden was heb ik het zelf uitgebracht bij Brave New
Books, ze noemen dat een POD (printing on demand) uitgave. Met veel correctiehulp van
Suzanna is het klaargestoomd en ontworpen.
Je kunt het boekje als je het leuk vindt bestellen bij de boekhandel en bij Bol.com, met
vermelding van de titel van het boek en het ISBN-nummer. Doen!! Het is echt leuk boekje
geworden. De winst van ongeveer €0,76 per boek gaat naar stichting de Poezenboot.
Hartelijke groet, Francis”.
Deze situatie (Galahad Threepwood, in het boek SUMMER
LIGHTNING / DE ONTVOERDE ZEUG, schrijft zijn memoires en
dreigt, tot ontzetting van Sir Gregory Parsloe-Parsloe, de
buurman en varkensfok-rivaal van Lord Emsworth, een
boekje open te doen over diens
veelbewogen verleden in de grote
stad, onder ander door het
verhaal te openbaren over Parsloe
en de garnalen…) komt ons
natuurlijk bekend voor. Wij
aarzelden dan ook niet om het boek onvervaard te bestellen, hopend
op verhalen over prijzenswaardige, amusante of schandelijke
gedragingen van Wodehouse Society leden in het verleden.
Titel: EEN GLAS VOL VERHALEN
ISBN 9789464055016
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JOS BOER OVERLEDEN:
LIEFHEBBER VAN WODEHOUSE IN HET FRANS

Op woensdag 22 april jl. is Jos Boer overleden. Zijn broer Paul meldde ons dat Jos
enkele weken daarvoor een herseninfarct had gekregen. Na opname in het AMC en
een revalidatiecentrum in Amsterdam, werd hij op 12 april getroffen door het
coronavirus, waaraan hij tien dagen later overleed.
Jos Boer werd midden in de hongerwinter op 27 februari 1945 geboren in de
Amsterdamse Van Woustraat, in een gezin met twee broers en een zus. Hij was
kerkelijk actief: eerst als misdienaar in de St.Willibrordus kerk en later in de
Dominicuskerk, o.a. als tenorzanger. Op het St.Ignatiuscollege leerde hij Antoine
Bodar kennen. In zijn vrije tijd voetbalde Jos graag bij RK AVIC (Amsterdamse
Voetbalvereniging IgnatiusCollege) en later bij Pancratius.
In zijn werkzame leven werkte hij bij een handelsfirma aan de Leidsegracht en later
als architectenbezoeker voor de firma Unilin in Capelle a/d IJssel.
Jos reisde graag en vooral Frankrijk had zijn hart gestolen. Vaak deed hij een dagje
Parijs vanaf zijn Amsterdamse Egelantiersgracht: hij reisde ochtends met de Thalys
naar deze Ville Lumière en ’s avonds weer terug. Hij oefende goed op zijn Frans en
volgde twee talencursussen tegelijk. Dat maakte ook dat hij P.G. Wodehouse bij
voorkeur in het Frans las om zijn taal goed te oefenen. Hij ging zelfs zover dat hij de
Franse Wodehouse-vertaling weer naar het Nederlands wilde vertalen. Dat dit
uiteraard allerlei vreemde constructies opleverde, mag geen verwondering wekken.
Het is buitengewoon dat het bericht van Jos’ overlijden ons bereikte tijdens de
Drones-lezing over Wodehouse’ leven in het Franse Le Touquet.
Dit jaar sloot Jos zich aan bij de net opgerichte Wodehouse LeesClub en hij was zeer
enthousiast om het Wodehouse oeuvre minutieus door te spitten. In de februarivergadering deed hij opgewekt zijn verhaal over de bespreking van het boek JEEVES
FIKST ‘ T (CARRY ON, J EEVES). Het zou het laatste Wodehouse boek zijn dat hij kon lezen.
We zullen Jos missen.
PETER NIEUWENHUIZEN

9

Nothing Serious, mei 2020

HET ENGELSE GELD IN DE BOEKEN VAN WODEHOUSE
door Rob Sander
Wat vooraf ging
Enige tijd geleden werd er nog in ons bekende Mulliner's een quiz gehouden over munten (de
miljonairsquiz van 13-2-2016) en naar aanleiding daarvan had ik in een onbesuisde bui / de roes
van de overwinning van het "Diplome d'Honneur Louis d'Or" tegen de redactie van de NOTHING
SERIOUS gezegd dat ik dan wel even een artikeltje over het Engelse geld zou schrijven voor de
belangstellenden, zodat sommige van de voor velen onbekende munteenheden en gebruiken in
Wodehouse boeken iets duidelijker worden.
Dat plan heeft vervolgens geruime tijd op de plank gelegen, maar nu is dan een periode
aangebroken waarin ik hiervoor iets meer tijd heb. De reden waarom het lang heeft geduurd is
simpel; wat op het oog zo eenvoudig lijkt, blijkt in de praktijk toch nog een behoorlijke klus en
minder simpel. Ook is de vraag: hoe ver moet je gaan met de details? Zelf ben ik
muntenverzamelaar, dus al snel geboeid door verhalen over het verschil tussen muntslag en
medailleslag, stempelnummers, adjusteren, het productieproces van het ponsoen, etc. etc. Het
risico is echter dat de gemiddelde lezer dan al snel zal denken aan oompje Tom Travers en zijn
zilvercollectie om vervolgens als een neef Bertie zo snel mogelijk weg te vluchten als de details
over "gadroon borders" en "scrolls in high relief" hem of haar te veel worden. Echter, om
sommige van de verhalen van Wodehouse goed te kunnen begrijpen is wat basiskennis over het
pre-decimale Engelse geld wel handig. Dus zet U schrap: een heel beknopte geschiedenis en
overzicht in vogelvlucht met daarna nog een stuk met wat meer details en anekdotes voor de
echte liefhebbers. Ik zal natuurlijk proberen een en ander zo veel mogelijk te beperken tot de
periode van Wodehouse en ook te verwijzen naar zaken die met Wodehouse en zijn boeken te
maken hebben.
Geschiedenis van het geld1
Zoals het de Engelsen betaamt gaat hun pre-decimale geldstelsel
uit de tijd van Wodehouse terug op een lange geschiedenis. Die
geschiedenis van het geld is om meerdere redenen interessant,
namelijk vanwege het feit dat je er de algemene geschiedenis in
terug kan vinden, het informatie geeft over de economie en
welvaart van die tijd, etc. Ook heeft geld direct en indirect
invloed op het leven van mensen, wat we bij Wodehouse in zijn
boeken en leven regelmatig tegenkomen. Kijk b.v. naar het
systeem van vererving, het gebruik van toelagen uit een
familietrust, het openen van een rekening in een bar, het maken
van een "book" voor weddenschapppen, etc. Ook in het leven van
Wodehouse speelde geld op meerdere tijden een heel duidelijke
rol, b.v. toen door een devaluatie van de roepie zijn vader, die een
koloniaal pensioen in die munteenheid kreeg, plotseling zijn 2e
zoon niet meer naar de universiteit kon sturen. Gevolg: Plum

Munten van alle vorsten uit
het leven van Wodehouse

1 Op de illustratie zien we achtereenvolgens de halve penny Victoria, de penny Edward VII, de half crown George V, de 3 pence

George VI en de farthing Elizabeth II
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belandt na Dulwich bij de Hong Kong en Shanghai bank (tegenwoordig HSBC) en wij kunnen
later genieten van het boek PSMITH IN THE CITY.
Geld wordt door mensen al enkele millennia gebruikt als ruilmiddel en om de handel te
vergemakkelijken in plaats van het directe ruilen van goederen (met soms een beperkte
houdbaarheid). Er is in die tijd gebruik gemaakt van allerlei materialen om als geld te dienen en
ook verschillende stelsels en standaarden. Schelpen werden wel gebruikt, of ook in ons
voormalig Nederlands Nieuw Guinea varkens! De vraag is of Lord Emsworth dit zou kunnen
waarderen; wel een hele eer dat het nobele varken als munteenheid van de samenleving
fungeert natuurlijk, maar misschien zag hij toch liever een wat minder direct gebruik van het
varken als betaalmiddel en ging zijn waardering meer uit naar de Ierse halve penny met daarop
de afbeelding van een mooi, rond varken. Het idee dat hij belasting zou moeten voldoen door
het afgeven van the Empress of Blandings aan HMRC (HM Revenue and Customs) zou hem
ongetwijfeld te veel zijn geworden. In veel gevallen werd echter gekozen voor een systeem van
munten in metaal, met goud, zilver en koper als de meest voorkomende materialen. Vooral goud
en in mindere mate zilver werden door vrijwel alle volken gezien als iets dat altijd zijn waarde
behield en dus geschikt was als ruilmiddel of om te sparen om kapitaal op te bouwen.
Voor de invoering van de Euro en ook voor de invoering van een decimaal geldstelsel in veel
landen bestonden er talloze systemen, die ons nu als gecompliceerd, tot vrijwel onbegrijpelijk
voorkomen. Oude munten en waarden hebben soms namen die ook lang nadat zo'n stelsel is
afgeschaft nog steeds gebruikt blijven worden. In Nederland werden de provinciale, predecimale munten bij de invoering van het Koninkrijk niet langer bijgemaakt; ze bleven echter in
omloop tot de tijd van de geldhervorming door Koning Willem II en sommige woorden uit die
tijd, werden of worden nog altijd gebruikt. Het bekende dubbeltje stamt af van de oude
zilveren dubbele wapenstuiver. In de jaren rond 1940 kostte het badhuis in Amsterdam 3 "vier
duit stukken" (oftewel 3 halve stuivers = 7,5 cent). Het gebruik van niet ronde muntwaarden
leverde nog wel eens problemen op met rekenen in het dagelijks gebruik; dit zien we ook bij
uitstek terug in het oude Engelse geld2.
Zoals gezegd is het op het eerste gezicht vreemde Engelse stelsel echter gebaseerd op een
lange historie en had het best veel overeenkomsten met stelsels die vroeger ook in andere
landen werden gebruikt. Of, wanneer het stelsel of de muntnaam niet direct overeenkwam met
een andere Europese munt, het bleek nog weleens dat het gewicht in goud of zilver
overeenkwam met andere munten. De Engelse florin of 2 shilling was bij de invoering qua
gewicht, zilverwaarde en wisselkoers vrijwel gelijk met de Nederlandse gulden (of florijn).
Heel in het algemeen ging het Engelse systeem terug op een van de Romeinse geldstelsels,
waarbij de zilveren denarius een basismunt was. Dit leverde uiteindelijk de Engelse penny op,
die dan ook uiteraard werd aangeduid met een d als afkorting. Anders dan je zou denken is de
oude basis van het Engelse geld dus niet het "pond sterling", maar de zilveren penny. Voor
dagelijks gebruik had het pond tot in de tijd van Wodehouse een veel te hoge waarde om van
praktisch nut te zijn.

2

(In Nederland en Engeland: https://nl.wikipedia.org/wiki/Achtentwintig_(munt))
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Geld werd over het algemeen door de centrale overheid aangemaakt om de handel mogelijk te
maken, om de tegenwaarde van de totale economische productie van het land te
vertegenwoordigen en ook om belasting te kunnen innen, waarvan dan weer legers konden
worden betaald, de vorst een huis kon laten bouwen, zijn regering betalen, etc. In het
algemeen was dit een basisprincipe, maar uiteraard kon het ook interessant zijn om in bepaalde
situaties meer geld te maken dan op basis van economische activiteit eigenlijk gerechtvaardigd
zou zijn, of om geld in omloop te brengen waarbij de aangegeven waarde op de munt meer was
dan wat je ervoor terug zou krijgen als je het zilver of goud weer zou omsmelten. In principe
werkt zoiets uitstekend, totdat grotere groepen mensen het vertrouwen in dergelijke munten
beginnen te verliezen ... en er een bankrun ontstaat, een risico op hyperinflatie komt en/of een
stelsel in elkaar stort. Ook in Engeland heeft dit gespeeld. Vanaf de tijd van koning Aethelred
I was de zilveren penny eeuwenlang een vaste standaard. In de late middeleeuwen en vroege
renaissance werd het zilvergehalte echter steeds verder teruggebracht en het gewicht van de
munt ook telkens verlaagd. Uiteindelijk had dit vergaande economische gevolgen en vertrouwde
men het geld niet meer. De tijden van de Engelse Revolutie en diverse oorlogen maakten het er
niet beter op. Doordat de functie van muntmeester lang werd beschouwd als een erebaantje
dat je kreeg voor verleende diensten en waarvoor je weinig hoefde te doen, behalve het salaris
ontvangen en de werknemers (meer) munten laten maken, bracht dit Engeland in een precaire
situatie. De uiteindelijke redding kwam onverwacht toen Sir Isaac Newton werd benoemd als
Warden of the Mint en geheel tegen de verwachting in een actieve rol ging spelen en een
serieuze geldhervorming doorvoerde, gestoeld op wetenschappelijke principes3.
Geldoverzicht in de tijd van Wodehouse4
Dus hoe zat het Engelse systeem nu in elkaar? Helaas is
ook dat geen eenvoudig te beantwoorden vraag, omdat
Engeland verschillende stelsels naast elkaar kende en nog
altijd kent. Heel algemeen echter: een pond bestaat uit 20
shillingen, 1 shilling uit 12 pennies en een pond heeft dus
240 pennies. Er zijn echter veel onderverdelingen en
meerdere soorten ponden, nog even afgezien van de
guineas, waar we later op terug komen. Wat was er nu zoal
in omloop in de tijd van Wodehouse en wat was de waarde,
de benaming en schrijfwijze, al dan niet in de omgangstaal
van die tijd?
Papiergeld (weinig in gebruik):
biljetten van 100 pond, 50 pond, 20 pond (= pony), 10 pond
(= tenner), 5 pond, 2 pond, 1 pond (quid), 10 shilling (half a
quid), 5 shilling.

Munten ten tijde van de
jeugd van Wodehouse

Gouden guineas (1 guinea = 21 shilling):
5 guineas, 3 guineas, 2 guineas, 1 guinea, 1/2 guinea, 1/3 guinea (oftewel een gouden 7 shilling
stuk; vergelijk ook het gebruik van de Nederlandse oude munten van 7 en 14 gulden).
3

Zie ook https://en.wikipedia.org/wiki/Later_life_of_Isaac_Newton
Op de illustratie zien we op de eerste rij de halve penny George III, de halve penny William IV en de halve penny Victoria
Op de tweede rij rechts zien we de cartwheel penny van George III
4
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Ponden (of ook wel sovereigns of "quid"):
goud: 2 sovereigns, 1 sovereign, 1/2 sovereign.
zilver: crown (= 5 shillings of dollar), double florin (4 shilling), half crown (2 shilling and 6
pence of ook wel "half a dollar"), florin (2 shilling), shilling (omgangstaal "bob"), 6 pence (= 1/2
shilling, ook bekend als "tanner"), 4 pence (bekend als "groat"), 3 pence (de "3 penny bit"), 2
pence ("tuppence"), 1,5 pence (half 3 penny bit), penny.
brons of ander onedel metaal: 3 pence (vanaf 1937), penny, halve penny (ha'penny), kwart
penny (farthing), 1/2 farthing, 1/3 farthing, 1/4 farthing en 1/8 farthing.
Maundy money:
zilver: 4 pence, 3 pence, 2 pence en 1 penny (deze hebben een ander uiterlijk dan de normale
zilveren munten van gelijke waarde).5
De schrijfwijze was voor het pond £ (de L met streep erdoor, van het latijnse libra = pond), /
voor de shilling (van de oude schrijfwijze van de lange s, afkorting voor shilling) en d voor
penny (van de Romeinse denarius nog altijd). Dus bijvoorbeeld £1, 8/, 4 3/4d = 1 pond 8
shilling, 4 pence en 3 farthings. Dit was niet noodzakelijk een vaste volgorde of gebruik; je kon
b.v. ook een prijsaanduiding zien van simpelweg 27/ (=27 shilling oftewel 1 pond en 7 shilling).
Waarde en gebruik van het geld in de tijd van Wodehouse
Om de volgorde aan te houden van hoog naar laag enkele voorbeelden. Een "rose covered rustic
cottage" met tuin in een rustiek dorp, al dan niet voorzien van "apple cheeked octogenarian
villagers", kocht je voor 100 guineas.
Het salaris van een hogere officier in het Britse leger was 300 pond per jaar overzee of 200
pond per jaar in Engeland, van een parson van de anglicaanse kerk 140 pond per jaar (maar dat
werd door de meeste vaders van welgestelde jonge dochters nog altijd als veel te laag gezien
om als serieuze huwelijkskandidaat te kunnen gelden!), dat van een butler 42 pond per jaar.
Lagerbetaalde banen gingen per week op basis van 6 dagen van 10 uur en waren b.v. 10 shilling
voor een postmedewerker of 3/ 9d voor een gewone arbeider.
Het gewone volk was vaak nog (erg) arm; een dagelijkse krant als The Times kostte
aanvankelijk 6d en na de uitgebreide invoering van de treinservice ging het terug naar 2d, maar
was met een weeksalaris van 3/ 9d voor de gewone man een niet te betalen luxe.
In de pensions voor de armen in London kon je slapen vanaf 1 penny per nacht; weliswaar
zittend op een bankje, maar toch...
Aan de andere kant heb je de Bertie Woosters van de wereld en de English Gentleman ging op
stap door het Victoriaanse en Edwardiaanse London met een speciale sovereign case, waarin hij
stapeltjes met hele en halve ponden in goud mee kon nemen (of als het een liefhebber van de
races was ook met een speciale guinea case; voor de gouden guineas van 21 shilling). De
bedragen die in de verhalen van Jeeves en Wooster vaak achteloos worden genoemd en door
5

Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Maundy
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Jeeves regelmatig worden verdiend met zijn services buiten de reguliere taken van een
gentleman's personal gentleman zijn dan ook flink voor de gewone man in die tijd.
Het verschil tussen de geldsystemen
Dit brengt ons op het verschil tussen de geldsystemen. Papiergeld was nog nauwelijks in
gebruik en werd eigenlijk vooral door en tussen banken gebruikt. Later in Wodehouse' tijd
kwamen de biljetten van 10/ en 1 pond wel enigszins in zwang. Maar waarom nu het verschil
tussen Maundy, pond en guinea?
Het Maundy geld is met name van religieus, ceremonieel en historisch belang. Sommige ouderen
krijgen het van de koningin tijdens een speciale ceremonie als een soort van
basispensioenvoorziening. (Zie de link hierover in noot 3).
Het verschil tussen guineas en ponden is echter nog steeds in gebruik. Ponden worden veruit
het meest gebruikt, maar transacties in onroerend goed (huizen, land, schepen), paarden en
races (half/dubbel) gaan in principe in guineas. Zeker in de tijd van Wodehouse was dit nog
absoluut het geval voor huizen, vandaar de prijs voor een cottage van 100 guineas. Inmiddels
zie je in Engeland echter de prijzen voor huizen wel in ponden aangegeven, maar dit is eigenlijk
pas gangbaar geworden na de invoering van het decimale geldstelsel begin jaren 70 en dus na
de tijd van Wodehouse. Ook vandaag de dag worden de prijzen van (race)paarden nog steeds in
guineas (thans 1,05 GBP) gedaan.
Het systeem van de races en de bookmakers was nog iets gecompliceerder. De bookmaker
maakte zijn boek in guineas en je betaalde hem dus ook in de 21/ eenheden. De "odds" werden
bijgehouden op borden en veranderden naarmate de tijd voor de race korter werd, maar
werden per speler bijgehouden in het boek. Om dit op de racebaan aan te geven had hij helpers
die dat vervolgens door gebruik van het tic tac systeem6 aangaven voor de mensen die te ver
van de borden afstonden.7
Een van de laatste kleurrijke bekende Engelse Tic Tac Men was John McCririck; typische
Engelse kostschool achtergrond en uiteindelijk op de races en TV beland.8 Hier komen
prachtige uitdrukkingen vandaan, die vaak ook terug gaan op het Cockney Rhyming Slang en
backslang. Een Bottle is 2-1, Burlington Bertie 30-1 of Levels (you devils) = even. To knock is op
de races niet komen opdagen als je je bookie nog moet betalen (komt weleens voor bij sommige
Wodehouse karakters) en om het allemaal nog aardiger te maken betaal je de bookie in
guineas, maar hij keert uit in ponden, dus wat ook de uitkomst van de weddenschappen is, hij
haalt er altijd 5% winst uit. En om de verwarring nog iets te vergroten: de pony uit het
dagelijkse leven is 20 pond, maar bij de races is het 25 pond en een monkey op de races is 500
pond.
Verder moeten we niet vergeten dat we vaak gemakshalve spreken over Engeland, maar
feitelijk is het Verenigd Koninkrijk een unie van meerdere landen en eilanden. Zoals dat
betaamt hebben die natuurlijk ook elk hun eigen pond. De naar Engeland reizende Wodehouse
liefhebber zal het ongetwijfeld weleens hebben meegemaakt dat ergens in het zuiden van het

6
7
8

Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Tic-tac
Voorbeelden: https://www.youtube.com/watch?v=IWaXtlV2nbc, https://www.youtube.com/watch?v=_kzwV12gIu0
Zie https://en.wikipedia.org/wiki/John_McCririck
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land er plotseling een biljet met Schotse of Ulster ponden bij het wisselgeld zit. Geen
probleem denk je dan, totdat ... de plaatselijke bakker die biljetten dan toch niet of pas na
lang aandringen wil aannemen. Momenteel zijn de wisselkoersen van de diverse ponden officieel
1 op 1 gelijk aan elkaar, maar in de tijd van Wodehouse was dit nog iets minder vast. Er waren
en zijn nog altijd ponden van Engeland, Schotland, Wales, Noord-Ierland (Ulster), Isle of Man
(Manx pound), Guernsey, Jersey en Alderney, die ook elk hun eigen verschillende papier- en
muntgeld hebben. Op Guernsey was de penny 8 doubles waard en tot 1877 had Jersey als enige
13 pence in een shilling en was het Jersey pond dus 260 pence in plaats van 240 pence waard.
Hier hebben we het dan alleen nog over het geld binnen het Verenigd Koninkrijk gehad; de
systemen elders in het Britse imperium waren soms nog hilarisch veel onlogischer. Wat te
denken van het Britse Saint Vincent waar 6 black dogs = 4 stampees = 1 bit = 9 pence, later 8/
3d = 11 bits = 1 dollar of 9/ = 12 bits = 1 dollar, Saint Bartholomew met 6 stivers = 1 bit en 18
3/4 bits = 8 reales, Nevis 72 black dogs = 1 Dollar (eigenlijk kinderlijk eenvoudig) of Brits
Honduras met 6/ 8d = 8 reales? De diverse geldsystemen van Brits India (inclusief de
gedevalueerde rupees van Wodehouse vader) zijn goed voor zo'n 200 pagina's in de bekende
catalogus van Krause en Mishler.
Andere systemen, lokaal geld en Wodehouse geld
Het bovenstaande is een vrij beknopt overzicht van het geldstelsel in de tijd van Wodehouse.
Naast het reguliere geld werd er in bepaalde sectoren ook betaald met andere systemen,
munten die alleen bij een bepaald bedrijf geldig waren, munten van tin die bij de oogst werden
gebruikt (hop tokens) en later konden worden omgeruild voor regulier geld, etc.
In veel landen was er in de 19e en begin 20e eeuw ook nog vaak lokaal geld in omloop. In
Engeland was er door diverse factoren vanaf ongeveer de tijd van de Franse Revolutie tot het
einde van de Victoriaanse tijd een groot gebrek aan kleingeld of pasmunt. Vanaf koning George
III was er voor het eerst een bronzen penny in omloop gekomen, maar die was om de juiste
waarde te vertegenwoordigen groot, zwaar en onhandig. In de volksmond werd hij daarom ook
wel "cartwheel penny" oftewel karrewiel penny genoemd met een gewicht van 28 gram en 3,5
cm doorsnede een behoorlijk verschil met de zilveren penny van 0,47 gram en 7 mm. In de
Victoriaanse tijd worden de pennies alweer iets kleiner en lichter, maar toch nog altijd relatief
groot en zwaar en de Mint maakt er stelselmatig (te) weinig van. Hierdoor kwamen er lokale
munten, die werden geslagen door steden, graafschappen, rijkere zakenlui, etc. Ze worden vaak
wel aangeduid als British Condor Tokens; meestal hebben ze een waarde van een farthing of
een ha'penny.
Zoals we weten zijn veel van de figuren uit het werk van Wodehouse vernoemd naar steden,
streken of graafschappen. Een prachtig voorbeeld van een echte Engelse Wodehouse munt is
dan ook de hier afgebeelde half penny van Emsworth, geslagen in 1794 door Lord Howe (nee,
helaas niet Lord Emsworth zelf) ter herinnering aan de
Glorious First of June. Voor de verzamelaar of liefhebber:
in Emsworth zijn in die tijd verschillende van dit soort half
pennies geslagen met onder andere schepen, duiven of een
cornucopia, maar een Emsworth penny met een varken zit er
tot dusver nog niet bij
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JEEVES, BERTIE,

AND THE

VIRUS

by Neelum Saran Gaur
Humanity, as I have had occasion to observe, may be scientifically divided into eggs, beans and
crumpets. But there is one other creature. The Virus, to wit, this pest of a Gussie whose
visitation stirred up my little domiciliary nest with an egg-whisk.
‘Mr. Fink-Nottle, sir,’ announced Jeeves. ‘ He appears to be in a condition of not
inconsiderable indisposition.’
I emitted a sound like that of a paper bag bursting.
‘Weareth he a mask, this Fink-Nottle, Jeeves?’
‘Not to my view, sir.’
My heart leapt up and made violent contact with my front teeth, feeling, for all the world, like
the cat i’ the adage that Jeeves oft makes mention of. But then the gallant Wooster memory
stirred. Had not this Fink-Nottle and I been like the twain who fought shoulder-to-shoulder
on St. Crispin’s day? As thick and inalienable a pair as ham and eggs? The s. of the e, the salt
of the earth, to be sure?
‘Show him in, Jeeves,’ quoth Bertram with steely resolve. And a moment consequent to that
the bounder came bursting in.
‘What ho, Wooster!’ barked he, surrendering coat and hat to Jeeves, ‘ A fine morning like
this with welkin ringing like billy-o, a day to gambol with one’s hair in a braid and a song upon
one’s lips…’
The Woosters are stern and they are earnest.
‘Fink-Nottle, forbear,’ quoth I ‘ At an hour like this England expects every man to do his
duty. Fine day, forsooth!’
He surveyed me with a critical eye. ‘ Is that the bird late called Bertram Wooster that I see
before me? Goggling at me with an air of…of what was it, Jeeves?’
‘An air of wild surmise, sir,’ furnished Jeeves suavely.
‘With all his dial sicklied up- er- with something- eh, Jeeves?’
‘With the pale cast of thought, sir,’
‘And with all his hair standing on end like – I forget what, Jeeves? A somewhat tortuous
expression….’
‘ Like quills upon the fretful porpentine, sir.’
‘Ha, ha! Excellent’ quoth the Virus. ‘Very prettily turned.’
‘Quite satisfactorily, if I may say so, sir.’
This was getting intolerable. ‘Fink-Nottle,’ I thundered, ‘- Much as I hate to give you the pip…’
‘The pip?’ He cocked an enquiring eyebrow.
‘To give somebody the pip connotes to vex or pique or otherwise occasion mental
perturbation, sir,’ explicated Jeeves smoothly. There comes a crisis in a man’s affairs when he
can no longer countenance criminal levity. I backed away from the proffered hand. ‘Be so kind,
Fink-nottle, as to lave those newt-stained paws.’ He looked at his hands with interest. ‘What
hands are these? Ha, they pluck out mine eyes,’ declaimed he theatrically and took a turn upon
my hearth-rug. ‘And what have we here? The perfumes of Arabia?’ ‘No, a dollop of my Dettol
sanitiser,’ I snorted.
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He produced a tissue and coughed raucously into it. I winced and staggered back, gargling the
air, my eyes like stars starting from their spheres. Et tu, Augustus! While it would be straining
the facts unduly to say that angry passions rose or that hot words threatened to sunder
relations betwixt chap and chap, the conversation took on a decidedly distasteful turn.
‘To what do I owe this visit, Augustus? This sniffling-sneezing maskless invasion of an
honest Englishman’s sanctuary?’
He danced some more, laughing like a hyena between coughs. ‘Good question,’ he wheezed. ‘ I
bring you glad tidings, Wooster. I’ve come to read out my last will and testament in which I
propose to leave my most invaluable asset, my precious newt collection, to my successor,
Bertram Wilberforce Wooster, Esq.. Circumstances have transpired to expedite this decision,
so…’
‘Excuse me,’ I broke in, ‘ Do I understand that you are soon to…?’ He waved an airy
hand, wheezing in my face again. ‘ The way of all flesh. Dust unto dust. I sniff, I sneeze, I gasp
for breath, my head,it burneth like an Australian bush. La Corona, no less. You get the general
idea?’
‘Jeeves!’ I gave vent to a broken croak of despair. There was an acute shortage of stiff
upper lips in Bertram’s vicinity at that moment.
‘Jeeves,’ cried I, ‘- bring on your stiffest and let us drink life to the lees, since this
Fink-Nottle, out of the kindness of his heart and the friendship he bears me, is bent upon
making this an au pair exit for the two of us – if au pair is the mot juste I want!’ Here a gentle
clearing of throat intimated that Jeeves had come filtering in through the curtains, two tall
glasses of the blushful Hippocrene, his special pick-me-up, balanced on the salver. And also,
propped against them, an envelope with the emblem Queen Victoria Hospital, Charing Cross, on
it.
‘If you will pardon the interruption, sir, I took the precaution of removing Mr.
FinkNottle’s medical report from his coat pocket earlier this morning. Mr. Fink-Nottle, I am
happy to report, has tested negative for any vestige of infection from the Corona virus at the
Queen Victoria Hospital only this morning, and it being the 1st of April, I thought it expedient
to recall to your notice the customary joyance and jollity of the day, to which Mr. Fink-Nottle
has always shown a marked partiality….’
My heart leapt up like a salmon in the springtime. ‘ Jeeves, you’re a genius.’
‘Thank you, sir.’
The world swam before me. The eyeballs swivelled round and came to rest on that virus,
Augustus Fink-Nottle. I subjected it to the most withering glare in the Wooster repertoire.
‘What,’ demanded I in tones of granite, ‘ – have you to say, young Virus?’ ‘ I say, Bertie, old
chap, dash it…!’ bleated that microbe, all swagger gone up in smoky sniffles. ‘ With the Drones
closed and all this springtime in the air, a man’s entitled to his little bit of fun.’
‘A tissue, Jeeves!’ I commanded. We Woosters can be dashed well as commanding as
dammit when we so desire.
‘A- tishooo!’ repeated the Virus, shame-faced. ‘A- tishoo!’
‘A simple case of hay fever, if I may say so, sir. Might I suggest my patent basil,
pepper-corn and honey cure?
Bijdrage van JAN PAUL KRUIMEL
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P.G. WODEHOUSE AUCTION
VEILING VAN ZO ’N 1000 ITEMS OP 7 MEI BIJ FREEMAN ’S IN PHILADELPIA (PA, US)

Johan Buiskool stuurde mij onlangs een e-mail met de
aankondiging van een veiling op 7 mei in Philadelphia (US) bij
het veilinghuis Freeman’s, geheel gewijd aan het werk van
P.G. Wodehouse uit het bezit van ene William Toplis. Ik
ken(de) deze William niet, maar Google leert ons dat
William M. Toplis in Philadelphia is geboren (1924), heeft
gediend bij de US Navy, Professor in de biologie is
geworden en, zoals dat bij een fervent Bertie Wooster fan
hoort, maatpakken verzamelde. Hij is overleden in 2019 en
begraven in Worcester (US)!
Hoe William aan zijn voorliefde voor Wodehouse kwam en
waar hij zijn enorme verzameling vandaan heeft gehaald, is
onbekend. Wel weten we nu dat de hoge eisen die hij stelde
aan de kwaliteit van en zijn liefde voor het werk van
Wodehouse een bijna ongeëvenaarde collectie heeft
opgeleverd. In deze tijden van een verhoogd bewustzijn
voor privacy laten we het daarbij.
Dat de Toplis verzameling niet zomaar een verzameling was, blijkt uit de catalogus van het
veilinghuis. De collectie omvat zo’n 1000 items en bevat werken uit de gehele carrière van
Wodehouse: literair (romans en tijdschriften), toneelwerk, eerste drukken, manuscripten,
originele kunstwerken, bladmuziek, privé-eigendommen en nog veel meer. De collectie wordt
geveild in bijna 200 kavels, waarbij richtprijzen staan die de ‘gewone’ Nederlandse
verzamelaar doet rillen. Maar ja, wat is de werkelijke waarde van het zakhorloge dat P.G. zelf
nog heeft gedragen…..?
Mijn advies: investeer vooral in het werk van Wodehouse
vanwege het heilzame effect van zijn werk op uw
geestelijke welzijn en uw goede humeur, geef soms toe aan
uw verzamelwoede om in uw privé-domein te kunnen
genieten van het feit dat U een pracht exemplaar van (bijv.)
‘Het meisje in de taxi’ heeft en weet dat bijna geen enkele
andere Wodehouse verzamelaar deze roman bezit, maar
investeer niet in Wodehouse vanwege de mogelijke
financiële winst: de kans daarop is nu al klein en wordt, met
de vergrijzing van het huidige lezerspubliek (ondanks de
inspanningen van Lars van Eesteren om Wodehouse bekend
te maken bij middelbare-scholieren) waarschijnlijk alleen
maar kleiner.
Desondanks hoop ik dat de enorme collectie die nu geveild
wordt, een nieuw warm nest zal vinden.

18

Nothing Serious, mei 2020

Nawoord.
Inmiddels (10/5/2020) is de veiling afgelopen, en heeft, Covid-19 crisis of niet, enorme
prijzen opgebracht, soms zelfs ver boven toch al ruim geschatte waarde. Natuurlijk bevatte
de verzameling veel bijzondere objecten, zoals handgeschreven brieven, typescripts,
proefdrukken, maar ook de ‘gewone’ boeken waren erg gewild. Moet ik dan toch mijn eerdere
beleggingsadvies herzien?
Lot nr. 44 bracht $3.120 op (buyer's premium included, dat dan wel….). Lot 177
$4,375 (buyer's premium included), beide dus ver boven de geschatte opbrengst!
Voor wie een kijkje wil nemen in de catalogus: https://www.freemansauction.com/
MARCEL GIJBELS

***

DE DRONES CLUB

***

***

GAAT OP DIGITALE COLLEGETOUR

Toen onze zusterclub The Drones Club of Belgium (TDC) zich
realiseerde dat bijeenkomsten in Aarschot in deze corona-tijd niet
meer mogelijk zijn, hebben zij een spannende nieuwe stap gezet. De
Drones Club besloot wekelijks digitaal bijeen te komen en
organiseerde een serie lezingen onder de titel: THE DRONES DIGITAL
COLLEGE. Onze P.G. Wodehouse Society werd ook uitgenodigd om op
een gegeven moment lezing aan te sluiten.
De techniek werd gevonden in het programma ZOOM, waarmee
iedereen op het beeldscherm te zien was en waarmee tevens een
presentatie verzorgd kon worden, die iedereen kon volgen. Na afloop
was er telkens ruimte voor discussie en vragen en na zo’n veertig minuten was het ‘college’ weer
afgelopen. Een prachtig initiatief!
Wat bood het programma zoal?
•
•
•
•
•
•

7 april: Eric de Keersmaecker met RUDYARD KIPLING, THE FORMATIVE YEARS
14 april: Peter Nieuwenhuizen met P.G.WODEHOUSE EN ZIJN LITERAIRE CRICKETWERELD
21 april: Bart Pepermans met P.G.WODEHOUSE EN LE T OUQUET
28 april: Harry de Paepe met DE TWEE KANTEN VAN HET KANAAL - EEN GESCHIEDENIS VAN ENGELAND EN DE
N EDERLANDEN (naar zijn nieuwe boek)
5 mei: Roger Janssens met VIRGINIA W OOLF - A LITERARY LIFE
12 mei: Luc Vandeweyer met WHY WOULD YOU GO TO DOWNTON ABBEY WHEN THERE ARE SO MANY MORE

•

19 mei Peter van der Auwera met AUSFLÜGE IN DER EIFEL IM SPUR DER F AMILIE ARENBERG

INTERESTING CASTLES IN

E NGLAND?

Een twaalftal leden van de PGWS namen deel aan de
colleges en staken zo weer veel op van een ruime keur aan
onderwerpen. We gaan hun spoor volgen en testen zelf onze
eerste digitale bijeenkomst uit op zaterdag 13 juni.
PETER NIEUWENHUIZEN
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HET PAROOL - 28 november 1992
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Bijdrage OLE VAN LUYN
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P.G. WODEHOUSE SOCIETY

UITGAVEN

U kunt uw bestellingen sturen naar de penningmeester: penningmeester@wodehouse-society.nl
(n.b. genoemde prijzen zijn zonder evt. verzendkosten, combineren van bestellingen is
mogelijk).
Naast de artikelen in deze folder, werkt de PGWS ook nauw samen met uitgeverij IJzer aan
de uitgave van vertalingen van Wodehouse. De boeken die bij deze uitgever uitkomen zijn bij
die uitgever zelf te koop. Voor meer info kunt u terecht op de website:
https://www.uitgeverij-ijzer.nl/
Andere uitgaven (o.a. luisterboeken): Uitgeverij Modern Dutch (mail adres boekwinkeltje
Staring): www.boekwinkeltjes.nl
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P.G. WODEHOUSE

EN

140

JAAR

BRUNA

door Peter Nieuwenhuizen
Op 23 februari 2008 bestond uitgeverij Bruna 140 jaar. Ter
gelegenheid daarvan is in december 2009 een jubileumuitgave
verschenen. Het is een cassette van 19x12 cm met drie boekwerken
erin.
Deel 1 (Peter Gelauff, 140 JAAR LEZEN MET BRUNA) vertelt de
geschiedenis van Bruna en tijdgenoten, deel 2 (C.J.Aarts, KIJKJES
ACHTER DE SCHERMEN) toont per jaar een bijzondere boekuitgave en
deel 3 laat de foto’s van verkoopteams in alle vestigingen zien.
In deel 2 vertelt Aarts hoe de uitgeverij is ontstaan. De jonge Albert
Willem Bruna (1844–1902) nam in Haarlem in 1868 een handel in
boeken en kantoorbenodigdheden over. Zijn eerste uitgave was een
herdruk van een boek van zijn vader Gerhard die predikant was. Het begin liep stroef. Hij
vestigt zich vervolgens als commissionair voor andere uitgevers in Leiden, Amsterdam,
Nijmegen en weer in Amsterdam. Als hij zich in 1890 in Utrecht vestigt, begint zijn opmars.
Hij krijgt het recht om kiosken op stations te exploiteren en verkoopt tijdschriften en
goedkope romannetjes van andere uitgevers om zijn kiosken te vullen. Zijn succes komt als hij
in 1893 start met treinlectuur: de novellenreeks VOOR DEN COUPÉ komt van de grond, een reeks
die tot 1918 in stand blijft. Elk deeltje kostte 10 cent. In 1899 komt zijn zoon Hendrik
Magdalenus in de zaak, waarna de uitgeverij A.W.Bruna & Zoon gaat heten. Na overlijden van
Albert Willem komt zijn zoon Gerhard ook in de zaak, die in 1909 gesplitst wordt in een
spoorwegboekhandel (Hendrik) en een uitgeverij (Gerhard). In 1917 komen ze weer samen en
betrekken een pand in de Utrechtse Brigittenstraat nr.7. Het uitgeven neemt dan een nog
grotere vlucht. In 1950 treedt tekenaar Dick Bruna,
de kleinzoon van Hendrik, toe en in 1971 verhuist de
uitgeverij naar de Hollantlaan 2 in Utrecht. In 1981
gaat het slecht met de uitgeverij en alle Bruna’s
stappen uit de directie. Een nieuw management
treedt aan die het familiebedrijf verandert in een
moderne concernuitgeverij.
Aarts neemt in elk jaar een bijzondere boekuitgave
onder de loep. In de beginjaren komen bekende
auteurs aan bod, als Barones Orczy, Arthur Conan
Doyle, E. Phillips Oppenheim, Ivans, Jack London,
Ethel M. Dell, Edgar Wallace, Georges Simenon en F.
de Sinclair, Havank en Leslie Charteris. En dan is
het raak in 1928: P.G. Wodehouse verschijnt. Op
p.90 staat een paginagrote afbeelding van het
omslag van PSMITH KNAPT HET OP! uit 1928, zoals die
ook elders in dit nummer staat. Aarts schrijft over
P.G. Wodehouse op p.91:
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“Een vroeg boek van P.G. Wodehouse bij A.W.Bruna & Zoon
De Brits-Amerikaanse meester van het humoristische proza, Sir Pelham Grenville Wodehouse
(1881-1975), publiceerde in 1902 zijn eerste bijdrage aan PUNCH, en hetzelfde jaar verscheen
THE POTHUNTERS. In 1910 verschenen A GENTLEMAN OF LEISURE en PSMITH IN THE CITY. Pas in 1927
werd hij in Nederland uitgegeven met HET MEISJE IN DE TAXI. In 1928 verwerft A.W. Bruna &
Zoon de rechten op zijn boeken en geeft dat jaar vijf boeken van hem uit: EEN VROOLIJKE
ROMANCE (juli), A MOR IN HET KIPPENHOK (september), PSMITH, ASPIRANT BANKIER (oktober), PSMITH
JOURNALIST (oktober) en PSMITH KNAPT HET OP ! (november 1928). Daarna doen nog vele
Nederlandse uitgevers een poging P.G. Wodehouse binnen te halen. Uiteindelijk verschijnen
zijn meeste boeken bij Het Spectrum, veelal als Prismaboek.”
Aarts vermeldt nog dat PSMITH KNAPT HET OP!, evenals de andere boeken, destijds gebonden met
stofomslag werd verkocht voor Hfl 2,25 en ingenaaid voor Hfl 1,50. Edmunds had het omslag
getekend en drukkerij J. van Boekhoven in Utrecht had het drukproces verzorgd.
Verder komen we Wodehouse niet meer tegen in het boek. Na 1928 heeft Bruna slechts
incidenteel iets gedaan met Wodehouse. In 1984 verscheen het verhaal DE WAARHEID OVER
GEORGE (THE THRUTH ABOUT GEORGE, 1926) in de verzamelbundel HUMORISTISCHE HOOGTEPUNTEN en
in 2005 de herdruk van DE JEEVES-OMNIBUS.

Literatuur
E. Lankester (red.), HUMORISTISCHE HOOGTEPUNTEN.
Amsterdam: Bruna, 1984.
P.G. Wodehouse, DE JEEVES-OMNIBUS. Utrecht: Bruna,
2005.
P. Gelauff & C.J. Aarts, 140 JAAR BRUNA 1868-2008.
Utrecht: A.W.Bruna Uitgevers B.V., 2009. ISBN 97890-229-9568-6. Prijs €49,50.

***
WIE

***

***

IS OOK AL WEER WIE?

door Ole van Luyn
Daniel H. Garrison, geboren in 1937, is classicus en medicus, emeritus
hoogleraar aan Northwestern University, en mede-auteur van – om
maar een voorbeeld te noemen – THE FABRIC OF THE HUMAN BODY:
ANDREAS VESALIUS

DE HUMANI CORPORIS FABRICA LIBRI SEPTEM : AN

ANNOTATED TRANSLATION OF THE

1543 AND 1555 EDITIONS, wellicht een

van Jeeves' favorieten. Maar daarover gaat het nu niet, want de
hooggeleerde Garrison publiceerde ook andere boeken en over een
daarvan gaat deze bijdrage. Dat was in 1987: een boek waaraan
natuurlijk al eerder behoefte was – maar tot dan had nog niemand de
eruditie, de parate kennis en het uithoudingsvermogen gehad die
ervoor nodig waren: WHO'S WHO IN WODEHOUSE.
25

Nothing Serious, mei 2020

WHO 'S W HO is al sinds 1849 een jaarlijks verschijnend Brits handboek, encyclopedie,
naslagwerk van 'noteworthy and influential people'. Allen die belangrijk zijn of zichzelf
belangrijk vinden werden en worden elk jaar daarin vermeld. Het lijkt wat op een telefoonboek
(als u zich dat nog herinnert), want: namen en nog meer namen. Immers wat Garrison
bijeenbracht was een opsomming van alle personages in alles wat Wodehouse ooit geschreven
had. Het boek was een succes en twee jaar later was er een gereviseerde tweede druk nodig.

En nu is het 2020. In de afgelopen twee, drie decennia zijn er zo
veel verhalen, versies van verhalen, gedichten en andere teksten
van Plums hand ontdekt en gecatalogiseerd dat een nieuwe en
uitgebreide uitgave nodig was. Daartoe kreeg Dan Garrison hulp
van Neil Midkiff, de man achter Madame Eulalie. 'Wie is Madame
Eulalie?' vraagt u mij wellicht. Voor het antwoord neemt u
WWIN W (zoals het inmiddels al wordt aangeduid), u gaat naar de
letter M en u vindt daar dat u voor deze dame moet gaan naar
May Stubbs. Dus zoekt u die onder de letter S, en van haar kunt u
lezen wie ze is en dat ze onder het pseudoniem Madame Eulalie
werkzaam is als waarzegster. Welnu, Neil Midkiff en de zijnen
hebben haar naam
gekozen voor hun excellente website
http://madameulalie.org, boordevol informatie en verrassingen, ga
maar kijken. Maar ter zake: Garrison en Midkiff hebben WWINW
uitgebreid met talloze tot dan onbekende gegevens en ze hebben het verwijzingssysteem
geperfectioneerd. Bij de vermelding van bovengenoemde May Stubbs staat SB27, en dan weet
u meteen dat u haar tegenkomt in THE SMALL BACHELOR, voor het eerst uitgegeven in 1927.
Tenslotte: ook al zal de Wodehousian niet dagelijks dit lijvig naslagwerk openen, zij of hij zal
toch, zoekend en bladerend, regelmatig stuiten op de briljante tekeningen van Peter van
Straaten, geplaatst om de bladzijden vol tekst op te vrolijken. Hoe zijn tekeningen hun weg
naar de WWINW vonden is een ander verhaal dat u kunt terugvinden in NOTHING SERIOUS van
februari 2017 – waarbij ik aanteken dat mijns inziens niemand, in welke geïllustreerde
Wodehouse-uitgave ooit, zo prachtig de essentie van de uitgetekende personages heeft
getroffen. Doe uzelf een plezier en koop het.
Let op: op het internet is de uitgave van 1989 alom te vinden, en die wilt u niet hebben. Voor de
aanschaf gaat u naar http://www.lulu.com en u klikt rechtsboven op het ikoontje van een
mannetje. Daar rolt dan een klein menuutje uit en u klikt op Register. Het formulier dat u dan
ziet vult u in (controleer dat u in € gaat betalen). Op de nieuwe pagina klikt u op 'Bookstore',
en als u daar bent klikt u rechtsboven op het vergrootglaasje. Vul dan in het zoekvenster
WHO 'S WHO IN WODEHOUSE in, klik, en voilà: drie maal WWINW. Klik even op elk van de drie
plaatjes om te kiezen tussen de kleine paperback (€ 9,57), de grote paperback (€ 12,52) en de
stevige hardcover (€ 14,86). Klik bij uw definitieve keuze op 'Add to Cart' en de rest wijst
zich vanzelf.
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GODFRIED BOMANS

OVER

P.G.WODEHOUSE

door Peter Nieuwenhuizen
Regelmatig wordt de schrijfstijl van P.G.Wodehouse vergeleken met die
van Godfried Bomans (1913-1971): lichtvoetig, een veelschrijver,
grappig, een zweem van eruditie, hang naar nostalgie. Dat Bomans zelf
ook een mening over P.G.Wodehouse had, is minder bekend.
In een van zijn essays “Ter verdediging van
Timmermans” mijmert hij over de werken van
Felix Timmermans (1886-1947) en diens woorden
over de Belgische stad Lier. Het Lier uit die
dagen leek absoluut niet op de stad waarover
Timmermans met zoveel passie had beschreven. Dit kwam volgens
Bomans omdat Timmermans was blijven hangen in een kinderfase, hij
had zijn ogen gesloten voor de reële wereld en beschreef een vervlogen
droomwereld. Naïef en escapistisch. Dit leidde er volgens Bomans ook
toe dat Timmermans gemakkelijk omging met de Duitse Weermacht in
WO-II. Hier zag Bomans een link naar Wodehouse:
“De gelijkenis met Wodehouse is niettemin treffend. Ik bedoel niet in daden, want Wodehouse
heeft veel erger dingen gedaan, maar in gesteldheid. Wodehouse was ook een man, die op een
bepaald punt in zijn ontwikkeling is blijven staan. Wie hem gelezen heeft kent dit punt: de wereld
van onthande Lords en statige butlers, die in een vreemde verstarring door al zijn boeken lopen,
compleet met monocles, rijzweep en pandjesjas. Heel die wereld was al lang vergaan toen
Wodehouse begon te schrijven, maar precies als Timmermans heeft Wodehouse dit verdwijnen
eenvoudig niet aanvaard. Hij ging door alsof er niets gebeurd was. In die vreemde hallucinatie
behoort ook een oorlog tot de gebeurtenissen, die geïgnoreerd dienen te worden, omdat ze het
eenmaal gekozen wereldbeeld verstoren. Dergelijke geboren escapisten zijn geen verraders. Het
zijn kinderen met angst voor het donker. Ze willen alles vriendelijk houden, ze kunnen geen ‘nee’
zeggen en ze menen dat ook de andere partij met vriendelijke bedoelingen vervuld is. Wie het
geval Wodehouse helemaal wil kennen, moet het meesterlijke essay van George Orwell “In
Defence of Wodehouse” eens lezen. Zijn hele betoog is ook op Timmermans van toepassing.”

Op de analyse van Bomans is wel wat aan te merken; hij gaat helemaal
voorbij aan het feit dat Wodehouse onschuldig opgepakt werd en
geïnterneerd werd in Huy, Tost, Berlijn en Parijs. Timmermans
daarentegen kon in Lier blijven waar hij vrijwillig omging met de Duitse
bezetter en van harte meewerkte aan nationalistische geschriften. Dit
maakt dat je Bomans’ essays wellicht daarna met een iets minder milde
bril leest.
Literatuur
G.Bomans, Die vond men de beste. Amsterdam: Elsevier, 1984, p.13-18. Eerder
uitgegeven onder de titel Van hetzelfde (1969).
Godfried Bomans Genootschap: http://www.godfriedbomans.nl
Felix Timmermans Genootschap: https://www.felixtimmermans.be
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NIET

DAT DING OP MIJ RICHTEN

!

door Leonard Beuger
Een paar maanden geleden was ik met mijn dochter in Londen.
Natuurlijk moesten ook even de boekwinkels worden verkend. Ik
vond een boek met een wodehousiaans omslag. Ik kende het niet,
hoewel de eerste druk uit 1972 is, en het sindsdien zelfs een beetje
een cult-boek is geworden: DON'T POINT THAT THING AT ME van Kyril
Bonfiglioli. Prominent op het voorplat stond een citaat uit een
bespreking in de New Yorker: 'The result of an unholy collaboration
between P.G. Wodehouse and Ian Fleming'. Dat boek moest ik
natuurlijk lezen. De jongen bij de kassa keek naar het boek, keek mij
aan en zei: Het boek is in orde, I guess, maar de film die ernaar
gemaakt is, is echt afschuwelijk. Vooral niet naartoe gaan. Dat
laatste heb ik hem beloofd. Maar goed ook, want die film, Mortdecai
getiteld, met Johnny Depp, Paul Bettany en Gwyneth Paltrow in de
hoofdrollen, is inderdaad de grootste flop geworden van 2015, die drie nominaties kreeg voor
de 'Razzy', de Golden Raspberry Award, en alleen al de trailer, die je even op YouTube zou
kunnen bekijken, maakt duidelijk waarom. De opgeplakte snor van Johnny Depp op zichzelf is
voldoende om de volledige productie te diskwalificeren.
Het plot van DON'T POINT THAT THING AT ME is een wonderlijke chaos
die er misschien ook niet echt toe doet. Het boek behelst de
picareske
avonturen
van
een
losbandige
aristocratische
kunsthandelaar genaamd Charlie Mortdecai, die bij zijn avonturen
vergezeld wordt door zijn bediende Jock. Mortdecai raakt als de
heler van een gestolen Goya verwikkeld in een complot dat tevens de
chantage behelst van een hooggeplaatst personage. Hij slaagt erin
Martland, zijn oude aartsvijand, die nu een hoge politiefunctionaris
is, zover te krijgen dat hij hem een diplomatiek paspoort bezorgt
met behulp waarvan hij de Goya in het geheim naar zijn koper,
Krampf, in Amerika kan brengen. Krampf blijkt echter dood te zijn
en Mortdecai raakt in een onmogelijke positie. Het boek eindigt
ermee dat Mortdecai, naar het in elk geval lijkt, zijn bediende Jock
doodt terwijl hij zelf in een vuurgevecht verstrikt raakt met
Martland en diens mannen. Hoe dat afloopt wordt ons niet onthuld.
Niet bepaald een Wodehouse-plot. Dat is meer het Ian Fleming/Dashiel Hammet/Raymond
Chandler-aspect van het boek. En dan cynisch en relativerend tegelijk. Met de personages
komen we meer in de buurt van Jeeves en Wooster. Charlie Mortdecai vertelt ons zelf het
verhaal, net zoals Bertie Wooster dat altijd doet, en eigenlijk ook wel op die toon, zij het dat
hij wat grover in de mond is en ook unverfroren onderwerpen aansnijdt uit het sex & drugs &
rock 'n roll-domein die Bertie onbesproken zou laten en wellicht zelfs onbekend zijn - hoewel
ik Bertie zeker niet wil onderschatten. Mortdecai vertelt ons zelf dat de karakteromschrijving
uit zijn laatste schoolrapport luidde 'Lui maar intelligent en sluw; een echte overlever' en dat
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hij sindsdien niet veranderd is. Hij is de zoon van een edelman, en toont ons maar al te graag
de pracht van zijn kelder, zijn tafel en zijn kleding. Er is nauwelijks een maaltijd (of glas)
waarover hij niet tot in detail vertelt en oordeelt, hij kan het huis niet verlaten zonder zijn
kleren zorgvuldig te beschrijven: 'Ik droeg een zwierig en lichtgewicht kamgaren pak, een
hoed met opgekrulde randen en suède stappers vervaardigd door Lobb persoonlijk in een
geniaal moment' en hij schept graag op over de luxe etablissementen die hij bezoekt in het
West End, waar hij woont. Mortdecai houdt er een persoonlijke bediende op na die echter,
anders dan Jeeves, niet van het ontwikkelde en van nature beschaafde type is, maar meer een
nauwelijks in de hand te houden persoonlijke beveiliger en uitsmijter, model kleerkast,
genaamd Jock. Deze ex-gevangene is geen denker maar een doener. Hij is de ijzeren vuist in
Mortdecai's fluwelen handschoen. Het soort kunsthandel waarin Mortdecai zich beweegt
vereist dergelijke assistentie. Maar Jock verzorgt ook de ochtend-thee, de whisky gedurende
de rest van de dag en bestuurt de wagen, waarbij hij soms, om Mortdecai een plezier te doen,
zijn chauffeurspet opzet.
De personages vormen al met al een soort woeste karikatuur van Jeeves & Wooster, maar het
is vooral Bonfiglioli's stijl die de Wodehouse-kenner zeer vertrouwd voorkomt. Ik heb wat
geturfd en vond tweeëntwintig rechtstreekse verwijzingen, citaten, parafrasen en
nabootsingen. Ik noem er een paar: - Als Mortdecai eropuit gaat zegt hij tegen Jock: Bring me
my yellowest shoes and the old green Homburg, (...) I am going into the Park to do pastoral
dances. (blz 8) - Een letterlijk citaat uit THE INIMITABLE JEEVES. - Hij maakt een
Wodehousiaanse variant op een bij Wodehouse veelvuldig voorkomend Browning-citaat: The
snail, once again, was on the thorn and showed no signs of dismounting. (blz 18) - Origineel
gebruik van een Wodehouse-cliché: I gave him my cold look. The big, economy size. (blz 23) In een bedreigende situatie kijken zijn tegenstanders Mortdecai aan, watching my future
career with considerable interest as it were. (blz 87) En zo dus nog veel meer, en niet op een
kinderachtige manier gehanteerd. Behalve die citaten, stijlfiguren, parallellen en andere
Wodehouse-momenten zijn het de stijl in het algemeen, ritme en structuur die hij aan Plum
heeft ontleend, en dat op een heel vanzelfsprekende manier. Hij moet èrg veel Wodehouse,
grinnikend, hebben gelezen.
Kyril Bonfiglioli was, net als Charlie Mortdecai, zelf ook een
kunsthandelaar die smaak had, erg van het goede leven hield, er
goed van at en teveel dronk. Alleen had hij, anders dan Mortdecai,
nooit geld en lange tijd wel een gezin dat hij maar moeizaam kon
onderhouden en dat hij uiteindelijk verliet. Hij werd geboren in
Eastbourne in 1928, hij had een Engelse moeder en een ItaliaanSloveense vader. Zijn moeder en zijn achtjarige broertje kwamen
om bij een luchtaanval in 1943. Bonfiglioli, die veertien was, had
ook in de getroffen schuilkelder moeten zitten, maar speelde op
straat; wellicht was dat de gebeurtenis die hem de overtuiging gaf
dat het goede verloren gaat en het kwade overleeft. Hij moest
het slechte nieuws aan zijn vader vertellen, en herinnerde zich
later diens reactie als: "Was jij het maar geweest!"
In 1947 ging hij in het leger en trouwde. Zijn vrouw stierf echter bij de geboorte van hun
tweede kind. In '54 ging hij alsnog studeren aan Balliol College in Oxford, waar hij zijn tweede
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vrouw, Margaret, ontmoette met wie hij nog drie kinderen kreeg. Hij werkte als
kunsthistoricus in het Ashmolean Museum en ontwikkelde zich vanuit die positie na 1960 tot
zelfstandig kunsthandelaar. Al snel was zijn hele huis gevuld met potentiële handelswaar: oude
vuurwapens, antieke meubels, Chinees porselein, en opgezette vogels in twijfelachtige conditie.
Het hoogtepunt van zijn carrière als kunsthandelaar was toen hij bij een veiling ergens in de
provincie een Tintoretto wist te bemachtigen voor veertig pond. Bonfiglioli begon te schrijven
toen zijn carrière als kunsthandelaar begon af te lopen, evenals zijn huwelijk. Het reusachtige
Victoriaanse huis waarin hij met zijn gezin woonde, was gevuld met huurders, wat extra
inkomen opleverde en bovendien tegemoet kwam aan zijn hyper-mercuriale aard. Hij was de
initiator van talloze geïmproviseerde feesten, spelletjes en practical jokes. Maar achter al die
feestelijkheid verborg hij verdriet, rusteloosheid en de angst om alleen te zijn - en ook zijn
groeiend drankprobleem, om nog maar te zwijgen van een actief rokkenjagersgedrag. Na de
scheiding van zijn tweede vrouw woonde hij in Silverdale in Lancashire, daarna op Jersey en in
Ierland, waar gunstige belastingregels waren voor schrijvers. Hij stierf in 1985 op Jersey aan
levercirrose.
Zichzelf beschreef 'Bon' als een volleerd schermer, een behoorlijk goed schutter op de
meeste wapens, serieel echtgenoot van mooie vrouwen, matig in alles behalve drank, voedsel,
tabak en praten, geliefd en gerespecteerd door iedereen die hem oppervlakkig kende.
Na DON'T POINT THAT THING AT ME schreef Bonfiglioli nog twee vervolgdelen (AFTER YOU WITH THE
PISTOL en SOMETHING NASTY IN THE WOODSHED) en een prequel (ALL THE TEA IN CHINA), maar de
kwaliteit daarvan werd met elk deel minder, en alleen dat eerste deel behield terecht
repertoire, want dat is beslist een sterk geschreven en origineel boek dat na verschijning in
1973 welverdiend de CWA New Blood Dagger kreeg voor de beste misdaadroman van een
debutant. De vraag of ik dit boek de oprechte Wodehouse-lezer wil aanraden laat ik overigens
even open. Maar ga in elk geval niet naar de film.
***

JEEVES

***

DEALS WITH THE

***

CORONA

VIRUS

by Eduardo Garcia
As ever, Jeeves entered the room at the exact time. Neither too soon or too late, but just
when I was about to begin to open my eyes, the honest man shimmered into view holding the
salver with the invigorating cup of morning tea.
‘Good morning, Jeeves’, I said.
‘Good morning, sir’, said Jeeves.
‘What’s the weather like, outside?’
‘Extremely clement, sir. A balmy afternoon can be expected.
‘Just the thing to encourage a chap to go for a constitutional around the park after
breakfast, preparatory for a good lunch at Simpson’s, eh, Jeeves?’
‘Under usual circumstances, most definitely, sir.’
There was a clearly unhappy undertone in that. Almost imperceptible to the untrained ear, but
definitely there. I decided to probe further into the matter.
‘Is anything the matter, Jeeves? Is the park being drilled for oil? Is the Serpentine
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being converted into some sort of dam to generate electricity for the Metropolis?’ I inquired.
‘Not exactly, sir. But circumstances have arisen that will prevent our leaving the flat
for some time.’
‘Surely not, Jeeves. An Englishman’s right to roam the land of his birth is sacred. Am I
being stalked by some malevolent aunt wanting to use me as an instrument of her devilments?
Are we surrounded by bailiffs clamouring for the settlement of unpaid bills or some such
nonsense?’
‘No, sir. No aunts have presented themselves at the door, and neither have any bailiffs.
And all the bills have been satisfactorily settled.’
‘What’s the snag, then? Why can’t we leave the flat? Have our basic liberties been
rescinded?’
‘Rescinded is not the right word for the present situation, sir. Suspended would be a
more apt choice of word, if I may say so. And only in the case of venturing outside, sir. For
one’s own health, sir.’
‘Come, come, Jeeves. I think that this massive brain of yours has sprung a leak. There’s
nothing healthier than the bracing air of the Metropolis on a fine day. It has been proven time
and again, eh?’
‘The metropolitan air is now filled with a new strain of virus, sir. It is called
Coronavirus, and hails from China. Its effects are most unpleasant and human contact must be
kept to a minimum to avoid its dissemination and contagion.’
I was jolted by that. I sat up in bed as if my spine had become a switchblade and the steaming
cup was nearly flung across the bedroom in the process. But I composed myself and pressed on
with the questioning.
‘Are you trying to tell me that we are facing some kind of Spanish Flu, Jeeves?’, I
asked, clearly alarmed.
‘Of a kind, sir. But I have been reassured by an article which appeared in The Lancet
that if all the proper precautions are taken, there is not much to be concerned about.’
‘Dash it, Jeeves! Confound it! Of all the bally things that could have been sprung upon
is, this is one of the balliest, eh?’
‘It certainly disrupts one’s normal life, sir. But one must also look upon it as bringing
some measure of not unimportant rewards.’
‘And beyond remaining in proper form to take part in the 02:30 Sweepstake at Kempton
Park on Saturday, what rewards might those be, Jeeves?’
‘Well, sir, you will remember telling me that you urgently needed respite from Mrs.
Gregson’s constant campaigns to affiance you to a suitable young lady.’
‘I do’, I replied pensively.
‘Also, the chances of encountering Miss Honoria Glossop will be most slender’.
‘They will’ said I cheering up considerably.
‘Not to mention Lord Sidcup. And Miss Madeline Basset...’
‘And her blasted father, Sir Watkyn Basset!’ I added, now positively positive about the
whole thing.
‘Indeed, sir.’
There was definitely a hopeful, even cheerful note about the whole thing ringing in the air.
The dark gloom lifted from the atmosphere, which became instantly light and suffused by
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golden hues. I could gladly face a bit of domestic incarceration if I could be protected from
that Oriental virus and the aforementioned human pests.
‘Well, Jeeves. There certainly are some compensations in all this, eh? Besides, I have
recently stoked up on records and music sheets, as well as a dozen or so of the ripest
detective stories available. And I am sure that you have made arrangements for a decent
supply of victuals for the flat and books for you, also, eh? Espinoza’s latest and all that, what?’
‘Precisely, sir. And I have been fortunate enough to secure on loan from Lord Yaxleys’s
wife her book of recipes for cocktails, a memento she kept from her days at the Criterion.’
‘Have you now, Jeeves? I have heard that some of them are legendary and have never
been tasted ever since she retired’.
‘And there is one more thing, sir. I fear I have been remiss about not having advised
you sooner about it.’
I knew it. Just as I had cheered up in the face of such news, Fate was there, about to wield
the stuffed eelskin once more. But we Woosters are made of stern stuff. I braced myself for
the blow.
‘What is it, Jeeves?’
‘You will remember, sir, that yesterday the Junior Ganymede Club hosted a dinner for
Monsieur Anatole, for his services to culinary excellence.’
‘I seem to remember you mentioning it before you left to go there, Jeeves’.
‘When the ceremony ended, I offered to escort M. Anatole to Paddington, to catch the
last train to Brinkley Court. But, alas, the taxicab developed a mechanical problem and we were
unable to reach the station in time, so I took the liberty of offering M. Anatole a bed in the
spare room.’
‘You mean to say, Jeeves, that Anatole is here for the duration?’
‘Yes, sir. And he is so grateful for our hospitality in the face of this virus that he has
committed to cook for us on a daily basis for as long as he is prevented from returning to
Brinkley Court.’
‘You mean to say, Jeeves, that on top of being free from pests of all imaginable sorts,
having more than enough reading and musical material and being able to taste once more
cocktails that have gone into legend we will be having Anatole’s culinary wonders for
breakfast, lunch and dinner’?
‘Not to mention tea, sir.’
The beauty of the plot dawned on me. Jeeves had done it again. That gigantic brain had found
the perfect solution for a tricky problem once more.
‘Jeeves’, I said, ‘Did you know about this Coronation virus, or whatever it is called,
before the curfew was announced?’
‘My copy of the Lancet arrived here, as ever, three days ago, sir.’
‘So can one also take it that the problem with the taxicab was not altogether due to
chance?’
‘The fact that the driver is married to one of my cousin Albert’s nieces cannot be
wholly discarded from the equation, sir.’
‘Jeeves, you’re a wonder.’
‘Thank you, sir’.
Bijdrage van JAN PAUL KRUIMEL
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Van onze correspondent in Italië
Hans van Bussel
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DRONES CLUB NIEUWJAARSDINER: EEN ANNUS WODEHOUSIENSIS EN KAHOOT
door Peter Nieuwenhuizen
Nog maar net bekomen van de viering van het 30-jarig jubileum op 9
november 2019, vierde onze zusterclub The Drones Club of Belgium
(TDC) op 18 januari jl. hun jaarlijkse diner in het Kasteel van
Nieuwland in Aarschot.
Voorzitter Kris Smets bracht het recente jubileum nog even in
herinnering en keek vooruit naar het komende jaar. Er staan diverse
lezingen gepland door verschillende Drones Club leden over o.a.
Virgina Woolf, T.E.Lawrence, Wodehouse en de oorlog, Wodehouse
en country houses, Saki & Le Queux. En er zijn weer plannen voor
een 4e Arenberg Trophy Rally. (NB Dat het corona-virus voor dit
jaar roet in het eten zou gooien, was uiteraard nog niet bekend).
Een leuk intermezzo was de Kahoot kwis over de kennis van
Wodehouse en The Drones Club. Het was een spannende strijd,
maar degene met de snelste internetverbinding bleek te winnen…
Het diner was weer als vanouds heerlijk: champagne vooraf, een
tartaar van Atlantische zalm en jonge hindefilet “Nievenlandt”, net
als vorig jaar, met witlof, peer en aardappelkroketjes. Uiteraard
waren er ook weer odnerscheidingen; dit keer waren Roger Janssens
en Bart Pepermans de gelukkige om een certificaat te ontvangen.
Na het diner was het tijd voor een lezing. Ondergetekende mocht deze
houden. In de presentatie “Annus Wodehousiensis - what a year!” werd
teruggekeken op het bomvolle Wodehouse-jaar 2019, met o.a.
activiteiten in Nederland, België, Engeland en de VS, zoals de
salamanderlezing, de Wodehouse Memorial Stone in de Westminster
Abbey in Londen, afscheid van ons varken (de Empress of Ell), nieuwe
boekvertalingen en biografieën van Tamaki Morimura en Paul Kent,
bezoek van erelid Tony Ring, de US Convention in Cincinnati, het
filmfestival en nog veel meer.
Tot slot ontving voorzitter Kris Smets van de Nederlandse P.G.Wodehouse Society de mooie
CD IN OUR LITTLE PARADISE, SONGS OF P.G.WODEHOUSE door Maria Jette en Dan Chouinard.

LEDENNIEUWS
Overleden:
356 Jos Boer, Amsterdam
Nieuw lid:
447 Donald Duk
U kunt een ledenlijst (in PDF) aanvragen bij het secretariaat: pgwssecretariaat@hotmail.nl
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EIND

“WODEHOUSE IN HET

GOED, AL GOED
KORT ” door Lars van Eesteren en Herman van Riel

Nadat we in de Nothing Serious van februari 2020 de eerste roman rondom Blandings Castle
hebben besproken richten we ons nu op het tweede Blandings verhaal: LEAVE IT TO PSMITH! dat
in 1923 werd uitgegeven. Het kasteel wordt weer bevolkt door allerlei gasten, al dan niet
uitgenodigd, onder een schuilnaam of op het dievenpad. Deze keer draait het allemaal om de
diefstal van een halssnoer. De herziene vertaling van Jhr. R.H.G Nahuys met de titel PSMITH
KNAPT HET OP! wordt hieronder besproken
Samenvatting van het boek
Lord Elmsworth is boos. Dat komt, omdat zijn zuster Lady Constance Keeble de Canadese
dichter Ralston McTodd uitgenodigd heeft om veertien dagen op het kasteel van Blandings te
komen logeren. Dat betekent, dat het met de rust van Lord Elmsworth gedaan is en daar kan
hij slecht tegen. Lord Elmsworth neemt dat vooral zijn secretaris Rupert Baxter kwalijk.
Baxter deed Lady Constance het idee voor de uitnodiging van McTodd namelijk aan de hand.
Lord Elmsworth vraagt zich nu af hoe hij zo snel mogelijk van Baxter af kan komen. Tot
overmaat van ramp meldt Baxter ook nog, dat er een zekere juffrouw Eve Halliday naar
Blandings komt om de bibliotheek te catalogiseren. Zij is daarvoor door Baxter - met
goedkeuring van Lady Constance - aangenomen. Aangezien Lord Elmsworth niet tegen zijn
bazige zuster op kan, berust hij maar in zijn lot.
Intussen zit de jongste zoon van Lord Elmsworth, Frederick (“Freddie”) Threepwood, in
geldnood. Hij heeft duizend pond nodig om partner te kunnen worden in een
bookmakerskantoor en hij is dringend op zoek naar iemand die hem dat bedrag kan lenen. Ook
de echtgenoot van Lady Constance, Joseph (“Joe”) Keeble, heeft zo zijn problemen. Zijn
stiefdochter Phyllis wil met haar echtgenoot Mike Jackson een boerderij in de buurt kopen. Ze
hebben daarvoor drieduizend pond nodig. Keeble wil Phyllis dat bedrag wel lenen, maar Lady
Constance is daar beslist op tegen. Zij mag de echtgenoot van Phyllis niet en dus gaat het
feest niet door, want ook Keeble zit bij Lady Constance onder de plak.
Verder maakt Keeble zich zorgen over het bijzonder kostbare diamanten halssnoer, dat hij
zijn echtgenote cadeau gedaan heeft. Hij ziet het snoer het liefst in de kluis, maar Lady
Constance wil het de komende tijd bij diverse gelegenheden dragen. Freddie doet Keeble het
idee aan de hand om het halssnoer te stelen. Keeble moet dan natuurlijk een nieuw halssnoer
voor Lady Constance kopen, maar kan het oude exemplaar verkopen en van de opbrengst
daarvan niet alleen Phyllis helpen, maar ook Freddie. Keeble is enthousiast over het idee, maar
durft de diefstal niet zelf uit te voeren. Freddie biedt dan aan dat te zullen doen, maar
krabbelt later terug. Hij wil daarvoor een zekere R. Psmith uit Londen inschakelen, die zich in
een advertentie in de krant voor ieder klusje aanbiedt onder de slagzin “Psmith knapt alles
op!”.
Freddie huurt Psmith in die vermomd als McTodd - de echte McTodd blijkt namelijk geen zin
te hebben in een verblijf op Blandings Castle - naar het kasteel komt. Ook Eve arriveert op het
kasteel. Eve weet op dat moment nog niet, dat Psmith intussen verliefd op haar geworden is.
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Baxter is echter achterdochtig, omdat hij van de echte McTodd een afmelding heeft
ontvangen. Hij denkt, dat Psmith achter het halssnoer van Lady Constance aanzit. Op Blandings
verblijft ook een dichteres als gast. Het is Aileen Peavy en zij is in werkelijkheid een dievegge.
Samen met haar helper Edward Cootes, die als bediende vermomd op het kasteel werkt,
bedenkt zij een plan om het halssnoer te stelen. Tijdens een voordrachtsavond moet Cootes
alle lichten in het kasteel uit laten gaan. Aileen zal dan het halssnoer grijpen en naar buiten op
het terras gooien, waar Cootes het vervolgens moet oppikken.
Het plan van Aileen slaagt. Alleen wordt het halssnoer op het terras gevonden door Eve, die
inmiddels door Joseph Keeble ingelicht is over het plan van de diefstal. Eve verstopt het snoer
in een bloempot. Als ze later teruggaat om het snoer op te halen, blijkt de bloempot weg te
zijn. Eve vindt het snoer later terug bij Psmith die haar vertelt hoe de hele zaak in elkaar zit.
Eve is intussen ook op Psmith verliefd geworden. Dan worden Eve en Psmith overvallen door
Aileen en Cootes die het halssnoer willen hebben. Psmith weet de situatie echter meester te
worden, zodat Aileen en Cootes afdruipen.
Alles komt vervolgens op zijn pootjes terecht. Joseph Keeble geeft Freddie, Phyllis en Mike
het hun beloofde geld. Baxter wordt door Lord Elmsworth ontslagen. Psmith legt Lord
Elmsworth uit waarom hij als McTodd naar het kasteel gekomen is en Lord Elmsworth neemt
daar genoegen mee. Hij is Psmith erg gaan waarderen en biedt hem dan ook de nieuwe vacature
van secretaris aan. Omdat Psmith met Eve gaat trouwen, kan hij een vaste baan goed gebruiken
en hij accepteert de betrekking dan ook.
Beoordeling van het boek
Dit boek is het vierde en laatste, dat Wodehouse over de figuur Psmith schreef. Het eerste
verscheen in 1909 onder de titel MIKE, het tweede in 1910 onder de titel PSMITH IN THE CITY en
het derde in 1915 onder de titel PSMITH, JOURNALIST. Volgens Wodehouse zelf was zijn
inspiratie met betrekking tot Psmith na het vierde deel gewoon op. Daarom stopte hij met
deze romanfiguur. Het eerste boek over Psmith is overigens nooit in het Nederlands vertaald.
Het origineel hiervan werd door Wodehouse later geheel herschreven en in 1953 opnieuw
gepubliceerd onder de titel MIKE AND PSMITH.
In dit verband is het wel aardig om te vermelden, dat de figuur van Psmith naar de
werkelijkheid gemodelleerd is. Wodehouse schrijft daar zelf het volgende over in het
voorwoord van zijn zojuist genoemde herschreven editie van MIKE AND PSMITH uit 1953:
“Psmith has the distinction of being the only one of my numerous characters to be drawn from
a living model. A cousin of mine was at Eton with the son of D'Oyly Carte, the man who
produced the Gilbert and Sullivan operettas, and one night he told me about this peculiar
schoolboy who dressed fastidiously and wore a monocle and who, when one of the masters
inquired after his health, replied "Sir, I grow thinnah and thinnah." It was all the information
I required in order to start building him in a star part”.
De naam Psmith is overigens meesterlijk verzonnen, vind ik. Psmith legt in het tweede
hoofdstuk van dit boek zelf uit hoe hij er toe kwam om een “p” voor zijn eigenlijke naam
(Smith) te plakken. Hij wilde een naam die meer onderscheidend was. De grap zit ‘m vervolgens
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natuurlijk in het feit, dat je de “p” niet uitspreekt; het is een zogenaamde stomme “p”. De
woordgrap is in het Engels sterker dan in deze Nederlandse vertaling tot uitdrukking komt. In
het Engels is het: “The P is silent, as in pshrimp”. In het Nederlands wordt dat (aan het slot
van hoofdstuk vijf): “De p is stom, zoals in phthisis”. Ik vind de Nederlandse vertaling hier
weinig geslaagd. Dat begint er al mee, dat ik geen idee heb over welk Nederlands woord de
vertaler het hier heeft. Wat is “thisis”? Ik heb de betekenis ervan niet kunnen vinden.
Bovendien lijkt het mij, dat de woordgrap geslaagder zou zijn als je ook een Nederlands woord
neemt, dat met een “s” begint. Bijvoorbeeld: “De p is stom, zoals in psardientje”.
Nu ik het toch over vertalen heb. De onderhavige vertaling is behoorlijk verouderd en kan
eigenlijk niet meer, vind ik. Dat komt omdat de vertaling gebaseerd is op die van Jhr. R.H.G.
Nahuys (1867 – 1945) die teruggaat op de eerste druk uit 1928. Ik noem een paar voorbeelden
van (zeer) ouderwetse woorden die ik in de onderhavige vertaling tegenkwam: “Wat blieft u?”,
“wien”, “gij”, “gewis”, “jonkman”, “snode”, “fiolen zijns toorns” en “daghitje”. Het woord
“daghitje” moest ik opzoeken en het betekent “dienstmeisje”. De vertaling wordt door veel van
dit soort woorden ontsierd en daardoor is wel duidelijk, dat deze vertaling dus behoorlijk uit
de tijd is.
Wodehouse gaf zelf in een interview - THE PARIS REVIEW: THE ART OF FICTION LX1 - eens aan, dat
hij er naar streefde om zijn boeken niet te dateren. Dat is hier duidelijk niet gelukt, want in
hoofdstuk vijf leest Psmith in de wachtkamer van het arbeidsbemiddelingsbureau een nummer
van het “TIJDSCHRIFT VOOR MEISJES” uit “1919”. Dat is vier jaar voor de publicatiedatum van het
onderhavige boek. Het verhaal op zich is tijdloos, maar het zien van dit jaartal doet je als
lezer beseffen, dat dit boek dus inderdaad al echt een “oudje” is. Overigens kun je dit laatste
ook opmaken uit nog enkele data die Wodehouse noemt. Zo wordt in hoofdstuk zes gezegd, dat
Lord Elmsworth al sinds 1888 lid is van de daar genoemde club in Londen. Verder maakt
Wodehouse in hoofdstuk negen een opmerking die ook een datering inhoudt. Hij zegt daar over
Beach, de butler van het kasteel, dat deze - wanneer hij tegenover Psmith een heel verhaal
houdt over zijn maagkwaal - zo gedetailleerd in zijn beschrijving is, dat het geheel lijkt op een
ooggetuigenverslag van de “aardbeving van San Francisco”. Het kan m.i. niet anders of dit
laatste moet verwijzen naar de grote beving van 18 april 1906, waarbij de stad behoorlijk
verwoest werd. Wodehouse was toen 24 jaar oud en hij zal hierover beslist gelezen hebben. In
hoofdstuk elf vermeldt Wodehouse, dat Baxter van 1918 tot 1919 secretaris was van een
Amerikaanse miljonair en iets verderop, dat Lord Elmsworth in 1874 een “knaap van vijftien
jaar” was. Zo zie je dus, dat je, als je goed leest, diverse dateringen in het boek kunt vinden.
Het is me overigens opgevallen, dat Lord Emsworth in dit boek Lord Elmsworth genoemd wordt.
Ik heb geen idee waarom de vertaler hiervoor gekozen heeft. Zowel in de eerdere Engelse als
Amerikaanse uitgaven maar ook in de eerste Nederlandse anonieme vertaling wordt alleen over
Lord Emsworth gesproken (zonder “l” dus).
Dan nu nog mijn oordeel over het boek. De regelmatige lezer van deze boekbesprekingen weet,
dat ik een grote fan ben van Wodehouse. Ook dit boek vind ik uitstekend. Het is een geestig

1

The Paris Review, nummer 64, Winter 1975, p.149 door Gerard Clarke.
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verhaal met allerlei komische verwikkelingen. De plot zit goed in elkaar en de atmosfeer van
het boek is zonnig. De gebeurtenissen vloeien logisch in elkaar en de hoofdpersonen vind ik
geloofwaardig neergezet. En sommige scènes zijn werkelijk meesterlijk en zeer komisch. Ik
noem als eerste voorbeeld hiervan hoofdstuk vier, waarin Psmith aan de eigenaar van de door
hem ingepikte paraplu mag gaan uitleggen waarom dat een goed idee was. Als tweede voorbeeld
noem ik hoofdstuk elf, waarin Baxter in zijn citroengele pyjama buitengesloten wordt en met
bloempotten begint te gooien om weer binnen te komen. Je moet zoiets maar verzinnen!
Mijn enige kritiekpunt is de Nederlandse vertaling van dit boek. Ik zou dolgraag een
modernere vertaling gelezen hebben. De hier gebruikte (zeer) ouderwetse vertaling doet
afbreuk aan het leesgenot, vind ik. Hopelijk komt er ooit nog eens een nieuwe Nederlandse
vertaling.
Bibliografie
Ondanks het succes van SOMETHING FRESH
(1915) duurde het nog tot 1923 voordat
Wodehouse zijn tweede Blandings verhaal,
LEAVE IT TO PSMITH, uitgaf (Herbert
Jenkins Limited ). In 1924 volgde de
uitgave in Amerika door George H. Doran
Company. Voorafgaand was dit verhaal in
februari en maart 1923 al als feuilleton
verschenen in THE SATURDAY EVENING POST
(US) en in THE GRAND MAGAZINE (UK).
Omdat er in Amerika echter nogal wat
commentaar was over het slot van dit
verhaal, dat misdaad niet mag lonen, is deze
passage voor de uitgave in boekvorm
herschreven. “I have had a stream of letters
cursing the end of Leave it to Psmith, and I
shall have to rewrite it”2.
Het blijft echter de vraag waarom het slot in
THE GRAND MAGAZINE in december nog
onveranderd was, terwijl het herziene slot in
november al in boekvorm verscheen.
Samen met Ian Hay werkte Wodehouse dit
verhaal om tot een toneelstuk dat vanaf 30
september 1930 156 voorstellingen beleefde
in het Shaftesbury Theatre in Londen.

2

PERFORMING F LEA , Herbert Jenkins 1953, p.20, brief aan Bill Townend van 23 juli, 1923
In zijn brief aan Bill Townend van 4 november 1923 schrijft Wodehouse dat hij het slot heeft veranderd en
dat dat de publicatie van het boek heeft opgehouden.
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De eerste Nederlandse (anonieme) vertaling vinden we in
juni 1928 als 17-delig feuilleton in het weekblad de
KATHOLIEKE ILLUSTRATIE met de titel LAAT HET AAN PSMITH
OVER! . In 1936 verscheen het verhaal als 54-delig feuilleton
in het dagblad LEEUWARDER NIEUWSBLAD met als titel PSMITH
KNAPT HET OP ! , en in 1961 werd het door Georges Mazure
omgezet in stripvorm en in het ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD
gepubliceerd (LAAT ‘T MAAR AAN PSMITH OVER). Na intensief
speurwerk door wijlen Rob Kooij en Peter Nieuwenhuizen is de PGWS er in
2007 in geslaagd om deze strip met hulp van dochter Muriël Mazure door
Uitgeverij Boumaar (Zutphen) gepubliceerd te krijgen.
In november 1928 werd het verhaal onder de titel PSMITH KNAPT HET OP! 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 (Hfl 2,25) en één met een slappe kartonnen kaft met
stofomslag (Hfl 1,50). De illustratie op de stofomslag is van Edmunds. Een
identiek boekblok is daarna uitgegeven door Uitgeverij N.V. Richter’s
Boekhandel in DE MODERNE BOEKENREEKS.

In 1956 verscheen de vertaling van Jhr. R.H.G.
Nahuys, herzien door Willy Wielek-Berg, met de
titel PSMITH KNAPT HET OP! bij Uitgeverij Het
Spectrum, (Prisma nummer 210). Carol Voges
verzorgde hiervan de omslagillustratie. Deze
uitgave is gebruikt voor de boekbespreking in dit
artikel. In 1960 volgde een herdruk van deze
uitgave. Als Prisma nummer 1745 verscheen in
1976 nog een druk waarbij Peter van Straaten
voor de omslagillustratie zorgde. Deze uitgave
maakt deel uit van de groene Prisma-cassette
met de nummers 1745-1749.
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