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Wodehouse, gokken en schrijven

P.G. Wodehouse was regelmatig in een casino te vinden, al was het maar om zijn
echtgenote Ethel te begeleiden en rekeningen te betalen. Zij was de fanatieke gokker van
de twee. Vooral toen Ethel en Wodehouse in de buurt van Monte Carlo woonden, werd het
gokken een regelmatig terugkerend fenomeen.
Wodehouse schreef meer over het gokken dan dat hij het zelf deed: we kennen mensen
als Ukridge, Bingo Little en anderen die graag op veelbetekenende tips afgaan en
vervolgens hun inzet verliezen. Een prachtig voorbeeld is het verhaal van Richard P.
(Bingo) Little, een jeugdvriend van Bertie Wooster die met Bertie op de kleuter-, lagere,
middelbare school en universiteit gezeten heeft. Als Bingo in het verhaal Comrade Bingo
(1922) wedt op het paard Ocean Breeze van zijn oom Lord Bittlesham tijdens de
Goodwood Cup en verliest, dan aarzelt hij niet om zijn oom aan de schandpaal te nagelen,
voor de ogen van Bingo’s nieuwe communistische kameraden, de Heralds of the Red
Dawn. Deze Herauten van de Rode Dageraad, die het liefst het bloed van de aristocraten
door de straten zien gutsen, zijn tijdelijk zijn nieuwe vrienden omdat Bingo weer eens
verliefd is op een meisje uit deze kringen.
In het verhaal The small gambler – Roulette
(1913) in het Londense tijdschrift Pall Mall
Magazine, kan Wodehouse het roulettespel
goed analyseren en relativeren. Het artikel zal
later ook opgenomen worden in de
verhalenbundel Louder and Funnier (1932), in
de periode dat Wodehouse in de buurt van
Monte Carlo ging wonen.

Dit specifieke verhaal werd opgepikt door het Haagse dagblad Het Vaderland - staat- en
letterkundig nieuwsblad. Dit dagblad verscheen in een ochtend- en een avondeditie en
bestond uit drie of vier delen (A,B,C,D).
Op 29 oktober 1939 verscheen in de zondagse ochtendeditie van jaargang 71 een
vertaling van dit verhaal, in de C-ochtendbijlage op pag.2, onder de titel “De ballade van
den kleinen speler”. De vertaler is onbekend en er zijn geen illustraties bij het verhaal.
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