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WE VIEREN HET 40-JARIG JUBILEUM VAN DE P.G. WODEHOUSE SOCIETY
MET EEN MEMORIAL DINNER IN DEN HAAG

In deze NOTHING SERIOUS:
Het Memorial Dinner en een wandeling in Den Haag – met fotocollage, nog een ander diner, het
vijfde recept van Anatole, de nieuwe postzegel en een boekenlegger, een boekenkast, een
boekbespreking en nog meer boeken, een festijn in Amsterdam
En nog veel meer……
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Het Programma voor de Zoom-bijeenkomst van 12 februari
Er wordt tijdig een email verzonden (let op uw spamfolder!).
Daarin staat een link waar u, door er op te klikken, toegang krijgt tot de bijeenkomst.
Zorg er voor dat u een camera heeft en de microfoon in het Zoom programma activeert.
Het thema voor deze bijeenkomst is: Dorpsdrama’s (zie de Achterpagina)
Zoek een Wodehouse-fragment op over de dorpse drama’s en vertel wat je er van vindt en hoe
dit eventueel een belangrijke rol speelt in dat Wodehouse-verhaal.
Andere programma-punten:
•
•

•

•

Opening en mededelingen van het bestuur

•

Een boekenlegger met uitleg

•

Sterke-Verhalen-Wedstrijd

•

De PGWS-postzegel 2022

•

Fotopresentatie historie PGWS

•

“Franse toestanden”

•

Recept 5 van Anatole

•

•

Een Favoriet Fragment

•

•

Presentpremie

DE

VOLGENDE BIJEENKOMST IS OP ZATERDAG
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De P.G. Wodehouse Society is officieel opgericht op 27 november 1981
en staat ingeschreven bij de KvK te Amsterdam onder nummer 40534603.
De doelstelling van de vereniging is het werk van de schrijver P.G. Wodehouse onder
de aandacht te blijven brengen van lezers en het te bewaren voor het nageslacht.
Het lidmaatschap kost (vanaf 2017) 25 euro per jaar, voor jeugdleden (t/m 18 jaar) 5 euro per jaar.
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2

Nothing Serious, februari 2022

EEN

NEDERLANDSE VERTALING EN EEN QUIZ VAN ONS LID NO. 4:
VAN DE VIJFDE DIGITALE PGWS-BIJEENKOMST, 9 OKTOBER 2021

NIEUWE

IMPRESSIES

Aan de Zoom bijeenkomst deden mee:
Peter Nieuwenhuizen, Marcel Gijbels, Herman van Riel, Jelle Caro,
Elsbeth Westerman, Tony Roodnat, Johan Buiskool, Jannes Koster, Gerben Hellinga, Rob Sander,
Vikas Sonak, Anton Weda, Donald Duk, Josepha Olsthoorn, Marieke Mooij, Leonard Beuger,
Tense Bilgoe, Hans Muller, Dick Vleeskruijer, Ronald Duk.
Afmeldingen ontvingen wij van:
Ole van Luyn, Jan Paul Kruimel, Eefje Foppen, Wiesje Foppen, Ans Olie, Michiel Krans,
Lars van Eesteren, Willem Pekelder, Yvonne Heijkants

Ook op deze zaterdagmiddag ontmoetten wij elkaar hopelijk voor de laatste keer - via Zoom. Mijn verbinding
liet enigszins te wensen over. In plaats van Elsbeth zag ik
Gerben op zijn kop. Tense zag ik drie keer. Na uitloggen en
opnieuw downloaden van Zoom zag ik gelukkig weer de
bekende gezichten. Ik had daardoor wel het begin van de
bijeenkomst gemist. Toen ik mij weer aansloot was Marieke
aan het woord over de Leesclub. Op 20 november stond
SOMETHING FRESH oftewel NIEUWE BEZEMS op het programma. Het is de bedoeling dat enkele
deelnemers een aspect van het boek dat het aanspreekt uitlichten, zoals bijvoorbeeld voor
Elsbeth scarabeeën. [Helaas moest de Leesclub verzet worden naar 15 januari 2022, vanwege
enige afzeggingen. En de Leesclub van 15 januari 2022 moest weer uitgesteld worden vanwege
de coronamaatregelen.]
Leonard kreeg het woord over zijn nieuwe vertaling
van A DAMSEL IN DISTRESS. De titel is HET MEISJE IN DE TAXI, in
navolging van de enige eerdere Nederlandse vertaling uit
1927. Het boek werd ooit bewerkt tot een musical, alsmede
een film met niemand minder dan Fred Astaire.1 Het is
volgens Leonard iets minder een farce dan later werk van
Wodehouse. Hij toonde twee prachtige gebonden
exemplaren. De boeken worden door Leonard geheel
handgemaakt uit papier en linnen en zijn bij hem te bestellen op first come, first served basis.
Het is een dik boek en het gaat € 27,50 kosten. Vanwege de
verzendkosten worden ze bij een volgende "echte"
bijeenkomst overhandigd.
Tony deed verslag van het geweldig leuke,
interactieve evenement WODEHOUSE IN THE WOODS, gehouden
op zondag 3 oktober in en om Huize Frankendael te
Amsterdam. (Bij wijze van spreken op een steenworp

1

Met prachtige liedjes van de gebroeders Gershwin die later jazz-standards werden, waaronder A Foggy Day in
London Town; Nice Work If You Can Get It, Things Are Looking Up en Stiff Upper Lip.
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afstand van mijn huis.) Leonard was een van de deelnemers. Hij vond met name de dialoog
tussen Bertie en Madeline geweldig. Peter toonde later nog wat filmpjes van deze happening
met een hoge amusementswaarde. Erg leuk, zowel voor degenen die er niet bij waren als voor
degenen die er wel bij waren.
Peter meldde dat de boeken die naar de Vanderbilt University waren gezonden voor
opname in The Wodehouse Society Collection al voor tweederde waren opgenomen in de
catalogus.
Tony gaf ons het laatste nieuws over het Lustrum Diner op 30 oktober 2021. Er waren
op dat moment 31 aanmeldingen binnen. En bijna evenveel betalingen. Tony zal voorafgaand aan
het diner een mail met uitgebreide praktische informatie naar de deelnemers sturen. Er was
nog enige ruimte voor zang of andersoortige optredens. Elsbeth maakte bekend dat er tussen
de gangen door een silent auction ten behoeve van het WAF (Wodehouse Activiteiten Fonds)
zou worden gehouden. Inbreng van aantrekkelijke objecten was uiteraard van harte welkom.
Op zaterdag 6 november 2021 was het Wodehouse
Filmfestival gepland in Theater Perdu. [Maar helaas: zoals
de Schotse dichter Robert Burns al opmerkte in zijn
gedicht TO A MOUSE: the best laid schemes o’ Mice an’ Men
gang aft agley. Deze keer strooide een voor die datum
gehouden klimaatdemonstratie, waardoor Amsterdam naar
verwachting tamelijk onbereikbaar zou zijn, roet in het
eten.]
En tot slot stond op vrijdagavond 3 december het Wodehouse Poëzie Festival in
Theater Perdu op het programma, mogelijk met virtuele bijdragen vanuit Engeland of Amerika.
Peter had Hal Cazalet gesproken, die zei zeker bereid te zijn via Zoom of een filmpje mee te
doen. De Wodehouse Estate had net bevestigd dat er niet voor het declameren van gedichten
betaald hoefde te worden. [Helaas kon dit avondprogramma vanwege de aangescherpte
coronamaatregelen (voorstellingen tot uiterlijk 17:00 uur) ook geen doorgang vinden. Treurnis
alom. Maar we blijven uiteraard hopen op betere tijden.]
Op dit punt namen we een korte pauze waarin een door Elsbeth gemaakt
promotiefilmpje voor het Filmfestival werd gedraaid. Het gaf tevens de mogelijkheid om even
de benen te strekken en/of - bij gebrek aan een bargelegenheid - de
inwendige mens te versterken met iets uit eigen voorraad.
Johan kreeg daarna het woord. Omdat het thema voor deze
bijeenkomst verjaardagen was, leidde hij zijn Favoriete Fragment in met
het verjaardagsfeest van Dwight, de jonge zoon van J. Washburn Stoker
in THANK YOU, JEEVES. Het fragment dat hij voorlas kwam uit BRAVO, JEEVES!
en ging over de reeks van steeds langer en dringender wordende
telegrammen die Bertie van zijn tante Dahlia2 ontvangt. Tussen Bertie en
Jeeves bestaat op dat moment een zekere koelheid omdat Bertie een wit
smokingjasje met koperen knopen had aangeschaft toen hij Cannes
bezocht.3
The aunt to whom Bertie alluded was his good and deserving Aunt Dahlia, not to be confused with his Aunt
Agatha who eats broken bottles and is strongly suspected of turning into a werewolf at the time of the full moon.
3 Een aankoop die Jeeves ten zeerste afkeurde. U weet vast nog wel hoe het afliep met het jasje. Zo niet, of zelfs
indien wel, dan is het hoog tijd dat u dit boek - met ook nog de onvergetelijke prijsuitreiking op het
2
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It was at this point that I felt the need of getting a second opinion.4 I pressed the bell.
"Jeeves," I said, "a V-shaped rumminess has manifested itself from the direction of
Worcestershire. Read these," I said, handing him the papers in the case.
He scanned them.
"What do you make of it, Jeeves?"
"I think Mrs Travers wishes you to come at once, sir."
"You gather that too, do you?"
"Yes, sir."
"I put the same construction on the thing. But why, Jeeves? Dash it all, she's just had
nearly two months of me."
"Yes, sir."
"And many people consider the medium dose for an adult two days."
"Yes, sir. I appreciate the point you raise. Nevertheless, Mrs Travers appears very
insistent. I think it would be well to acquiesce in her wishes."
"Pop down, you mean?"
"Yes, sir."
"Well, I certainly can't go at once. I've an important conference on at the Drones
tonight. Pongo Twistleton's birthday party, you remember."
"Yes, sir."
There was a slight pause. We were both recalling the little unpleasantness that had
arisen. I felt obliged to allude to it.
"You're all wrong about that mess jacket, Jeeves."
"These things are matters of opinion, sir."
"When I wore it at the Casino at Cannes, beautiful women nudged one another and
whispered: 'Who is he?'"
"The code at Continental casinos is notoriously lax, sir."
"And when I described it to Pongo last night, he was fascinated."
"Indeed, sir?"
"So were all the rest of those present. One and all admitted that I had got hold of a
good thing. Not a dissentient voice."
"Indeed, sir?"
"I am convinced that you will eventually learn to love this mess-jacket, Jeeves."
"I fear not, sir."
I gave it up. It is never any use trying to reason with Jeeves on these occasions. "Pigheaded" is the word that springs to the lips. One sighs and passes on.
"Well, anyway, returning to the agenda, I can't go down to Brinkley Court or anywhere
else yet awhile. That's final. I'll tell you what, Jeeves. Give me form and pencil, and I'll
wire her that I'll be with her some time next week or the week after. Dash it all, she ought
to be able to hold out without me for a few days. It only requires will power."
"Yes, sir."
"Right ho, then. I'll wire 'Expect me tomorrow fortnight' or words to some such
effect. That ought to meet the case. Then if you will toddle round the corner and send it

jongensgymnasium in Market Snodsbury door een licht beschonken Gussie - weer eens herleest..
4
Ik heb geen exemplaar van BRAVO, JEEVES! en gebruik daarom de Engelse tekst uit RIGHT HO, JEEVES.
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off, that will be that."
"Very good, sir."
And so the long day wore on till it was time for me to dress for Pongo's party.
Pongo had assured me, while chatting of the affair on the previous night, that this
birthday binge of his was to be on a scale calculated to stagger humanity, and I must say I
have participated in less fruity functions. It was well after four when I got home, and by
that time I was about ready to turn in. I can just remember groping for the bed and
crawling into it, and it seemed to me that the lemon had scarcely touched the pillow before
I was aroused by the sound of the door opening.
I was barely ticking over, but I contrived to raise an eyelid.
"Is that my tea, Jeeves?"
"No, sir. It is Mrs Travers."
And a moment later there was a sound like a mighty rushing wind, and the relative had
crossed the threshold at fifty m.p.h. under her own steam.
Over het thema verjaardagen was de oogst niet
overweldigend groot. Leonard beloofde tijdens een volgende
bijeenkomst een lied te zingen dat in A DAMSEL IN DISTRESS
tijdens de 21ste verjaardag van de zoon van Lord
Marshmoreton werd uitgevoerd.
Ik had een stukje gevonden in het verhaal THE RUMMY AFFAIR
OF BIFFY in CARRY ON, JEEVES. Bertie zoekt een manier om Sir
Roderick Glossop ervan te overtuigen dat zijn vriend Biffy
niet helemaal compos mentis is.
I was feeling more than a little pleased with myself next morning as I
strolled round to Biffy's. As a rule the bright ideas you get overnight
have a trick of not seeming quite so frightfully fruity when you
examine them by the light of day; but this one looked as good at
breakfast as it had done before dinner. I examined it narrowly from
every angle, and I didn't see how it could fail.
A few days before, my Aunt Emily's son Harold had celebrated his
sixth birthday; and, being up against the necessity of weighing in with
a present of some kind, I had happened to see in a shop in the Strand
a rather sprightly little gadget, well calculated in my opinion to amuse
the child and endear him to one and all. It was a bunch of flowers in a
sort of holder ending in an ingenious bulb attachment which, when
pressed, shot about a pint and a half of pure spring water into the face of anyone who was
ass enough to sniff at it. It seemed to me just the thing to please the growing mind of a
kid of six, and I had rolled round with it.
But when I got to the house I found Harold sitting in the midst of a mass of gifts so
luxurious and costly that I simply hadn't the crust to contribute a thing that had set me
back a mere elevenpence-ha'penny; so with rare presence of mind--for we Woosters can
think quick on occasion--I wrenched my Uncle James's card off a toy aeroplane,
substituted my own, and trousered the squirt, which I took away with me. It had been lying
around in my flat ever since, and it seemed to me that the time had come to send it into
action.
6
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Marieke had zich gewaagd aan het vierde Anatole recept,
de Bombe Nero. Een hele uitdaging vanwege de
complexiteit van het recept. Marieke had een recept van
Escoffier en verder eigen recepten gebruikt. Ondanks het
gebruik van vanille-ijs en truffels uit de winkel was zij
circa 15 uur kwijt aan de uitvoering. Volgens Peter wordt
het gerecht bij het Savoy Hotel in Londen nog steeds
geserveerd.
Hierna was het tijd voor een multiple-choice quiz uit
1990, gemaakt door ons lid nummer 4, Ronald Brenner. Het waren 13 niet heel moeilijke vragen.
Ik heb alleen de antwoorden genoteerd. Maar u kunt aan de hand van de antwoorden de meeste
vragen wel bedenken:
1)
Milady's Boudoir
2)
Neef van Lord Ickenham
3)
Drones Club
4)
Junior Ganymede Club
5)
Geen valet
6)
Tennispartner Bertie
7)
Rosie M. Banks
8)
Winnie de Pooh
9)
Joop Doderer
10)
Prijsuitreiking
11)
Geen politieagent
11a) Agent
12)
Tantes van Esmond Haddock
Het programma eindigde met de rondvraag.
Vikas vroeg of een van de twee dapperen die - ondanks de nogal draconische
coronamaatregelen - naar het diner van onze Engelse zusterclub in Londen geweest waren hier
iets over kon vertellen. Vanwege een haperende Zoomverbinding kon Hans dit niet doen. Peter
vertelde dat het zeer geanimeerd geweest was. 12 tafels, zeer verzorgd voedsel en wijn. Na
het diner waren er toneelstukjes en liedjes, onder meer door Lara en Hal Cazalet. Anton
informeerde of er bij ons diner buitenlandse gasten aanwezig zouden zijn. Vanwege de vele
procedures waaraan wegens corona moet worden voldaan zijn er deze keer geen buitenlandse
deelnemers.
De presentpremie zou later per mail toegestuurd worden. Het is een artikel uit 1978
van Michael Sharwood Smith, een oud club-lid van onze P.G. Wodehouse Society, met de titel:
“The Very Irreverent P.G. Wodehouse - A Study of Thank You, Jeeves”.
Toen werd de bijeenkomst afgesloten. Deze keer zonder daarna gezamenlijk een film te
bekijken, vanwege het [dachten wij toen nog] naderende Filmfestival. Het was wederom
behelpen om een virtuele in plaats van een werkelijke bijeenkomst te hebben. Maar tijd
doorbrengen met gelijkgestemden doet een mens - juist in deze bijzondere tijden - toch goed.
JOSEPHA OLSTHOORN
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SOCIETY SPICE
12 Februari PGWS-meeting - Villa Vennendal moet nog even op onze komst wachten
In de vorige NS stonden we er uitgebreid bij stil: we
konden elkaar eindelijk weer fysiek gaan zien! Hoezee!
Maar helaas..., Corona houdt ons toch weer in haar
greep. Realiseer je echter: "wat in het vat zit verzuurt
niet...!" Hierbij daarom nog een keer de foto van de
prachtige bibliotheek waarvan we in Villahotel
Vennendal gebruik zullen maken. Plak deze foto vast op
uw netvlies als boei in woelige tijden. Reserveer ook
alvast de datum voor onze eerstvolgende bijeenkomst in
de zomer (18 juni), want in de zomer moet het toch wèl gaan lukken: "Villa Vennendal here
we come!"
Voor nu: tot ziens bij de komende ZOOM-meeting. Bij gebrek aan beter, een heus heel
aardig alternatief. Nog niet geprobeerd? Laat je bij deze door het ZOOM-verslag van de
vorige meeting overhalen! Bezweer de demonen, tart het lot en laat je verrassen.
Meer nieuws over alsnog een bijeenkomst in Villa Vennendal volgt in de volgende NS en via de
digitale nieuwsbrief.
Krijg je de digitale nieuwsbrief nu niet? Of ondervind je technische drempels bij ZOOM?
Geef het aan bij onze secretaris, want je kunt bv meedoen aan onze ZOOM-oefensessies:
secretariaat@wodehouse-society.nl

Vergeet u het niet?
Er is weer een nieuw jaar aangebroken. Gaat u er weer
even rustig voor zitten, pak uw computer erbij of wat u
maar gewend bent. En maak dan in alle rust...
Uw contributie over op onze verenigingsrekening; bij
voorbaat dank!
Ook dit jaar betreft de contributie €25,-. U kunt dit
bedrag voldoen op ons IBANnr: NL17INGB0008558315,
t.n.v. "P.G. Wodehouse Society, Zeist" o.v.v. "contributie 2022".
Al wat u bovenop dit bedrag stort, zal gaan meeblaffen in ons WAF-fonds ter meerdere
Wodehouse vermaak, nu en in de toekomst.
Een aantal van jullie heeft 2022 overigens al betaald, vooruit of via incasso (zelf te regelen
met je eigen bank), waarvoor grote dank. U kunt ook vragen om op mijn tikkies-lijst te
komen. Ik stuur u dan elk jaar een digitaal betaalverzoek toe, waardoor u het nooit meer
vergeet. Mocht u trouwens willen weten of we alle centjes van afgelopen jaar ook weer goed
hebben besteed: het jaarverslag 2021 is kosteloos opvraagbaar bij mij.
Met vriendelijke pippip, Elsbeth Westerman
PGWS penningmeester (penningmeester@wodehouse-society.nl)
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Wie vertelt een Sterk Verhaal voor een kokosnoot of een sigaar?
Het bloemrijke Wodehouse-karakter Stanley Featherstonehaugh Ukridge schudt de sterke
verhalen zo uit zijn mouw. In deze traditie houdt de P.G. Wodehouse Society in de februarimeeting de Sterke-Verhalen-Wedstrijd. Deze wedstrijd in het vertellen van verhalen die
wellicht net niet waar kunnen zijn, puntig met een pointe, mogen aan ieders rijke fantasie
ontsproten zijn.
Bij Ukridge gaat het meestal om het verkrijgen van geld of goederen van anderen zonder
wederdienst, maar groothartig biedt hij ook wel eens iets terug: vaak een sigaar uit eigen
doos.
In hoofdstuk 9 van het boek LOVE AMONG THE CHICKENS (AMOR IN HET KIPPENHOK) uit 1906,
zegt Ukridge: "You've discovered my secret," he admitted; "will you have a cigar or a
cocoanut?".
In het golfverhaal A Mixed Threesome uit 1921 (Een gemengde driespan, in: GOLF IS GELUK,
2013) komt bij The Oldest Member ook de keuze tussen een sigaar en wat noten aan bod:
“In that case," I replied, "the owner comes out in his pyjamas and offers you the choice
between some nuts and a cigar."
In ho.12 van THE CODE OF THE WOOSTERS uit 1938 is Bertie met zijn tante Dahlia verwikkeld
in een gesprek over Gussie Fink-Nottle. Bertie constateert: “Once more, as so often in the
past, the man had rung the bell and was entitled to the cigar or coconut.”
In THE MATING SEASON uit 1949 (JEEVES EN DE LIEFDE) zegt Bertie Wooster over zijn oude
hoofdonderwijzer, de eerwaarde Aubrey Upjohn in ho.14: “and if ever a headmaster with a
face like a cassowary rang the bell and entitled himself to receive a cigar or a coconut, this
headmaster was that headmaster.”
De winnaar van de wedstrijd mag daarom kiezen uit een sigaar of kokosnoot en zich een jaar
lang de beste sterke-verhalen-verteller noemen in Wodehouseaanse kringen.
Daarom de oproep aan allen: bedenk een mooi bijna waar gebeurd verhaal voor de wedstrijd
en vertel het met verve.
PETER NIEUWENHUIZEN

Inschrijving geopend
Wees erbij: zaterdag 9 april - PGWS 4de internationale filmavond
Op 9 april is het zover: onze 4de filmavond! Er zullen bekende, minder bekende en tamelijk
onbekende films en fragmenten getoond worden. We combineren dat weer feestelijk op een
heel betaalbare manier met een tussentijds diner. Het diner bestaat uit een uitgebreid
tapasbuffet, dat tussen de films door genoten zal kunnen worden
.Details filmavond: 9 april, 16:30 – 21:00, Theater Perdu, Kloveniersburgwal 86, Amsterdam
•
•

Kosten, incl 1 gratis drankje +Tapasdiner = € 27,50 pp, excl. extra drank. Keuze uit
vlees & vega tapas.
NB: introducés betalen hetzelfde, max 3 per lid mee te nemen of overleg met iemand
van het bestuur bij de wens meer introducés mee te nemen.

Aanmelden bij Elsbeth Westerman, penningmeester@wodehouse-society.nl
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DE BOEKENKAST

VAN

WIM

VAN

ES

Voor deze “Boekenkast” gaan we weer met Zoom op pad om een van onze leden te bezoeken.
Digitaal maken we de verre reis naar Meppel om daar met Wim van Es te praten over zijn
Wodehouse interesses en natuurlijk over zijn onderzoeksproject “Morals and Law”.

Hoe is je interesse voor Wodehouse ontstaan?
Zowel ik als mijn vrouw José zijn beide Anglofiel,
bij mij ligt de oorsprong hiervoor (en voor mijn
interesse in Wodehouse) eigenlijk bij mijn ouders.
Ik ging een keer met ze mee op vakantie naar de
UK en toen ontstond mijn liefde voor Engeland.
Door mijn vader werd ik daarna gestimuleerd om uit
onze bibliotheek Engelse boeken te lezen. Ik was
toen zo’n 16-17 jaar en begon met het lezen van
bijvoorbeeld Sherlock Holmes. Het was echter mijn
neef die me op Wodehouse wees en daarna
ontdekte ik ook steeds meer boeken van
Wodehouse. Eerst las ik uit de Penguin-serie, maar
daarna volgde ook de Prisma reeks. Uiteindelijk
bleek ik de Engelse teksten toch leuker te vinden.
Begin jaren ’80 studeerde ik Rechten in Nijmegen
en las toen in een artikel in de TELEGRAAF over de P.G. Wodehouse Society. In 1983 ben ik lid
geworden. Ik heb wel altijd trouw de NOTHING SERIOUS gelezen, maar het bezoeken van
bijeenkomsten kwam er niet van en dat doe ik pas de laatste jaren. Door de grote afstand
tussen Meppel en Amsterdam en het drukke leven van een advocaat, kwam ik daar niet toe.

Hoe ziet je verzameling er uit?
Ik bezoek antiquariaten en zoek dan vooral naar oude Nederlandse en Engelse boeken. Ik zoek
dan niks speciaals, ik loop niet rond met lijstjes in de hand, want het gaat mij om het zoeken.
Dat vind ik de sport en ik zoek dan ook geen compleetheid in mijn verzameling. Ik lees wel
biografieën, maar dan het liefst als pdf.

Wat is je favoriete verhaal en waarom?
Ik herlees veel, vooral de Jeeves & Wooster verhalen met hun mooie plots, dialogen en citaten.
De Mulliner verhalen vind ik niet zo boeiend en bij Blandings vind ik Galahad leuk.
De stilering van het karakter van Psmith is ook treffend: hij is een
adolescent, rijk en sociaal, en zo typisch Engels (dat geeft een sfeertje als
in de Cotswolds of in de Midsomer Murders).

Wat staat er zoal in je boekenkast?
Ik heb zo’n 63 meter boekenkast en er staat van alles in, veel literatuur,
kunst en sport maar ook een serie Bruna’s. De meeste boeken zijn in het
Engels of in het Nederlands. Zo heb ik een 3de druk van MIKE uit 1919
(gekocht voor 9 £), een HEAD OF KAY’S van de Souvenir Press en een THE
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HEART OF A GOOF uit 1920. Ook kan ik iedereen de geschiedenis van Dulwich College van harte

aanbevelen.
Ik heb ooit een musical-affiche kunnen kopen voor £8,-, maar dat heb ik toen niet gedaan.…
jammer, achteraf.

Kun je ons wat over je project Morals and Law vertellen?
In 2019 ben ik aan de Universiteit van Gent bij de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte een
promotieonderzoek gestart met als onderwerp moraliteit en recht in het werk van Wodehouse.
Ik stel me daarbij de vraag wat de relatie tussen recht (1), moraliteit (2) en humor (3).
Daarvoor analyseer ik 6 humoristische romans van P.G. Wodehouse, één uit elk decennium
tussen 1920 en 1974. Omdat het onderzoek zich op het snijvlak van 3 academische disciplines
bevindt, te weten recht, literatuur en humor, word ik door 3 hoogleraren begeleid, ieder op
zijn eigen deelgebied.
1. Over welk recht hebben we het eigenlijk, is dat het Engelse recht, het Amerikaanse of
misschien het Nederlandse? Ik heb ervoor gekozen uit te gaan van de algemene
rechtsbeginselen van de Westerse wereld1.
2. Wat betreft de moraliteit onderzoek ik dan
bijvoorbeeld wat is geboden en verboden versus

wat is toegestaan. En (hoe) wordt de
rechtsorde gehandhaafd? Zo lijkt blijkbaar
het
stelen
van
een
roomkoe
onder
verzamelaars toegestaan, maar anders niet.
Daarom onderzoek ik in dit kader de rol van de
Public Schools in de UK, zoals Dulwich College2,
waar Wodehouse een, naar eigen zeggen,
gelukkige schooltijd heeft doorgebracht.
Leerde men daar de betekenis van
ridderlijkheid en mannelijkheid (=sportiviteit)
kennen? Wodehouse was zeer sportief, paste hij daarom zo uitstekend in dit
schoolstelsel en zien we dit dan terug in zijn boeken?
3. Waarom is het stelen van een roomkoe of een politiehelm grappig? Misschien omdat je
als lezer juist het tegenovergestelde verwacht?

Wiens boekenkast zou je graag als volgende zien?
Als volgende zou ik graag eens wat over de boekenkast van Tony Roodnat willen lezen.
Na afloop van het interview bedachten wij dat het wel heel bijzonder is dat er een promotieonderzoek
plaats vindt op basis van een analyse van Wodehouse romans, zeker in het Nederlandse (niet-Engelse)
taalgebied, terwijl wereldwijd de aandacht voor het werk van Wodehouse tanende lijkt.
De PGWS hoopt de vorderingen van Wim te volgen en wenst hem natuurlijk veel succes bij zijn
onderzoek. Mocht Wim behoefte hebben aan diepgewortelde kennis van het oeuvre van Wodehouse, kan
hij ons uiteraard aan het werk zetten …
MARCEL GIJBELS EN HERMAN VAN RIEL
1
2

Zie bijvoorbeeld De geordende wereld van het Recht van Willem Witteveen, Amsterdam University Press 1996.
Dulwich College - A History 1616-2008. (online te bestellen) en Gilkes and Dulwich, een biografie van Gilkes, de

headmaster op Dulwich ten tijde van Wodehouse.
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THE PG WODEHOUSE SOCIETY (UK) LAUNCHES £1000 ESSAY PRIZE
The PG Wodehouse Society (UK) has launched an international
Essay Prize with a top award of £1000 GBP.
The first of its kind, the initiative marks the 140th anniversary of
the birth of Wodehouse this year (2021) and forms part of next
year’s celebrations of the 25th anniversary of the literary society
which exists to celebrate and promote the writing of the great
novelist, humourist, playwright, and lyricist.
The Prize, which commands cash prizes of £1,000, for the
winning adult entry and £250 for the winning junior entry, is to
be awarded by a distinguished panel of judges including Stephen
Fry, a Patron of the PG Wodehouse Society (UK), Patrick Kidd,
Diary Editor of The Times and an enthusiastic Member of the
Society, and Dr Sophie Ratcliffe of Oxford University, who will
chair the panel.
Stephen Fry said: “No other writer in the English language has given so much pleasure to so many people
in so many ways. Wodehouse took his craft very seriously, once saying that if he was remembered for
anything he hoped that it would be because ‘he did take trouble’. This Prize hopes to attract works that
throw light on the brilliance of his writing. I am pleased to be one of the Judges.”
Entry is free and open to all, regardless of whether entrants are members of any of the societies around
the world that promote the work of Wodehouse, known to his friends as ‘Plum’. Chairman of the PG
Wodehouse Society (UK), Tim Andrew, says: “We look forward to seeing the entries. We ask essayists to
focus on Wodehouse’s novels, stories, plays and journalism not his life and background. We hope the
essays will throw scholarly new light on aspects of Plum’s writing.”
Paul Kent, author of a trilogy of books entitled ‘Pelham Grenville Wodehouse’, writes: “Creator of Jeeves
and Wooster, Blandings, Psmith, Ukridge, and Uncle Fred, P G Wodehouse is, quite simply, the funniest
English writer of the 20th Century, possibly ever. If, as he once remarked, “the object of all good literature
is to purge the soul of its petty troubles”, the consistently upbeat tone of his 100 or so books must
represent one of the largest-ever bequests to human happiness. This Essay Prize seeks to promote that
bequest.”
Entries, which must be original and previously unpublished, should be submitted to
essayprize@pgwodehousesociety.org.uk by 12 noon BST on Wednesday 1 September 2022. Full details
and Terms & Conditions can be found at : http://www.pgwodehousesociety.org.uk/essayprize
Follow the Society on Twitter @PGWodehouseUK using hashtag #PGW_Essay when Tweeting about the
Essay Prize.
Visit https://www.pgwodehousesociety.org.uk/join-us for PG Wodehouse Society membership details.

‘Happiness, as solid thinkers have often pointed out, comes from giving pleasure to others.’ P G Wodehouse
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NAGENIETEN

VAN HET VEERTIGJARIG

PGWS-LUSTRUM

door Elsbeth Westerman
In de namiddag van 30 oktober jl. begon het lustrum
met een bezichtiging van de stad Den Haag. Een
rondleider van het Haagsche gilde vertrouwde de
deelnemers
allerlei
boeiende
historische
en
architectonische wetenswaardigheden toe over deze
prachtige stad. Het was echter ook wat koud, dus de
daar direct opvolgende ontvangst met borrel in de
Sociëteit 'De Vereeniging' - inclusief warme
bitterballen - werd door iedereen extra op prijs
gesteld. Hierna sloten er nog meer leden aan en werd
het aantal aangevuld tot 30 deelnemers. De zaal was
prachtig en de dames en heren konden zich dito
omkleden in respectievelijk de sfeervolle erudiete bibliotheek en de speelse stijlvolle
biljartruimte cum historische kegelbaan. Er klonk Gershwin en andere jaren twintig/dertig
muziek.
De borrel kwam na circa een uur op zijn eind, net genoeg
tijd voor mij om de Silent Auction tafels te vervolmaken
met de extra ingebrachte geschenken ten bate van het
WAF (= Wodehouse Activiteiten Fonds). Het was een bonte
verzameling curiosa, bijzondere boeken en tijdschriften
geworden, die alvast wat verlekkerde blikken kreeg
toegeworpen. Maar eerst was het tijd om te gaan zitten aan
de sierlijk gedekte ronde tafels, want het lustrum moest
uiteraard allereerst officieel geopend worden met een speech en een toast door ons aller
voorzitter, Peter Nieuwenhuizen. Hij deed dat met zijn gebruikelijke zwier, waarop men innig
tevreden de glazen ophief voor een toast op onze illustere oudste Wodehouse vereniging en
uiteraard ook op onze beschermvrouwe Camilla Rosemary Shand, Duchess of Cornwall.
Het menuboekje had nog een mooie verrassing in petto. Behalve de menukaart voor vanavond
ontdekte ik een Nederlandse vertaling van een Wodehouse verhaal uit 1936: Lord Emsworth en
zijn Vriendin, met illustraties, gepubliceerd in het maandblad Oké. Dat ga ik later wel lezen,
maar het is in ieder geval een mooi aandenken van deze avond. Het menu zal ik hier slechts
kort integraal vermelden: vooraf een ceviche van tonijn met limoendressing (of vega: carpaccio
van rode biet met geitenkaas en balsamico), gevolgd door een heldere groentebouillon met
tuinkruiden. Het hoofdgerecht bestond uit kalfslende met dragonsaus (of vega: gevulde
portobello) met aardappelgratin en ratatouille. De showstopper was echter het prachtige
Grand Dessert aan het eind, dat aan elke tafel werd gebracht op een grote ronde schaal; en als
ik zeg groot bedoel ik echt groot (zie foto). Dat zag er fantastisch feestelijk en erg
appetijtelijk uit. Alle gangen werden trouwens ook rijkelijk voorzien van mooie bijpassende
wijnen. Het moge waarschijnlijk voldoende zijn over dit alles qua smaak te melden dat onze
eigen Anatole, Marieke Mooij, overal vol lof over was.
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Tussen de gangen door werden enkele presentaties gegeven: door mijzelf over ons nieuwste
PR-materiaal in de vorm van een boekenlegger, die ook op het midden van de tafels verstopt lag
als veelkleurig primeur-presentje; door Vikas Sonak over de afgelopen Wodehouse Conventions
in de USA, de bijzondere verkleed-vertolkingen aldaar en andere leuke wetenswaardigheden;
door Ole van Luyn over zijn Franse Wodehouse avontuur met een Amerikaan en hun zoektocht
naar 'Le Mot Juste' die nog steeds voortgaat (zie de website Onderzoek pagina); door
Marieke Mooij over deel 1 van haar laatste culinaire hoogstandje naar aanleiding van het
afgelopen NS-Anatole recept; en door Leonard Beuger over het verhaal achter zijn nieuwste
vertaling "HET MEISJE IN DE TAXI". En uiteraard was er ook (nog) luchtiger vermaak in de vorm
van een Wodehouse-quiz door Peter, waaraan ook de partners van leden deel konden nemen.
Vragen waren bijvoorbeeld "wat is zijn bekendste personage?" en "welke relatie tussen
Wodehouse en het Engelse Koninklijke Huis ken je?" (Respectievelijk uiteraard "Jeeves &
Wooster" en "de oude en nieuwe PGWS beschermvrouwe"). Maar er waren ook iets moeilijkere
vragen en het zal niemand verbazen dat de tafel van Josepha won.
Tussen alles door werd uiteraard steeds lustig geboden - soms met gegrom als men ontdekte
alweer overboden te zijn - bij de Psilent WAF Auction. Ikzelf verzekerde me uiteindelijk van
een originele bladmuziekversie van YOU SAID SOMETHING door Jerome Kern en Wodehouse. Het
meest ludieke was echter mogelijk een heuse britse OLD FARMER'S ALMANAC met allerlei
humorvolle boeren-wetenswaardigheden uit 1998; of misschien was het de theedoek vol met
crickettermen met bijbehorende grappige tekeningen; of was het toch het enige echte
golfspel inclusief optionele digitale (floppies...) ondersteuning? Maar het financieel meest
gevochten werd er toch om enkele zeldzame boeken en tijdschriften en in het bijzonder om
een zeer vroege (waarschijnlijk zelfs ca. 1925) Newnes editie van MY MAN JEEVES. Hij was
weliswaar opnieuw gebonden en van de prachtig getekende originele 'dustcover' was helaas
alleen nog de voorkant over, opgeplakt op de nieuwe bruine kaft, maar de bladzijdes aan de
binnenkant ademde duidelijk nog die sfeer uit van de allereerste paperback versies. Herman
van Riel was de zegevierende bieder op dit boek voor een 'handsome' bedrag. Kortom, het
WAF is door alle goodies-schenkingen en mooie opbiedingen weer fijntjes aangevuld met zo'n
375 euro! Een prachtig bedrag waarmee toekomstige activiteiten ook weer gesponsord kunnen
worden (zoals bv de komende filmavond).
Wat kan ik nog meer melden over dit lustrum? Het programma was zo gezellig vol dat we – tot
onze schaamte ongemerkt – alleen vluchtig toekwamen aan het zingen van SONNY BOY...; dat een
door Peter gedegen voorbereide uiteenzetting over de PGWS sinds 2005, met dito prachtige
filmpjes en plaatjes, moest worden doorgeschoven...; en dat een geplande eenakter van Vikas
Sonak en Jannes Koster ook maar werd overgeslagen... Die eerste hadden enkelen van ons
gelukkig reeds volop gehoord – en wel inclusief het gooien van broodjes - bij de bijzondere
voorstelling WODEHOUSE IN THE WOODS te Amsterdam een maand tevoren. Die tweede houden
we dan nog vol spanning tegoed van Peter op misschien een reguliere meeting. En die laatste
bleef en blijft dan nog even in nevelen gehuld voor betere tijden of een andere bijzondere
activiteit? Want één ding is zeker: dit lustrum deed iedereen zondermeer verlangen naar meer
'van dittum'; Yes please...
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De Stadswandeling door Den Haag
Tony had twee gidsen geregeld die ieder met
een klein groepje een stadswandeling door het
hart van Den Haag maakten.
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Het Memorial Dinner in Sociëteit De Vereeniging

Peter opent het diner en Tony
doet de mededelingen

Elsbeth legt de Psilent Auction uit
en introduceert haar boekenlegger
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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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ANATOLE’S

KOOKBOEK:

(5) FRIANDISES

door Peter Nieuwenhuizen
In het droommenu van Bertie Wooster in THE CODE OF THE WOOSTERS (1938, ho.14) heeft hij
verschillende soorten nagerecht opgenomen: de Bombe Nero, Friandises, Diablotins en Fruits.
Vooral de Bombe Nero moet kok Anatole veel hoofdbrekens gekost hebben, als we het recept
in de vorige Nothing Serious (okt.’21) nalezen. Enkele ingrediënten moesten toen gekocht
worden, zoals de chocolade truffels. Het is geen gerecht dat je elke avond klaarmaakt en aan
de gasten voorzet. Andere gerechten waren achtereenvolgens kip (okt.’20, Mignonette de
Poulet Petit Duc), soep (feb.’21, Velouté aux fleurs de courgette) en asperges (juni ’21, Pointes
d’asperges à la Mistinguett).
Zijn alle gerechten nu zulke hoofdbrekens zoals het nagerecht van vorige keer? Of zijn er
alternatieven? Bertie Wooster wil het liefste alles tijdens één diner consumeren na een
eventuele gevangenisstraf, maar voor de gemiddelde Wodehouse-lezer is wellicht een
eenvoudig gerecht (voor-, hoofd- of na-) ook prima. Friandises bestaan uit allerlei zoete hapjes
bij de koffie na het dessert. Er zijn talloze mogelijkheden, op basis van deeg, fruit, noten of
chocolade.
Een van de producten die tegenwoordig in de belangstelling staat, is juist die chocolade. Het
wordt aangeboden vanuit een filosofie, zoals de Fair Trade varianten Max Havelaar of Tony
Chocolonely, of als veganistische chocolade, of als 99% pure Lindt chocolade. Er zijn zelfs
hartige Sinterklaas chocoladeletters of met karamel-zeezout. Een etentje met een chocoladefontein is ook al niet meer vreemd. Chocolade kan zelfs het leven van mensen ingrijpend
veranderen, zo leren we uit de film CHOCOLAT (2000) van Lasse Hallström.
Chocolade
Chocolade staat deze keer dus centraal, ook omdat de chocolade truffels in het vorige recept
aangeschaft moesten worden uit tijdgebrek. Het is dus ook een soort revanche. De basis voor
chocola wordt gevormd door cacaobonen uit de tropen. De bonen worden geoogst, vergist,
gedroogd, geroosterd en vermalen. Uit het cacaopoeder, de cacaoboter en suiker en eventueel
melk wordt de chocolade bereid die we gaan gebruiken.
In de werken van Wodehouse komt chocolade ook voor: het product is zo bekend dat het al in
het eerste boek THE P OTHUNTERS (1902) genoemd wordt, gevolgd door vele vormen in andere
werken. Vanillechocolade als keelverzachter in THE GOLD BAT (1904, ho.11), chocoladecake in
LOVE AMONG THE CHICKENS (1906, ho.13), als hondensnoepje in THE LITTLE NUGGET (1913, ho.7), als
versnapering in de metro, als gebakje en als verleiding van Ruth in THE MAN UPSTAIRS (1914,
ho.4, 6, 8, 10).
Het eten van chocola tijdens de preek is voor koorknapen verboden in MY MAN JEEVES (1919,
ho.2), chocolaatjes worden ingezet om de hand van Grace Forrester te veroveren in THE
CLICKING OF CUTHBERT (1922, ho.2), Jeeves wordt erop uit gestuurd door Bertie om gevulde
chocolaatjes te halen voor het verwende ventje Blumenfeld in VERY GOOD, JEEVES (1930, ho.5)
en Bertie overweegt om zelf chocola uit de snoepautomaat te halen in THANK YOU, JEEVES (1934,
ho.13). Bertie deelde vroeger op school zijn laatste reep chocolade met jeugdvriend Gussie in
THE CODE OF THE WOOSTERS (1938, ho.11), wat Gussie echter betwijfelt.
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De broers Tubby en Joe Vanringham overwegen zelfs om met vergiftigde chocola Adrian Peake
uit de weg te ruimen als mededinger naar de hand van Jane Abbott in SUMMER MOONSHINE
(1938, ho.8). De dichteres Gladys Wetherby herinnert zich dat zij vroeger met een
duplicaatsleutel uit het bureau van haar oom kolonel Francis Pashley-Drake de chocolaatjes
ontvreemde in PLUM PIE (1966, ho.8).
En zo gaat het maar door: in talloze Wodehouse boeken speelt chocola een rol.
Chocolade truffels
De Friandises worden door maitre Escoffier genoemd in een
van de vier menu’s die Wodehouse heeft gebruikt om Bertie
Woosters droommenu uit samen te stellen (Wilson, p.6970). Laten we eens kijken hoe de chocolade truffels die een
onderdeel vormen van de Bombe Nero gemaakt kunnen
worden als aparte friandises. Meesterchef Auguste
Escoffier geeft hiervoor geen helder recept, dus we moeten
zelf aan de slag. Er valt veel te variëren met likeur, vanille
e.d., maar dit keer een eenvoudig recept dat gemakkelijk uit
te voeren is.
Recept chocolade friandises (ca.40 porties, bereiding 30 min.)
Ingrediënten
• 200 g chocolade extra puur 72%
• 150 ml verse slagroom
• 50 g ongezouten roomboter
• 4 el cacaopoeder
• 75 g gemalen kokos
• 75 g pure hagelslag of gehakte hazelnoten
Bereiding
Breek de chocolade in stukjes en doe in een kom.
Breng de slagroom in een pan met dikke bodem tegen de kook aan en voeg de boter toe. Neem
van het vuur, laat iets afkoelen en schenk over de chocolade.
Roer tot de chocolade gesmolten is en goed met de slagroom is gemengd. Laat minimaal 2 uur
opstijven in de koelkast.
Doe de cacao, kokos en hagelslag in drie aparte diepe borden.
Verdeel het chocolademengsel met behulp van twee theelepels in kleine porties en rol die tot
balletjes. Rol een derde door het cacaopoeder, een derde door de kokos en een derde door de
hagelslag (of gehakte hazelnoten).
Je kunt de truffels drie dagen van tevoren bereiden. Bewaar afgedekt in de koelkast.
Literatuur
G.A. Escoffier, GUIDE TO MODERN COOKERY. London, 1907, p.842-846.
E. Wilson, THE C ONTRIBUTION OF P.G. WODEHOUSE TO THE FIELD OF G ASTRONOMY
C HEF, ANATOLE. Dublin, 2019. Master thesis.
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JEEVES

OFFING EN LE MOT JUSTE
OP MET ‘COPY / PASTE’

IN THE

OF PAS

Nu ik mijn werkzame leven grotendeels achter me heb gelaten, kom ik
met veel plezier toe aan het lezen en herlezen van de Engelse werken
van Wodehouse. In overleg met Ole van Luyn zoek ik dan een titel uit
die ik tijdens het lezen kan uitvlooien op Franse woorden en gezegden.
Het nuttige met het aangename verenigen dus.
Toen ik mijn tamelijke willekeurig gekozen titel JEEVES IN THE OFFING
van de uitgeverij Jenkins doorbladerde naar de 1e bladzijde, die
meestal blz. 9 is, viel mijn oog op de half-title: A FEW QUICK ONES. Ik
was een tikkeltje van mijn à propos, wat was nu waar, de titel of de
half-title? In zo’n geval biedt de bibliografie van McIlvaine uitkomst:
de 1e druk van JEEVES IN THE OFFING heeft inderdaad een foute en
verwarrende half-title, en de 2e druk is eigenlijk de gecorrigeerde 1e
druk, snapt u wel?
Tegenwoordig zouden wij zeggen: te snel op ‘copy/paste’ gedrukt, zo iets kon met loden zetsel
blijkbaar ook gebeuren: A FEW QUICK ONES verscheen 1 jaar vóór JEEVES IN THE OFFING bij dezelfde uitgeverij. Ik stel me zo voor dat de zetbaas na deze misser zich met lood in de
schoenen bij zijn leidinggevende heeft moeten melden die hem vermaande: “pas op de
zetduivel…”1
MARCEL GIJBELS
***

***

***

PGWS BOEKENLEGGER
door Elsbeth Westerman
Wil jij meehelpen Wodehouse in Nederland breder onder de
aandacht te brengen?
Vanaf heden is er de mogelijkheid mensen op een persoonlijke
manier te wijzen op Wodehouse en onze Society door het
verspreiden van onze speciale PGWS Boekenlegger. Je vindt
deze boekenlegger op onze website onder het kopje Web
winkel, oftewel: https://wodehouse-society.nl/web-winkel.
Download daar de PGWS Boekenlegger.pdf en print hem in
veelvoud op karton in kleur(en) naar eigen keuze. Snij alles
vervolgens op maat volgens de info in de PGWS Boekenlegger
instructie.pdf, die je ernaast op de dezelfde webpagina vindt.
Je hebt dan een aantal vrolijke boekenleggers die je kunt
verspreiden.

1 Overigens bleef deze zetfout heel hardnekkig: hij heeft zich nog eens herhaald in de 4de druk, waarna de correctie in de 5de druk
volgde. Maar vervolgens werd ook de 6de druk weer met de foutieve half-title uitgebracht.
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Opties:
• Met boek: doe ze in 2deH Wodehouse-boekjes, die jij niet meer hoeft, en verspreid die
via een Little Free Library (= particuliere mini-biebjes op allerlei plekken); of laat zo'n
boek met boekenlegger achter in de trein; of misschien weet jijzelf nog andere goede
achterlaat-plekken?
• Of zonder boek: leg gewoon een los stapeltje in een bibliotheek (of doe ze in
Wodehouse-boeken in de bieb? Als dat mag!); of laat ze achter waar jij maar denkt dat
nuttig kan zijn (een boekwinkel in jouw buurt?).
NB: uiteraard wel eerst vragen bij zo'n instantie/winkel OF je ze mag neerleggen!
Succes! We vinden het leuk om te horen wat jij met de boekenlegger deed.
Maak bv ook een foto van jouw actie.

EEN

BELEGGINGSTIP

door Herman van Riel
Onlangs werd op Marktplaats de PGWS potzegel uit 2011
verkocht voor 1€. Als we weten dat de waarde van deze
zegel oorspronkelijk €0,44 was, betekent dat een winst van
ruim 125% ! Als dat geen goede belegging was! En dat dan
nog voor een gebruikte zegel.
De P.G. Wodehouse Society kan u in 2022 weer eenzelfde
buitenkans aanbieden door de uitgifte van een nieuwe zegel,
nu nog in ongebruikte staat, maar dat kunt u zelf aanpassen.
De zegel in kwestie is de jaarzegel 2022, met een beeltenis van P.G. Wodehouse, ontworpen
door Annemarie van Ulden. Zij is een Nederlandse beeldend kunstenaar (Vlissingen, 1963) die
zich voornamelijk bezighoudt met portretten en voor Peter de
illustratie op de kaft van zijn Wodehouse bibliografie heeft getekend.
Deze zegel zal worden uitgebracht in een versie voor verzending binnen
Nederland, maar ook als internationale zegel.
De zegels kunnen worden besteld bij Elsbeth Westerman
(elsbethwesterman@hotmail.com) en kosten €12 voor een vel met 10
NL-zegels en €10 voor een vel met 5 internationale zegels, plus
verzendkosten.
Als er fysieke bijeenkomsten plaatsvinden zullen deze zegels ook bij die
gelegenheid verkrijgbaar zijn.

LEDENNIEUWS
Overleden:
444 Anton Weda, Leeuwarden
Opgezegd:
441
Mary van Es, Valkenswaard
442 Tense Bilgoe, Amsterdam
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EEN 'PLUCKY

LITTLE' VERWIJZING NAAR

W ODEHOUSE

IN EEN HEEL ANDER SOORT BOEK

Boek: The Improbability of Love, door Hannah Rothschild, 2015

door Elsbeth Westerman
Plot
Een onbekend schilderij van Watteau wordt per ongeluk gekocht door
een jonge vrouw. Heel langzaam leer je alles over het schilderij en
over haar. Verschillende partijen willen het schilderij hebben. Zij
krijgt daar natuurlijk moeilijkheden mee en eindigt er zelfs bijna voor
in de gevangenis. Ze wordt echter geholpen door een
kunstenaarsvriendje en uiteindelijk komt alles toch nog helemaal goed,
mede omdat MI6 zich ermee gaat bemoeien. Daar gaat dit stukje
over, waarin de PM verwijst naar Bertie Wooster en waarbij een
minister, Damson, duidelijk niet snapt dat zijn zojuist nieuw gekregen
bijnaam 'Plum' verwijst naar Wodehouse zelf:
p. 438 t/m p.441:
'Now start from the beginning. How do you pronounce the chap's name?' the PM asked.
'Watteau – it rhymes with French for boat,' Damson replied.
'Boat, moat, float, John o'Goat?' said the PM, mystified.
'The French word for boat is batteau,' Damson pointed out.
He pronounced the word in a perfect French accent, 'V-A-T-T-E-A-U.'
'Vat – what?'
'Think of "What ho", 'Damson suggested.
'What ho! He must have been Bertie Wooster's kind of painter,' said the PM.
'Hilarious. What a good joke, sir,' Damson said, thinking about his promotion.
.-.
'I need a patriotic story. Can this picture deliver a positive message?' he said, striding
around his office. 'Plucky little Britain snatches the work from under the noses of
foreigners. Your government has saved a great masterpiece for the nation.' The PM had
gone quite pink around the gills. 'What do you think?'
'That is a briljant idea.'
'Thank you, Plum.'
'It's Damson actually,' Damson said quietly
.-.
'I've made a decision,' the PM said decisively.'I had better get on to MI6 – tell them to
sort it out.
.-.
See you later Plum,' the PM said, dismissing his minister, and turning his back.
This time Damson didn't put him right. To be remembered by the wrong name might turn
out to be a blessing in disguise.
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WODEHOUSE

IN THE

WOODS –

EEN FENOMENAAL FESTIJN

door Peter Nieuwenhuizen
Frank de Ruyter en sopraan Merel van Geest namen in het jubileumjaar 2021 het initiatief om
op 3 oktober vanuit de Stichting Haagse Passie en het Fonds Podiumkunsten een Wodehouse
festijn te organiseren op landgoed Frankendael in Amsterdam. Het werd een spetterend en
levendig evenement waar vele leden van onze society op af kwamen, maar ook vele andere
liefhebbers van musicalvertolkingen. Het werd tweemaal opgevoerd op deze dag.
Er was een uitnodiging uitgestuurd door Sir Watkyn
Bassett, die de verloving van zijn dochter Madeline met
Gussie Fink-Nottle aankondigde, omlijst door een feestelijk
concert. Op het landgoed van Izaak Balde uit 1695,
genoemd
naar
het
protestantse
toevluchtsoord
Frankenthal, werden de gasten verwelkomd door Jeeves
(Frank) en enkele schimmige bookmakers die de gasten
probeerden te verleiden om weddenschappen af te sluiten
op o.a. de egg-and-spoon race. Her en der verspreid op Sir
Watkyns landgoed werd gemusiceerd, waarbij twee banjolele-spelers (Leonard Beuger en
dochter Fiora) “Lady of Spain” en uiteraard “Sonny Boy” uit de musical THE SINGING FOOL
vertolkten. De gasten werden rondgeleid door het stately
home van Sir Watkyn en maakten in de salon een dramatisch
treffen tussen Madeline (Brit van der Lans) en Bertie
Wooster (Marc Montagne) mee. Bertie zag zich door
Madeline’s verloving met Gussie uiteraard verlost uit haar
beklemmende greep; zoals bekend houdt Madeline zich het
liefst bezig met feeëntranen en ‘soepige’ poëzie, terwijl
Madeline juist bij Bertie een daad van opperste chivalry
ontwaarde. De toehoorders herkenden fragmenten uit THE
CODE OF THE WOOSTERS (JEEVES - EEN MAN VAN EER).
In de tuinkamer luisterden de gasten naar een nostalgische vertolking van het lied “Bill” uit de
musical SHOW BOAT, in de vertaling “Wim” van Leonard Beuger. Pianist Julia Buizer begeleidde
sopraan Merel die het bekende lied zong, terwijl ze smachtend naar buiten staarde waar in de
verte Bill door de symmetrische stijltuin van de hofstede wandelde. De gasten konden buiten
weer genieten van een optreden van een zanger (Karel Blommesteijn) die opnieuw het volgens
hem onbekende lied “Sonny Boy” ten gehore bracht, zichzelf begeleidend op gitaar.
In de achttiende-eeuwse tuin van deze buitenplaats werden
de gasten uitgenodigd tot een egg-and-spoon wedstrijd
tussen de karakteristieke bloemperken en lage buxushagen.
De bookies organiseerden schimmige weddenschappen en
uiteraard ontaardde dit tussen een woordenwisseling tussen
Madeline en Gussie. De verlovingsgasten werden vervolgens
uitgenodigd voor een glas wijn in het sfeervolle oude
robuuste koetshuis en na een korte pauze werd de verloving
van Madeline en Gussie gevierd met een prachtig concert van Wodehouse-musicalliederen door
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tenor Rein Kolpa en sopraan Merel, begeleid door pianiste Julia. Staande voor de hardhouten
drinktroggen waar de paarden in het koetshuis ooit stonden en dronken, leidde Leonard elk lied
in en vertelde over de desbetreffende musical en de achtergrond ervan.
De gasten hoorden achtereenvolgens: “Sitting Pretty” (1924) uit de gelijknamige musical, het
prachtige “My Castle in the Air” uit de musical MISS SPRINGTIME (1916) als solo door Rein, “You
Never Knew about Me” uit OH BOY! (1917) en “Will You Forget” uit THE RIVIERA GIRL (1917), een
bewerking van de operette DIE CSÁRDÁSFÜRSTIN van Emmerich Kálmán, met Fiora op accordeon.
Toen was even pauze, maar deze werd al snel gevuld door een gastoptreden van Bertie
Wooster (Marc). Helaas voor hem was zijn keuze gevallen op het lied “Sonny Boy” dat de
genodigden al meerdere keren gehoord hadden op dit verlovingsfeest. Omdat Jeeves (Frank)
de gasten van tevoren in ruimte mate voorzien had van broodjes, bleef het gevolg niet uit:
Bertie werd van alle kanten bekogeld met deze ovenverse projectielen en droop teleurgesteld
af.
Na het intermezzo volgden nog vier musicalliederen: “If
I Ever Lost You” uit THE GOLDEN MOTH (1921), het vrolijke
Cole Porter lied “You’re the Top” uit de WodehouseBolton productie ANYTHING GOES (1934), “The land Where
the Good Songs Go” uit MISS 1917 (1917), wederom als
prachtige solo van Rein en het hilarische taxi-lied “That
Ticking Taxi’s Waiting at the Door” uit KISSING TIME
(1919). De finale werd gevormd door alle deelnemers aan
het festijn, die samen met de gasten zongen “Nice Work
If You Can Get It”, een lied weliswaar van George & Ira Gershwin, maar uit het verfilmde
Wodehouse-boek uit A DAMSEL IN DISTRESS (1937).
Totaal vervuld van prachtige Wodehouse-liederen en -spelscènes, togen de verlovingsfeestgangers opgetogen weer huiswaarts, vertrouwend op een goede toekomst voor Madeline
en Gussie. De marmeren beelden Neptunus, Amphitrite en Arion voor het landhuis wuifden de
gasten enigszins weemoedig vaarwel.
Meer info? https://www.haagsepassie.nl/wodehouse-in-the-woods/
Een fragment terugzien? https://youtu.be/PjOXgmmeqfY

12TH UK WODEHOUSE DINNER
door Peter Nieuwenhuizen & Hans Muller
Op donderdag 7 oktober vond voor de twaalfde keer het formele UK Wodehouse Society
Dinner plaats in de grote hall van Gray’s Inn te Londen. Om er te komen waren er naast de
Brexit vele hobbels opgeworpen: vooraf testen op coronavirus-besmetting, testbewijzen
meenemen, bij aankomst in Engeland binnen twee dagen testen en bij vertrek weer het
uitreisbewijs laten zien. De velen die de regels wat losjes interpreteerden, bleven beteuterd in
Amsterdam staan zonder te mogen vertrekken of bleven in Londen achter zonder weer terug
te mogen vliegen. Maar goed, toen de hobbels genomen waren, kon de aandacht op het
tweejaarlijkse diner gericht worden.
De gasten in black tie of avondjapon werden met champagne welkom geheten in de
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ontvangstzaal. Wodehouse’ (stief)kleinzoon Sir Edward Cazalet was in een ontspannen
conversatie verwikkeld met HRH de Hertog van Kent, die een van de beschermheren van de UK
Wodehouse Society (UKWS) is. Auteur Paul Kent, die bezig is aan zijn derde deel van de
nieuwe Wodehouse biografie, werd ook toegelaten tot deze exclusieve kring. Nadat de 120
deelnemers gezellig met elkaar hadden bijgepraat, was het om 19.30 uur tijd voor het diner in
de grote dining hall. Tussen de Engelse gasten waren ook twee buitenlandse gasten te ontwaren
die door alle corona-hoepels gesprongen waren, te weten de auteurs van dit artikel.
Het thema van de avond was: “Wodehouse at sea”,
geïnspireerd op de meer dan veertig reizen per
oceaanstomer die Wodehouse tussen Engeland en Amerika
gemaakt had, reizend van het ene tijdelijke verblijf naar
het andere aan beide zijden van de oceaan. Ons erelid Tony
Ring had zoals gebruikelijk een prachtig en amusant
programma samengesteld, waaraan vele Engelse leden
konden deelnemen. UKWS president Alexander Armstrong
werd, in zijn rol als Wodehouse na zijn bekroning tot
Oxford-eredoctor in de literatuur in 1939, geïnterviewd door presentator James Naughtie die
ee n BBC-verslaggever speelde. Alle drie Wodehouse’ achterkleinkinderen hadden deze avond
een aandeel in het vermaak: de oudste David vertelde over zijn herinneringen aan zijn
overgrootvader en bracht de toast uit, terwijl Hal en Lara samen met musicalster Janie Dee

diverse musicalliederen zongen. Uiteraard ontbrak het succesnummer “Bill” (Lara) niet.
Stephens Higgings begeleidde de zangers bij hun optredens. Andere liederen waren: “You Can’t
Make Love by Wireless” (Hal) uit de muscial THE BEAUTY PRIZE (1923), “The Church ‘Round the
Corner” (Hal & Lara) uit LADIES, PLEASE! (1918) en “Cleopatterer” uit LEAVE IT TO JANE (1917)
waarbij Janie Dee zelfs Egyptische danspassen uitvoerde. Andrew Bishop, de redacteur van
het clubblad WOOSTER SAUCE, verzorgde vele mooie citaten uit de werken van Wodehouse,
waarbij ook nog een kleine rol was weggelegd voor de Hertog van Kent die een zinsnede uit het
verhaal Life with Freddie mocht uitspreken. De UKWS voorzitter Tim Andrew sloot de avond
af met een dankwoord aan alle meewerkenden.
En wat kunnen we nog zeggen over het menu? Voor 105 GBP kregen de gasten de keuze tussen
kip, zeebaars of lamsvlees, met allerlei toebehoren, citroentaart en koffie met petits fours en
uiteraard heerlijke wijnen. Een prachtige stijlvolle avond als eerbetoon aan P.G. Wodehouse.
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WAARTOE
“WODEHOUSE IN

EEN WIT SMOKINGJASJE KAN LEIDEN…
HET KORT ” door Lars van Eesteren en Herman van Riel

De vorige boekbespreking hebben we gewijd aan de eerste volledige Jeeves en Wooster roman
van Wodehouse, THANK YOU, JEEVES, uit 1934. Wodehouse had kennelijk de smaak te pakken
want in datzelfde jaar publiceerde hij nog de tweede J&W roman: RIGHT HO, JEEVES.
De vertaling van RIGHT HO, JEEVES door B.H. Loof met de titel BRAVO, JEEVES! verscheen zowel
als feuilleton in een tweetal kranten als in de Prisma-reeks. De uitgave als Prisma nummer 411
is gebruikt voor deze boekbespreking.
Samenvatting van het boek
Na terugkomst van een vakantie in het Franse Cannes krijgt Bertram (“Bertie”) Wooster het
aan de stok met zijn butler Jeeves. Bertie heeft namelijk een wit smokingjasje gekocht en
Jeeves vindt dat geen kledingstuk voor een heer. Bertie houdt echter voet bij stuk en geeft
aan het bij diverse gelegenheden te willen gaan dragen.
Intussen zijn er diverse problemen op het liefdesfront aan de gang. Zo is een vriend van
Bertie, Augustus (“Gussie”) Fink-Nottle, verliefd geworden op Madeleine Bassett. Madeleine is
toevallig net uitgenodigd op Brinkley Court, het landgoed van Bertie’s tante Dahlia Travers.
Bertie bezorgt Gussie ook een uitnodiging zodat hij Madeleine voor zich kan proberen te
winnen. Tante Dahlia zou Bertie ook graag zien komen omdat ze wil dat hij de jaarlijkse prijzen
uitreikt op een jongensgymnasium in de buurt waarvan zij regent is. Bertie heeft daar niet veel
zin in en schuift het baantje af op Gussie.
Een andere vriend van Bertie, Hildebrand (“Tuppy”) Glossop, is verloofd met de dochter van
Tante Dahlia, Angela Travers. De twee geliefden krijgen echter ruzie met elkaar. Bertie voelt
zich daarom gedwongen alsnog naar Brinkley Court af te reizen om te proberen de twee
ruziemakers weer bij elkaar te krijgen. Uiteraard gaat Jeeves ook mee.
Bertie besluit zelf de problemen van zijn twee vrienden op te lossen en dit keer niet de hulp
van Jeeves in te roepen. Dat heeft te maken met het witte smokingjasje. Bertie vindt het
namelijk vervelend dat Jeeves tegen het dragen van witte smokingjasjes is. Bertie adviseert
Gussie die avond in de tuin met Madeleine te gaan wandelen en haar zijn liefde te verklaren.
Helaas mislukt de opzet. Niet alleen denkt Madeleine dat Bertie op haar verliefd is, maar als
dat probleem opgelost is, verknalt Gussie het vervolgens door tegen Madeleine een heel
verhaal over watersalamanders op te hangen in plaats van tegen haar te zeggen dat hij van
haar houdt.
Bertie adviseert Tuppy die avond het diner te laten staan. Angela zal dan denken dat hij geen
trek heeft door liefdesverdriet, waarna ze als was in zijn handen zal worden. Ook dat advies
helpt niet. Niet alleen heeft Angela niets door maar de chefkok van het kasteel, Anatole, is zo
boos over het niet aanraken van zijn verheven kookkunst door de gasten dat hij zijn baan
opzegt. Dat vindt vooral Dahlia’s echtgenoot, de miljonair Thomas (“Tom”) Travers, niet fijn.
Die is namelijk zeer gesteld op de kookkunsten van Anatole. Daar komt bij dat Tante Dahlia
ook nog wat geld van Tom nodig heeft om haar damesblaadje “Milady’s Boudoir” draaiend te

30

Nothing Serious, februari 2022

kunnen houden. Tom zal daar nu niet veel zin in hebben. Tante Dahlia is dus ook niet zo blij met
de door Bertie verstrekte adviezen.
De zaak wordt nog erger als Tuppy denkt dat Angela verliefd is op iemand anders. Door een
ongelukkige opmerking van Bertie denkt Tuppy dan dat Angela op Bertie verliefd is geworden.
Dit idee wordt versterkt door de actie van Bertie om tijdens een wandeling in de tuin
tegenover Angela Tuppy te gaan afkraken. Hij doet dat met het doel om Angela Tuppy weer in
haar armen terug te laten keren. Helaas mislukt die opzet. En het ergste is nog dat Tuppy het
allemaal ook gehoord heeft want hij zat in de bosjes verborgen. Tuppy is niet blij met Bertie’s
actie en wil hem tot moes slaan. Bertie lost het probleem op door te zeggen dat hij niet op
Angela maar op Madeleine Bassett verliefd is. Dat helpt en Tuppy laat Bertie gaan.
Bertie houdt zich vervolgens bezig met het verenigen van Madeleine en Gussie. Gussie is
geheelonthouder en Bertie denkt dat een flinke slok alcohol Gussie vrijmoediger zal maken
zodat hij geen onzin zal uitkramen tegenover Madeleine. Bertie besluit een flinke hoeveelheid
alcohol in een kruik sinaasappelsap te doen en daar Gussie van te laten drinken. De list lukt
gedeeltelijk. De verloving van Gussie en Madeleine gaat inderdaad weer aan maar Gussie gaat
daarna ook in licht beschonken toestand de jaarlijkse prijzen op het jongensgymnasium in
Market Snodsbury uitreiken. Dat doet hij op een manier die bij de jongens wél en bij de
volwassenen níet in goede aarde valt. Ook verbreekt Madeleine daardoor de verloving weer.
Intussen denkt Tuppy dat Gussie degene moet zijn die op Angela verliefd is geworden. Bertie
probeert hem van dit idee af te brengen maar dat lukt niet. Zeker niet als blijkt dat Gussie
zich in Bertie’s kamer verstopt heeft en hij er als de wind van door gaat als Tuppy hem daar
komt zoeken. Tuppy vertelt Bertie dan dat Gussie Angela kort na de prijsuitreiking ten
huwelijk gevraagd heeft. Bertie wijt dat aan de drank maar Tuppy gelooft hem niet. Bertie
praat met Angela en Angela geeft aan dat ze het gedaan heeft om Tuppy een hak te zetten. Ze
houdt dus nog duidelijk van hem. Als Madeleine dan ook nog aangeeft zich met Bertie te willen
verloven, wendt Bertie zich tot Jeeves voor de oplossing van al deze problemen. Deze
adviseert Bertie om ’s-nachts de brandbel te luiden. De kasteelbewoners zullen zich dan naar
buiten spoeden waarbij Tuppy en Gussie eerst hun vriendinnen zullen redden die zich dan weer
met hen zullen verzoenen.
Zo gezegd, zo gedaan. Bertie luidt de klok en iedereen komt inderdaad naar buiten. Maar
Tuppy en Gussie kijken niet naar hun vriendinnen om. De opzet mislukt dus. Tante Dahlia is niet
blij met Bertie’s actie, zeker niet nu blijkt dat de achterdeur van het kasteel in het slot
gevallen is en niemand het kasteel meer in kan. De butler, Seppings, blijkt de sleutel te hebben
maar hij bevindt zich op dat moment twaalf kilometer verderop bij een bediendenbal. Op
advies van Jeeves stuurt Tante Dahlia Bertie er op de fiets naar toe. Daar aangekomen blijkt
Seppings de sleutel echter niet te hebben. Hij heeft hem eerder op de avond aan Jeeves
gegeven. Woedend fietst Bertie terug naar Brinkley Court.
Op het landgoed treft Bertie tot zijn verbazing iedereen blij en gelukkig aan. Jeeves blijkt
namelijk tijdens de afwezigheid van Bertie alle problemen opgelost te hebben. Hij had de
sleutel van de achterdeur zodat iedereen weer naar binnen kon. Gussie is verzoend met
Madeleine en Tuppy met Angela. Chefkok Anatole heeft zijn ontslag ingetrokken en Tom
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Travers heeft Tante Dahlia geld gegeven voor haar damesblaadje. Bertie vraagt Jeeves om
opheldering en deze legt hem uit dat de afwezigheid van Bertie Jeeves de gelegenheid gaf
alles weer in orde te maken. En per ongeluk, zo deelt Jeeves zijn werkgever mee, heeft hij
tijdens het strijken een schroeigat in het witte smokingjasje van Bertie gemaakt. Bertie
besluit de wijste maar te zijn en laat het verder zo. Hij is maar al te blij dat Jeeves de zaak
weer eens voor hem opgelost heeft.
Beoordeling van het boek
Ik vind het altijd leuk om te kijken of Wodehouse zijn boeken niet – onbedoeld en indirect –
dateert. Door het noemen van bijvoorbeeld de naam van een filmster kun je een boek namelijk
in een bepaalde tijd plaatsen. Zo noemt Wodehouse in hoofdstuk een de Amerikaanse
filmactrice Tallulah Bankhead (1902 – 1968). Ik had nog nooit van haar gehoord maar in de tijd
van Wodehouse was zij een vrij bekende actrice. In hoofdstuk zes noemt Wodehouse de
Amerikaanse actrice Joan Crawford (1904 – 1977). In de jaren dertig van de vorige eeuw – de
periode dat dit boek gepubliceerd werd – was zij een bekende actrice. Ook haar persoonlijke
(liefdes)leven stond toen nogal in de belangstelling.
Het boek wordt overigens ook gedateerd door het gebruik van woorden die we tegenwoordig
niet meer gebruiken of kennen, zoals “slobkousen”, “stoomhamer”, “omnibus”, “telegram”,
“telegraafdraden” en “boordeknoopje”. In de tijd van Wodehouse waren dit heel gebruikelijke
zaken maar nu (2021) doen ze ontzettend ouderwets aan.
In hoofdstuk elf noemt Wodehouse de naam van de Indiase staatsman Mahatma Gandhi
(1869 – 1948). Zijn naam wordt hier gebruikt in een grap over eten. Tuppy heeft namelijk het
diner van Anatole niet aangeraakt en heeft dus erge honger. Wodehouse maakt dan de grap
dat Gandhi er ook uit zag alsof hij in jaren niet gegegeten had. In hetzelfde hoofdstuk wordt
ook de naam genoemd van de Amerikaanse acteur Tom Mix (1880 – 1940). Ook van deze acteur
had ik nog nooit gehoord maar hij schijnt erg bekend te zijn geweest in westernfilms waarvan
hij er maar liefst bijna driehonderd (!) gemaakt heeft. In hoofdstuk zeventien noemt
Wodehouse de naam van de bekende Amerikaanse filmacteur James Cagney (1899 – 1986).
De overige verwijzingen zijn: Cleopatra (hoofdstuk een), Sherlock Holmes en Dr. Watson
(hoofdstuk vijf), Colney Hatch (idem), Othello (hoofdstuk zeven), de Bijbel (hoofdstukken
negen, vijftien, negentien, twintig en tweeëntwintig), Pygmalion (idem), Boadicea (hoofdstuk
tien), Caesar (hoofdstuk elf), Lord Tennyson (idem), vrijmetselarij (hoofdstukken twaalf en
zeventien), Shakespeare (hoofdstuk zeventien), Mendelssohn (hoofdstuk negentien), Kipling
(idem), Attilla de Hun (hoofdstuk twintig), Laurel en Hardy (idem), Edgar Allan Poe (idem),
Cyrano de Bergerac (hoofdstuk eenentwintig), Jimmy “Schozzle” Durante (idem), Sir Arthur
Conan Doyle (idem), David Lloyd George (hoofdstuk tweeëntwintig), Winston Churchill (idem)
en Stanley Baldwin (idem).
De twee leukste hoofdstukken in dit boek vind ik de hoofdstukken zeventien en tweeëntwintig.
In het eerste hoofdstuk reikt Gussie namelijk in behoorlijk beschonken toestand de prijzen
uit op het jongensgymnasium. De daar bijbehorende speech is vreselijk geestig. Wodehouse
heeft van dit hoofdstuk werkelijk een juweeltje gemaakt. Ook het tweede genoemde
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hoofdstuk is erg vermakelijk. Hierin luidt Bertie midden in de nacht de brandklok. Hierdoor
komt iedereen naar buiten. Vooral de dialoog die dan volgt tussen een sarcastische Tante
Dahlia en Bertie is om van te smullen. Op en top onnavolgbare Britse humor! Het is dan ook niet
zo vreemd, vind ik, dat dit boek vrij hoog op diverse lijsten van meest komische boeken ter
wereld staat vermeld.
De omslagtekening van dit boek is (wederom) van de vertrouwde hand van Carol Willem Voges
(1925 – 2001). Hij heeft verscheidene omslagtekeningen voor Wodehouse-boeken gemaakt.
Helaas wordt Voges in het boek niet als zodanig vermeld. Voges was een bekende Nederlandse
illustrator en striptekenaar. Hij werkte mee aan diverse strips en stripbladen. Zijn tekenstijl
is heel herkenbaar en duidelijk. Hij tekende o.a. de in mijn jongensjaren heel bekende
boekenseries over de postbode Pietje Puk, de apen Tup en Joep en de matrozen Oki en Doki.
Verder is zijn strip over Pa Pinkelman (met tekst van Godfried Bomans) ook heel erg bekend.
De omslagtekening laat een scene uit hoofdstuk twaalf zien. Tuppy Glossop zit daar ‘s nachts in
de keuken stiekem te eten omdat hij het diner van meesterkok Anatole heeft moeten
overslaan. Hij wordt vervolgens betrapt door de heer des huizes Tom Travers. Voges volgt in
zijn weergave overigens niet helemaal de tekst omdat Tuppy eerst betrapt wordt door Tante
Dahlia en haar dochter Angela en daarna pas door Tom. Volgens de tekst heeft Tom ook een
pistool in de hand omdat hij dacht dat hij inbrekers in de keuken hoorde. Tante Dahlia, Angela
en het pistool staan niet op de tekening. Voges had er iets meer van kunnen maken, denk ik,
door bijvoorbeeld een tekening te maken waarop Dahlia, Angela en Tom Tuppy betrappen.
Bibliografie
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BRINKLEY MANOR.1. De illustraties op de
stofomslag werden, ook zoals bij THANK YOU,
JEEVES, getekend door respectievelijk Abbey en
James Montgomery Flagg.2 Op de Engelse stofomslag zien we Anatole die met wapperende
armen in bed ligt.
Voorafgaand aan deze publicaties werd het verhaal in december 1933 en januari 1934 als
feuilleton gepubliceerd in de SATURDAY EVENING POST (USA) (illustraties Henry Raleigh) en van
april tot september 1934 in het GRAND MAGAZINE (UK).
1

De tweede Engelse uitgave is een “Colonial edition”. “Colonial editions” waren uitgaven die voor een lagere prijs in
Britse koloniën werden verkocht om de Britse waarden te verspreiden.
2 Op de stofkaft van de Herbert Jenkins uitgave staan als advertentie zes boeken met Bindle verhalen vermeld. Deze
boeken over de familie Bindle werden door Herbert Jenkins zelf geschreven. Wodehouse schreef het voorwoord
voor de Bindle omnibus.
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Het verhaal is ook als hoorspel te beluisteren geweest, Op de BBC werd deze bewerking van
RIGHT HO , JEEVES op 3 juni 1956 uitgezonden in het BBC Light Programme. Ook in Nederland
was hier toen al aandacht voor. Zo wordt deze radiouitzending van 1,5 uur in de VPRO gids van vrijdag 2 juni
1956 als volgt aangekondigd:
"Right-Ho, Jeeves! hoorsp. v. Dan Ferguson, naar de roman
v. P.G. Wodehouse".
Een volgende bewerking als hoorspel werd in 1973
uitgezonden als onderdeel van de WHAT HO! JEEVES serie
met Michael Hordern en Richard Briers als Jeeves en
Bertie. Samen met 5 andere verhalen is dit hoorspel in
2013 door BBC Audiobooks als CD uitgebracht als JEEVES &
WOOSTER: THE COLLECTED RADIO DRAMAS.
Twee episodes uit RIGHT HO, JEEVES zijn in mei 1990 op de Britse TV uitgezonden in de serie
JEEVES AND WOOSTER met Stephen Fry en Hugh Laurie en later door Granada op DVD
uitgebracht3. Dat waren de episodes 4 en 5 in serie 1: HOW DOES GUSSIE WOO MADELINE (ook wel
bekend als THE HUNGER STRIKE) en WILL ANATOLE RETURN TO BRINKLEY COURT? (ook wel bekend als
BRINKLEY MANOR en THE MATCHMAKER).
De eerste Nederlandse vertaling van RIGHT HO, JEEVES door B.H. Loof
verscheen in 1959 in diverse dagbladen als feuilleton met de titel
BRAVO JEEVES!. Tussen maart en mei was dat in het DEVENTER DAGBLAD en
tegelijkertijd in het ZUTPHENS DAGBLAD en van april tot juli in de
PROVINCIALE Z EEUWSE COURANT.

In mei werd deze vertaling met vrijwel dezelfde titel (BRAVO, JEEVES!) bij Uitgeverij Het
Spectrum N.V. als Prisma nummer 411 uitgegeven. Daarna verscheen het verhaal nog van juni
tot september in 78 afleveringen in de LEEUWARDER COURANT.
De boekbespreking in HET PAROOL van 2 juli 1959 begint als volgt:
ALWEER EEN WODEHOUSE
Ooit wellicht toch nog bij de hemelpoort aangekomen, zal ik eerst heel veel te biechten
hebben. Dat ik, om mij fatsoenshalve tot het kunstzinnige te bepalen, hardnekkig aan
Johann Strauss boven Badings en Lex van Delden de voorkeur heb gegeven; dat ik nooit
verder ben gekomen dan de impressionisten in het picturale en Leopold in het poëtische
en … dat ik liever in de werken van P.G. Wodehouse dan in die van bijvoorbeeld Bert
Schierbeek heb zitten lezen. Maar als ik dan zover met mijn biecht gekomen ben, zal
Petrus mij onverwacht de hemelpoort toch maar binnen sleuren om, de portiersloge
openend, mij daar op een volledige collectie Wodehousen te wijzen, netjes (want zo is hij
wel) naast elkaar op een hangplankje gerangschikt. En dan zal hij vrolijk uitroepen:
,,Geneer je niet over je zonden, man, ik lees ze ook!”
En hier is dan weer een Bravo, Jeeves! door P.G. Wodehouse voornoemd, zijnde de
alleszins plezante vertaling van ,,Right ho Jeeves.”

3

De afzonderlijke episodes zijn ook als promotie materiaal voor T HE SUNDAY TELEGRAPH uitgebracht.
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Een herdruk (BRAVO JEEVES) verscheen in 1982 als Prisma nummer 2030 in dezelfde vertaling,
maar nu met illustraties door Peter van Straaten op de voor- en achterkaft.
Deze vertaling werd ook gebruikt bij de uitgave met dezelfde titel door Bosch en Keuning in
1989. Ook hier werd de kaft weer getekend door Peter van Straaten.

Het verhaal werd ook opgenomen in de JEEVES OMNIBUS. Hiervan
zijn drie drukken bekend. De eerste en tweede druk (1972 en
1982) werden weer uitgebracht door Uitgeverij Het Spectrum
N.V. Voor de uitgave van 1982 werd opnieuw dezelfde illustratie
van Van Straaten gebruikt die we ook bij Prisma nummer 2030
zagen. De derde druk uit 2005 werd uitgebracht door A.W.
Bruna Uitgevers B.V.
Van 31 mei tot 20 september 2020 heeft Leonard Beuger in zijn
Modern Dutch podcasts nummer 140 tot 156 dit verhaal een
nieuwe vertaling gegeven met de titel GOED BEZIG, JEEVES.
Het wachten is nu op zijn boekuitgave van deze roman.
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DE ACHTERPAGINA
THEMA: DORPSDRAMA’S
In de Wodehouse-wereld speelt het dorp op het platteland vaak
een belangrijke rol. Het kan de plek zijn waar een geliefde herberg
staat, zoals Anglers’ Rest of het dorpje Market Blandings met de
beroemde pub Emsworth Arms. Andere dorpjes en stadjes hebben
ook zo hun charme of huisvesten een bekend gebouw, zoals Market
Snodsbury, Twing, Belpher of Much Middlefold. Op al deze plekken
spelen zich gebeurtenissen af die de Wodehouse-verhalen een
dramatische wending geven.
Opdracht:
zoek een Wodehouse-fragment op over de dorpse drama’s en vertel wat je er van vindt en hoe dit
eventueel een belangrijke rol speelt in dat Wodehouse-verhaal.
PETER NIEUWENHUIZEN
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