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In deze NOTHING SERIOUS:
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Het Programma voor de bijeenkomst van 18 juni
Na een aantal Zoom-bijeenkomsten zullen we nu weer fysiek bij elkaar komen.
Voor deze bijeenkomst hebben we een locatie gevonden in Deventer (zie ook pag. 12)
Het adres is:
De Fermerie
Muggenplein 9
7411NW Deventer
Het thema voor deze bijeenkomst is: Franse Toestanden (zie pag. 11)
Zoek een Wodehouse-fragment op wat je kunt voordragen en waarin Frankrijk of het Frans
een rol speelt.
Andere programma-punten:
•
•

•

•

Opening en mededelingen van het bestuur

•

Boekpresentatie “Franse Toestanden”

•

Een Favoriet Fragment door Jannes Koster

•

Lezing 'De fictionele boekenkast van Bertie Wooster'

•

Jeu de Champagne

•

•

Presentpremie

DE

VOLGENDE BIJEENKOMST IS OP ZATERDAG

15

OKTOBER

2022
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EEN FAVORIET FRAGMENT, FRANSE TOESTANDEN, DE PGWS-ZEGEL 2022,
FOTOPRESENTATIE PGWS DOOR DE JAREN HEEN, DE STERKEVERHALENWEDSTRIJD,
DORPSDRAMA'S EN EEN QUIZ:
IMPRESSIES VAN ALWEER DE ZESDE DIGITALE PGWS-BIJEENKOMST, 12 FEBRUARI 2022

Aan de Zoom bijeenkomst deden mee:
Peter Nieuwenhuizen, Marcel Gijbels, Herman van Riel, Erik van Munster, Peter Glas, Eefje Foppen,
Wiesje Foppen, Jelle Caro, Maurice Beemster, Anne-Sophie Andela, Elsbeth Westerman, Tony Roodnat,
Jannes Koster, Gerben Hellinga, Rob Sander, Vikas Sonak, Donald Duk, Josepha Olsthoorn,
Leonard Beuger, Dick Vleeskruijer, Ronald Duk.
Afmeldingen ontvingen wij van:
Marieke Mooij, Johan Buiskool, Ole van Luyn, Jan Paul Kruimel, Yvonne Heijkants, Willem Pekelder.

Omdat Corona onze bewegingsvrijheid nog steeds beperkte, ontmoetten wij elkaar ook deze
zaterdag via Zoom. Na 13:00 druppelden er steeds meer leden virtueel binnen.
Maurice Beemster was voor het eerst aanwezig en stelde
zich voor. Hij woont in Heemstede en is een gigantische
bibliofiel. Qua Wodehouse is hij geïnfecteerd door twee
oudere broers, die vroeger thuis zachtjes grinnikend
Wodehouse zaten te lezen. Hij beloofde een volgende keer
een van die broers mee te brengen.
Secretaris Marcel meldde twee opzeggingen en las
de afmeldingen voor. Er waren velerlei redenen voor hun
afwezigheid, zoals het (vergeefs) wachten op een oproep
voor de Olympische Winterspelen. Enkele lidmaatschapsoorkonden voor nieuwe leden wachten nog op de handtekeningen van het bestuur en het Oudste
Lid.
Hij bracht ook verslag uit van de resultaten van de enquête over live versus Zoombijeenkomsten. Er waren 38 reacties op de vier gestelde vragen.
[1] Als we weer 'live' bijeen komen in juni of later (Nunspeet, Utrecht of Amsterdam), wil
je er dan bij zijn? 34 x ja
[2] Als we via Zoom bijeen blijven komen in Corona-tijd, wil je er dan bij zijn? 34 x ja
[3] Als we een 'hybride' bijeenkomst hebben, zowel 'live' als via Zoom, wil je er dan bij
zijn? 32 x ja
[4] Waar gaat nu je voorkeur naar uit? Naar 'live' of naar Zoom? Live
Vikas informeerde of we nog streven naar een nieuwe vaste locatie, of flexibel willen blijven.
Marcel durfde daar geen antwoord op te geven. Het is sowieso erg moeilijk om iets te vinden
dat èn geschikt èn betaalbaar is. Jannes had met Elsbeth namens de afdeling Zutphen (Gerben
en Leonard) over een locatie in Deventer gesproken, die Elsbeth en Gerben zullen gaan
bekijken.
Voorzitter Peter herinnerde ons aan de mogelijkheid mee te doen met de
essaywedstrijd van de Engelse Wodehouse Society. Hij toonde een kaart van onze
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beschermvrouwe, Camilla, Duchess of Cornwall (die als haar echtgenoot Prince Charles koning
wordt Queen Consort genoemd zal worden), waarin zij bedankte voor ons kerstcadeautje.
Anne-Sophie vroeg waarom de kaart niet gescand in ons blad of op onze website staat. Dat mag
niet van het Engelse hof. Wij zijn daarvoor al eens op de vingers getikt.
Naar aanleiding van het financiële verslag (op te vragen bij onze penningmeester) stelde
Jannes voor onze zeer bescheiden contributie - na stemming in de vergadering - te verhogen.
Ook met het oog op het moeizame vinden van een gratis locatie. Een verhoging van € 5,00 zou
ons circa € 500,00 opleveren, voor bijvoorbeeld 3 x € 150,00 voor een locatie. Wiesje en
andere leden betuigden hun enthousiaste steun voor dit voorstel. Het bestuur neemt de
kwestie in beraad en zal er een volgende keer op terugkomen. Intussen blijven suggesties voor
een locatie welkom.
Anne-Sophie verzorgde het Favoriete Fragment. Zij is al
zolang als zij zich kan herinneren anglofiel in hart en nieren. Zij
toonde wat boeken die zij in locaties variërend van de
Oudemanhuispoort tot Mexico had opgedoken. Het fragment dat
zij gekozen had was de beschrijving van het plaatsje Steeple
Bumpleigh uit JOY IN THE MORNING.
Even before the events occurred which I am about to relate, the above hamlet had come
high up on my list of places to be steered sedulously clear of. I don’t know if you have ever
seen one of those old maps where they mark a spot with a cross and put 'Here be dragons'
or 'Keep ye eye skinned for hippogriffs,' but I had always felt that some such kindly
warning might well have been given to pedestrians and traffic with regard to this Steeple
Bumpleigh.
A picturesque settlement, yes. None more so in all Hampshire. It
lay embowered, as I believe the expression is, in the midst of
smiling fields and leafy woods, hard by a willow-fringed river, and
you couldn’t have thrown a brick in it without hitting a honeysucklecovered cottage or beaning an apple-cheeked villager. But you
remember what the fellow said — it’s not a bally bit of use every
prospect pleasing if man is vile, and the catch about Steeple
Bumpleigh was that it contained Bumpleigh Hall, which in its turn
contained my Aunt Agatha and her second husband.
And when I tell you that this second h. was none other than
Percival, Lord Worplesdon, and that he had with him his daughter
Florence and his son Edwin, the latter as pestilential a stripling as
ever wore khaki shorts and went spooring or whatever it is that these Boy Scouts do, you
will understand why I had always declined my old pal Boko Fittleworth’s invitations to visit
him at the bijou residence he maintained in those parts.
I had also had to be similarly firm with Jeeves, who had repeatedly hinted his wish that I
should take a cottage there for the summer months. There was, it appeared, admirable
fishing in the river, and he is a man who dearly loves to flick the baited hook. 'No, Jeeves,'
I had been compelled to say, 'much though it pains me to put a stopper on your simple
pleasures, I cannot take the risk of running into that gang of pluguglies. Safety first.' And
he had replied, 'Very good, sir,' and there the matter had rested.
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Rob informeerde ons over het aanstaande Filmfestival op 9 april om 16:30. Perdu heeft een
nieuwe tribune, met rugleuningen. Wellicht zou Perdu, of de nieuwe locatie van de British
School - in een voormalige gevangenis aan de Havenstraat - een mogelijke plek zijn voor
toekomstige bijeenkomsten. Hij zal informeren en het bestuur berichten.
Leonard gaf ons de status quo van de eventuele vervanging van de gestolen plaquette in
Zutphen. Hij heeft er weleens over gesproken met de gemeentelijke afdeling Erfgoed. Na een
positief begin werd de gemeente zeer ambtelijk en wilde het meenemen met de vervanging van
alle bordjes in hun huisstijl. De afdeling Zutphen denkt nu aan de boekhandel in Zutphen als
locatie voor een plaquette.
Na een pauze waarin een filmpje over het aanstaande
Filmfestival werd gedraaid, vertelde Jannes dat hij zich in
de wereld van het vertalen had verdiept. Hij vond het
ontzettend leuk, maar ook leerzaam met betrekking tot de
wereld van Wodehouse. Hij vertelde over de achtergrond
van het door hem gekozen boek FRENCH LEAVE. Alleen al de
titel was lastig te vertalen. 'French leave' is een Engelse
uitdrukking voor 'ertussenuit knijpen zonder afscheid te
nemen'. In het Frans is dit overigens ‘à l’Anglaise’. Jannes
koos uiteindelijk voor de titel FRANSE TOESTANDEN. Hij
noemde ook een aantal leuke vertalingen in het Noors, Frans, Italiaans, Deens, Duits en vele
andere. Het redigeren door Vikas leidde tot circa 600 aanpassingen. Jannes hoopt op 18 juni
een stapeltje mee te brengen.
Herman heeft ook dit jaar een Wodehouse-postzegel ontworpen.
Dit keer geen copyright-problemen, omdat de illustratie voor de omslag
van het boek van Peter, P.G. WODEHOUSE TRANSLATIONS IN DUTCH, is
gebruikt. De postzegels (zowel voor Nederland als internationaal) zijn
per e-mail te bestellen bij onze onvolprezen penningmeester Elsbeth
(elsbethwesterman@hotmail.com).
Het verslag over het uitproberen van recept 5 van Anatole
(friandises) ging helaas niet door wegens de afwezigheid van zowel
Marieke als Dick.
Peter startte een fotopresentatie van ons
genootschap door de jaren heen, zoals vertoond tijdens ons
Memorial Dinner in Den Haag. Wij werden vergast op foto's
van prominenten (waaronder Kees van Rijswijk, Erica
Terpstra, Thomas Lepeltak, Joop Doderer, Theo Olof, Tony
Ring (tijdens een egg-and-spoon race op de gracht voor
Mulliner's), Piet de Jong, Norman Murphy, Jelle Otten, en
vele anderen; patronage (Queen Elizabeth The Queen Mother, and Camilla, Duchess of
Cornwall); Nothing Serious, Cocktail Time, present-premies (die nu allemaal dank zij Hans
Muller online te bekijken zijn); beurzen waar de Society haar opwachting maakte; de 2009 reis
naar Engeland; de lezing door Michel Krielaars; het bezoek in 2014 aan de comedy Perfect
Nonsens in Londen; de 2016 overzichtstentoonstelling van Fiep Westendorp in Museum
Meermanno in Den Haag; het Eerste (2017), Tweede (2018) en Derde (2019) Wodehouse
Filmfestival; en Wodehouse in the Woods in 2021.
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Na een korte pauze stond de Sterkeverhalenwedstrijd op het programma.
Traditiegetrouw werd een nieuwe aanwezige - in dit geval Maurice - aangewezen als vrijwilliger
voor de jury. Ook de prijzen waren traditioneel: de winnaar heeft de keuze tussen een sigaar
en een kokosnoot. Uiteindelijk hadden vier dapperen zich opgegeven.
Donald trapte af. Zijn overgrootvader Bernardus
Houthoff stond nogal bekend om zijn sterke verhalen,
zoals dat zijn grootvader ooit van een molen was
gevallen. Maar in de Delftsche Courant van 27
september 1867 vond Donald een bevestiging van het
voorval. Het was dan ook een schok toen hij van zijn
schoonzuster vernam dat zijn broer Ronald van een
molen was gevallen. Gelukkig niet met het ongelukkige
gevolg als vermeld in de DELFTSCHE COURANT.
Rob vertelde dat als de tijden veranderen, zelfs
ijzersterke Wodehouse tradities veranderen. Zoals het
verdwenen stokpaardje. Bij onze sterkeverhalenwedstrijd was er altijd het drukken van een kus op de cow-creamer, die daarvoor even van haar
hoge standplaats in Mulliner's werd gehaald (en daarna weer haastig teruggezet). En daarnaast
het uitreiken van de wisselpenning, voor zover die althans eerlijk ingeleverd was door de
winnaar van het jaar ervoor. Per Zoom is dit helaas niet mogelijk. Schets daarom Robs blijde
verrassing toen hij vorig jaar ex aequo won en later per post een - enigszins gedeukte kokosnoot en sigaar ontving.
Elsbeth was die ochtend vanwege het zonnige weer op de fiets naar de markt gegaan.
Onderweg zag zij een heel klein jongetje - zonder ouderlijk toezicht - op een try bike (een
soort loopfiets) met een rotgang over een drukke winkelstraat scheren. Tot haar opluchting
gelukkig tamelijk spoedig gevolgd door een erachteraan sprintende vader.
Leonard vertelde over zijn vermaarde Pat and
Mike Crosstalk tijdens een PGWS diner in de
Koninklijke
Industrieele
Groote
Club
in
Amsterdam. Daarvoor hadden zijn dochter Elisa
en hij groene baarden nodig. Die zijn zeldzaam.
Uiteindelijk hadden zij twee Sinterklaas-baarden
groen geverfd. Met de baarden in een koffertje
liepen zij naar de club. Onderweg werd hij omver
gelopen door iemand met een groene baard.
Vervolgens zagen zij aan de overkant twee
mannen met groene baarden en groen haar. En
toen steeds meer, tot zij ter hoogte van de Dam
een kroeg zagen waar mensen met groene baarden letterlijk uitpuilden. De verklaring voor dit
fenomeen: het was 17 maart, oftewel Saint Patrick's Day.1

1

St. Patrick's Day is de nationale feestdag van Ierland, Noord-Ierland, Montserrat en de Canadese provincie
Newfoundland en Labrador. De feestdag valt op 17 maart, waarbij men de beschermheilige van het land,
Saint Patrick, herdenkt. Het wordt gevierd met groene kleding en bier, en kennelijk ook groene baarden.
(Wikipedia)
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Ronald deed buiten mededinging nog een duit in het
zakje, allereerst betreurend dat per Zoom de eveneens
traditionele poging tot beïnvloeding van de jury moeilijk,
zo niet onmogelijk was. Hij was de winnaar van de door
Rob in 2020 gemaakte geldquiz en ontving zijn prijs
tijdens het Memorial Dinner: een echte farthing.2
Maurice was als voorzitter van de eenmansjury
naar zijn zeggen overdonderd door de fraaie sterke
verhalen. Hij vond het moeilijk een oordeel te vellen. Hij
had overigens als Sinterklaas ook weleens een andere
Sinterklaas ontmoet en dezelfde sensatie als Leonard
ondervonden. Vanwege de historische connectie en zijn
herinnering aan een tante die een molen had wees hij uiteindelijk Donald aan als winnaar.
Donald koos deze keer voor de kokosnoot.
Het thema van deze bijeenkomst was Dorpsdrama's.
Leonard verwees naar HET MEISJE IN DE TAXI, dat zich voornamelijk afspeelt in het dorp Belpher.
Een quote uit het boek:
“For years Belpher oysters had been the mainstay of gay supper parties at the Savoy,
the Carlton and Romano's. Dukes doted on them; chorus girls wept if they were not on
the bill of fare. And then, in an evil hour, somebody discovered that what made the
Belpher oyster so particularly plump and succulent was the fact that it breakfasted,
lunched and dined almost entirely on the local sewage. There is but a thin line ever
between popular homage and execration.”
Josepha las een stukje voor uit JEEVES EN DE LIEFDE.
Als ik mij goed herinner was het de Pat en Mike
sketch gespeeld door Gussie en Catsmeat tijdens
een dorpsconcert.
Jannes had ook een citaat over Belpher.
It is to be questioned whether in the whole
length and breadth of the world there is a
more admirable spot for a man in love to
pass a day or two than the typical English
village.
The
Rocky
Mountains,
that
traditional stamping-ground for the heartbroken, may be well enough in their way; but a
lover has to be cast in a pretty stern mould to be able to be introspective when at any
moment he may meet an annoyed cinnamon bear. In the English village there are no such
obstacles to meditation. It combines the comforts of civilization with the restfulness
of solitude in a manner equalled by no other spot except the New York Public Library.
Here your lover may wander to and fro unmolested, speaking to nobody, by nobody
addressed, and have the satisfaction at the end of the day of sitting down to a
capitally cooked chop and chips, lubricated by golden English ale.
2

Farthing was op de Britse eilanden de kleinste munt, ter waarde van een kwart penny of het 960e deel van
een pond. Het woord is verwant met fourth en betekent dus ongeveer hetzelfde als kwartje. De farthing werd
na 1956 niet meer geslagen. Vanaf 31 december 1960 was het geen wettig betaalmiddel meer. (Wikipedia)
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Elsbeth had in SOMETHING FRESH een fragment
gevonden waarin een bezoeker aan secretaris Baxter
in de Emsworth Arms zijn mening over het plaatsje
Emsworth vertolkte.
"Infernally quiet place, this, sir. I haven't
found a soul to speak to since I arrived
yesterday afternoon except deaf-and-dumb
rustics. Are you making a long stay here?"
"I live outside the town."
"I pity you. Wouldn't care to do it myself. Had
to come here on business and shan't be sorry
when it's finished. I give you my word I
couldn't sleep a wink last night because of the quiet. I was just dropping off when a
beast of a bird outside the window gave a chirrup, and it brought me up with a jerk as
though somebody had fired a gun. There's a damned cat somewhere near my room that
mews. I lie in bed waiting for the next mew, all worked up.
"Heaven save me from the country! It may be all right for you, if you've got a
comfortable home and a pal or two to chat with after dinner; but you've no conception
what it's like in this infernal town—I suppose it calls itself a town. What a hole!
There's a church down the street. I'm told it's Norman or something. Anyway, it's old.
I'm not much of a man for churches as a rule, but I went and took a look at it.
"Then somebody told me there was a fine view from the end of High Street; so I
went and took a look at that. And now, so far as I can make out, I've done the sights
and exhausted every possibility of entertainment the town has to provide—unless
there's another church. I'm so reduced that I'll go and see the Methodist Chapel, if
there is one."
Als afsluiting volgde nog een quizje van Peter over dorpen in het werk van Wodehouse. Ik heb
alleen de antwoorden nog, waaronder Blandings Parva, Bramley on Sea, Marvis Bay, Twing,
King's Deverill, Market Blandings, Belpher, Steeple Bumpleigh, Maiden Eggesford, en Totleighin-the-Wold. De vragen kunt u er wellicht zelf bij bedenken. Er waren 13 multiple choice
vragen. Leonard had er 12 goed en Rob en Elsbeth beiden 11. Wat een rijkdom aan kennis
bevindt zich onder onze gelederen.
En toen was het tijd om af te sluiten. Peter kondigde aan dat hij een nieuwe presentpremie op de website had gezet. Het was het verhaal AARDBEIEN uit het tijdschrift FAVORIET
van juli 1931, een vertaling van het verhaal QUEST dat kort daarvoor in COSMOPOLITAN en
S TRAND MAGAZINE was gepubliceerd.
Omdat het filmfestival naderde bekeken we deze keer niet na afloop gezamenlijk een
Wodehouse-film. We zwaaiden nog even naar elkaar ten afscheid en hoewel we, zoals Uncle
Fred dat noemt, a pleasant and instructive afternoon gehad hadden, hoopten we van harte dat
de volgende bijeenkomst 'live' zou kunnen worden gehouden.
JOSEPHA OLSTHOORN
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WAT

VINDEN ONZE LEDEN?

Gedwongen door de Corona maatregelen heeft het
bestuur de afgelopen jaren meerdere keren moeten
besluiten om de live bijeenkomst van de Wodehouse
Society te vervangen door een Zoom meeting. Laten
we het er voorzichtig op houden dat het fijn is dat
dit alternatief bestaat, maar ons gevoel is dat we
toch iets missen: direct contact met onze andere
leden. We verheugden ons dan ook erg op de
aangekondigde live bijeenkomst in het Vennendal in
Nunspeet. Helaas bleek dat de Omikron-nazaat van
de Delta-variant te hardnekkig om deze geplande bijeenkomst door te laten gaan. Wéér een
Zoom meeting dus op 12 februari.
Onze voorzitter heeft onlangs aan de Nederlandse leden van de Society een paar vragen
voorgelegd om hun voorkeuren te peilen m.b.t. de bijeenkomsten. 37 leden hebben de enquête
beantwoord.
De respondenten prefereren massaal een live bijeenkomst boven een digitale meeting. Als het
door Corona niet anders kan, blijven we over het algemeen de Zoom variant wel bijwonen, maar
enthousiasme voor deze oplossing spreekt niet uit de reacties. De mogelijkheid van een
hybride bijeenkomst (= een live bijeenkomst waarbij leden ook via een digitale verbinding deel
kunnen nemen) lijkt wenselijk (misschien buiten Corona-tijden ook geschikt voor leden die wat
verder weg wonen of wat minder mobiel zijn); dit alternatief zal het bestuur verder
onderzoeken.
Dank voor uw reacties. U heeft gesproken!
Wij blijven zoeken naar mooie locaties voor aangename, live bijeenkomsten van de
P.G. Wodehouse Society (NL)! Weet u een goede locatie, laat het ons dan ook weten!
Voor de duidelijkheid: voor de bijeenkomst op 18 juni hebben wij een geweldige locatie
gevonden in Deventer. Nadere informatie vindt U elders in dit blad.
MARCEL GIJBELS

LEDENNIEUWS
Overleden;
4
Ronald Brenner, Rotterdam
Opgezegd:
243 Bas Alberts, Berkel-Enschot
163
Janine van Ipenburg, Utrecht
Courtesy member E. Woodger-Murphy is verhuisd van de UK naar de US.
U kunt een ledenlijst (in PDF formaat) aanvragen bij het secretariaat:
pgwssecretariaat@hotmail.nl
Vergeet U niet uw lidmaatschapsgeld voor 2022 (€25,-) te betalen: NL17INGB0008558315
t.n.v. P.G. Wodehouse Society
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AANKONDIGING

BOEKVERTALING

“FRENCH LEAVE”

UIT

1955

door Jannes Koster
In juni verschijnt dan eindelijk de vertaling van FRENCH LEAVE uit
1955 onder de Nederlandse titel FRANSE TOESTANDEN. Als een van de
weinige novels van Wodehouse was deze titel nog nooit in het
Nederlands vertaald. Het gerucht gaat dat deze roman “niet leuk
genoeg” zou zijn bevonden. Nu ben ik als vertaler natuurlijk niet
onpartijdig maar ik kan iedereen verzekeren dat ik er zelf enorm bij
heb zitten grinniken.
Het boek is heel los gebaseerd op een toneelstuk van Guy Bolton uit
1930, genaamd THREE BLIND MICE en verfilmd in 1938 met dezelfde
titel. In 1941 werd het verhaal opnieuw verfilmd als MOON OVER
MIAMI en in 1946 nog eens als THREE LITTLE GIRLS IN BLUE.
Wodehouse heeft het eigenlijk totaal herschreven, alleen de drie
zussen op vakantie in Frankrijk zijn nog over van het oorspronkelijke toneelstuk. En dat is aan
tientallen sappige dialogen in de vertaling te merken.
Na verschijning in 1955 hebben een aantal landen wel een vertaling uitgebracht, steeds onder
een andere titel:
Zweeds:
Noors:
Fins:
Italiaans:
Deens:
Duits:

1956
1957
1957
1966
1968
1971

FRANSYSK VISIT
FRANSK BROD OG ARME RIDDERE
RANSKALAISTA RAKKAUTTA
E, CHI S’E VISTO , S’E VISTO
OVERHALS OG BOVED
TERRY LEBT VERSCHWINDERISCH

Frans bezoek
Frans brood en een leger ridders
Franse liefde
Wie niet weg is, is gezien
Hals over kop
Terry leeft verkwistend

Uit bovenstaande titels behoeft de Engelse titel een uitleg en is de Zweedse min of meer
letterlijk. FRENCH LEAVE is een Engelse/Amerikaanse uitdrukking voor “er tussenuit knijpen”,
bijvoorbeeld vertrekken van een feest zonder afscheid te nemen. Grappig is wel dat de
Fransen dezelfde uitdrukking kennen als: “aller à l’anglaise”. In het boek doet een dergelijke
situatie zich wel voor maar ik weet niet of Wodehouse hier echt op doelde.
Omdat in het verhaal de hoofdrolspelers met nogal wat verwikkelingen te maken krijgen, heb ik
de letterlijke titel vermeden en gekozen voor FRANSE TOESTANDEN.
Zonder al teveel weg te geven gaat het verhaal om het volgende.
Drie zussen met de naam Trent hebben een kippen- en honingboerderij in Bensonburg
(Remsenburg). Ze komen aan een som geld omdat een toneelstuk van hun overleden vader aan
de televisie wordt verkocht. Ze besluiten dat geld uit te geven aan de Franse kust in St.
Rocque (Dinard) waar een festival wordt gehouden.
Markies de Mauberanne, ook wel Old Nick genaamd, komt daar ook terecht, ik zeg even niet
hoe, en het verhaal draait verder eigenlijk om Terry Trent die in St. Rocque en later ook in
Roville (Deauville) Old Nick ontmoet en zijn zoon Jeff die een boek schrijft.
Zij beleven een hoop komische perikelen, zoals Old Nicks ex die komt opdagen, de plaatselijke
politiecommissaris die compleet uit zijn dak gaat, en de Amerikaanse uitgever van Jeffs boek
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die Terry Trent en Old Nick uit een hopeloze situatie redt. Maar uiteindelijk komen we de
hoofdrolspelers weer tegen als ze terug zijn in Amerika waar de allerlaatste verrassing uit de
hoed van Wodehouse tevoorschijn komt.
Prettig dik aangezette stereotype grappen over mannen in functie, voormalige echtgenotes die
erg lastig blijken en overgoten met een spottende blik naar Frankrijk en de Fransen.
Het boek wordt gedrukt in A5-formaat met lettertype Calibri Light, in gebonden uitvoering,
met een afbeelding en titel op de voorkant en de titel op de rug.
In de schutbladen is opgenomen dat het gaat om “EEN UITGAVE VOOR DE LEDEN VAN DE
P.G. WODEHOUSE SOCIETY – 2022” en dat de oplage 30 genummerde exemplaren telt.
Totaal 212 bladzijden, prijs 16.00 €.
Het boek kan worden besteld via janneskoster@gmail.com en dan worden afgehaald op onze
bijeenkomst op 18 juni in Deventer.
Als je niet in Deventer aanwezig kunt zijn kan het uiteraard bij mij thuis worden afgehaald of
tegen posttarief met kussenenveloppe (€ 5.60) worden opgestuurd.

***

***

THEMA: FRANSE

***
TOESTANDEN

P.G. Wodehouse heeft vóór WOII een lange tijd in Frankrijk gewoond en
reisde vandaar ook weer naar Engeland en Amerika. Tijdens en na de oorlog
verbleef hij ook enige tijd in Parijs, o.a. in afwachting van het onderzoek
naar zijn positie in de oorlog; zoals bekend werd hij geïnterneerd in o.a.
Huy, Tost en Berlijn.
Wodehouse gebruikte zijn ervaringen in Frankrijk in vele verhalen en
uitdrukkingen. Ole van Luyn en Ken Clevenger (USA) hebben zelfs een
project gestart om alle Franse vermeldingen te gaan inventariseren. Deze
zijn terug te vinden op onze website Le Mot Juste: https://wodehousesociety.nl/research-onderzoek/french-words-le-mot-juste
We komen dus Frankrijk en Franse uitdrukkingen in vele werken tegen. Zoals we hierboven
kunnen lezen vertaalde Jannes Koster onlangs de Wodehouse-roman FRENCH LEAVE (1956) en
gaat hij deze vertaling in juni presenteren.
Voor de komende bijeenkomst is het thema dus: ‘Franse toestanden’. De opdracht aan alle
leden is om eens in het werk van Wodehouse te kijken naar een leuk stukje dat je kan
voordragen, waarin Frankrijk of het Frans een rol speelt. En mocht je twijfelen: kijk eens op
de eerder genoemde webpagina Le Mot Juste. Dit geeft een duizelingwekkende hoeveelheid
aan mogelijkheden. Of moet ik zeggen: ‘une quantité vertigineuse de possibilités’?
PETER NIEUWENHUIZEN

11

Nothing Serious, juni 2022

18 JUNI

FERMERIE
ALLEN!

KOMEN WE BIJEEN IN DE

KOMT

TE

DEVENTER!

door Elsbeth Westerman

"What ho...?! Het zou toch Nunspeet worden?" Ja, dat was zo, maar helaas voor ons, maar goed
voor het hotel, zorgde het opheffen van de corona-ban ervoor dat de agenda van het Villahotel
acuut volstroomde en er geen gratis plekje meer voor ons was in heel 2022... We hopen ooit
alsnog gebruik te kunnen maken van hun aanbod.
En – oh Sonny Boy! – hebben wij iets gevonden...! We nodigen
jullie nu uit in: de Fermerie te Deventer! Dit is een
historisch gebouw met een gezellig informeel café erin. Het
heeft een voor ons af te sluiten zij-ruimte dat aan dat café
vast zit en er is een prima buitenspel-optie op het pleintje
voor de Fermerie. De zij-ruimte is zonnig en shabby chique
met karakter (zoals wijzelf dus?) voorzien van allerlei
moderne technieken en zelfs een piano! Dit alles bevindt
zich op een goede 10 minuten lopen van het station of 15
minuten als je liever wat rustiger aandoet om van de stad te
genieten.
Uiteraard hebben we de locatie ook laten keuren door twee van ons meest kritische leden; het
doorstond hun test! Jannes Koster en Leonard Beuger waren erg gecharmeerd van de
informele sfeer van de Fermerie en diens – ik citeer Jannes – "prettige en doortastende
cafébaas, die overal een oplossing voor heeft". Wat hen betreft kreeg deze locatie een royale
thumbs up. Kijk voor jouw eigen eerste indruk op www.fermerie.nl.
Bonus: je kunt er ook een uitstekende wijn krijgen, Mulliners waardig, zo verzekerde mij een
ander lid, die er vaker komt, Gerben Hellinga. Maar ook ander drankgenot, zoals een
cappuccino, is er heerlijk, kan ik zelf verzekeren, omdat die overvloedig stroomde bij mijn
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kennismaking met Han Koerhuis, de hierboven al aangehaalde en inderdaad zeer goed geluimde
uitbater van de Fermerie. Han vond het bijzonder leuk om een literair gezelschap als de onze
te mogen ontvangen en noteerde ons meteen ook joviaal voor 15 oktober as.; als dat geen ons
goedgezinde cafébaas is?
Laat je dus aangenaam verrassen door de zeer relaxte sfeer van de historische Fermerie en
zijn goedlachse uitbater! Als slechts enige wederdienst voor het gratis de hele middag mogen
gebruiken van zijn zij-ruimte, vraagt Han dat iedere aanwezige minimaal 1 drankje bestelt
(meer mag ook natuurlijk!). Kortom, komt dus allen en drinkt iets op ons hernieuwd fysiek
samenzijn!
Optioneel kun je in de Fermerie ook een uitstekend diner krijgen na
afloop. Ook de kwaliteit daarvan werd grif benadrukt door ons
lokale Deventer-lid Gerben. Om de prijs hoef je het in ieder geval
niet te laten: voor €20,- heb je een uitstekende verrassingsmaaltijd
van de kok (geen menukaart, de dineroptie wisselt). Wel verzocht
Han dat men zich van tevoren opgeeft voor deze optie (zie details
onderaan deze tekst). Kijken of je alsnog last-minute kunt dineren
kan ook, maar bij al te grote vraag zou het kunnen dat Han je dan
moet teleurstellen...
En dan zijn er natuurlijk nog de
verlokkingen van de mooie boekenstad
Deventer zelf... Hier kun je nog Wodehouse-pareltjes vinden in één
van de gezellige tweedehands boekenzaakjes. Bij de winkel 'Das
Gute ist immer da!' hebben ze bijvoorbeeld altijd wel een doos vol
Engelse Wodehouse op voorraad. Maar daarnaast ook belangrijk:
Deventer biedt een prachtige GRATIS centrum-parkeeroptie, vlak
bij de Fermerie, aan de overkant van de IJssel. Met 5 minuutjes
lopen ben je dan, via eerst een pontje, bij de Fermerie; een prettig
'appeltje-eitje' dus voor de autorijders onder ons!

Graag tot ziens allemaal op 18 juni te Deventer!
De details:
• Tijdstip/locatie: 18 juni, 13:00 tot 16:00, De Fermerie, Muggeplein 9, Deventer.
•

Route: 10 à 15 min lopen vanaf het station, of 5 minuten lopen vanaf de
parkeeroptie/pont.

•

Parkeren: GRATIS bij parkeerterrein 'Melksterweide' of voor €1,- (dagkaart) bij 'De
Worp' er vlak naast. Beide opties vlak naast het pontje waarmee je over kunt overvaren
naar het centrum.

•

Het pontje: Bolwerksweg 1, Deventer, een retourtje kost €1,70. Vaartijden: constant
heen-en-weer,

eindtijd

meestal

23:00,

soms

01:00,

zie

info

ook

op

www.pontjedeventer.nl
•

Diner-optie: verrassingsmenu (vegetarisch ook mogelijk) voor €20,-, opgeven bij
Elsbeth: penningmeester@wodehouse-society.nl.
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DE ENGELSE CONVENTION IN HARROGATE: WODEHOUSE IN THE SPRINGTIME
door Peter Nieuwenhuizen
Voor de eerste keer organiseerde de Engelse
Wodehouse Society een Convention waar
diverse lezingen centraal stonden. Eerder had
de society al andere activiteiten gehad zoals
reizen,
maar
een
bijeenkomst
met
inhoudelijke bijdragen was nieuw. De
bijeenkomst vond in Harrogate plaats op 26
maart; de keuze voor deze stad kwam voort
uit de bekendheid van P.G. Wodehouse met dit
kuuroord (zie artikel hierna). De mooie
voorjaarstitel Wodehouse in the Springtime
refereert al meteen aan Wodehouse. De locatie was het statige hotel Majestic.
Voor de zaterdag waren zeven sprekers geselecteerd, die allemaal een aparte invalshoek
hadden op het werk en leven van Wodehouse. Voorzitter Tim Andrew die de dag zou leiden,
was helaas geveld door corona en werd deskundig vervangen door Wodehouse-auteur Paul Kent.
De eerste lezing van Graham Johnson, ‘Plum in the Pump Room’, ging
over de stad Harrogate en de relatie met Wodehouse. Hij had diverse
vermeldingen gevonden in de Wodehouse-canon die hierover gingen.
In een artikel elders in dit blad is een aanvullende studie te vinden.
Ons erelid Tony Ring ging terug naar het begin van Wodehouse’s
carrière bij de krant THE GLOBE in zijn lezing ‘A Variety of Verse’. Zijn
vroege gedichten uit die tijd zijn nog verrassend actueel. In die
periode bekwaamde Wodehouse zich in het schrijven van woorden bij
de muziek, in plaats van omgekeerd wat tot dan toe gebruikelijk was.
Ook schreef hij limericks voor THE BOOKS OF TODAY AND THE BOOKS OF
TOMORROW, maar stopte daar snel mee. Rechtsgeleerde Jonathan
Causer had in de volgende lezing ‘Lawyers in Wodehouse’ het werk van
Wodehouse nagespeurd op de rol van rechters en juristen en ging ook in op Wodehouse’s eigen
gevecht met de wetgevers. Elliott Milstein, de oud-voorzitter van de Amerikaanse Wodehouse
society die al in 1975 (Toronto) zijn bachelor thesis schreef over Wodehouse, hield het
pleidooi ‘Wodehouse’s Greatest Novel’ waarin hij overtuigend aangaf dat op basis van plot,
karakters en taalgebruik, LEAVE IT TO PSMITH het beste
boek van Wodehouse moest zijn.
Na de lunch was het de beurt aan ondergetekende, die in
de lezing ‘Imagining the Wooster bookcase, and the wit and
wisdom within’ een lans brak voor de ontwikkelde kant van
Bertie Wooster, die over een welgevulde (imaginaire)
boekenkast moest beschikken om zijn rijke wereld van
referenties te kunnen vullen. In de Wooster boekenkast
komen we o.a. detectives, sportbladen, toneel- en
filosofische werken, poëzie, avonturen- en damesromans
tegen. De volgende spreker Jenny Haddon sloot hier mooi
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op aan. Onder het pseudoniem Sophie Weston heeft zij tientallen damesromans had
geschreven. Haddon is lid van de Romantic Novelists’ Association en had in de Wodehouseverhalen gezocht naar de rol van de vrouwelijke romanschrijvers. Voor haar lezing ‘Romantic
Novelists in Wodehouse and real Life’ keek zij naar o.a. Julia Ukridge, Lady Wickham, Daphne
Dolores Morehead en Rosie M. Banks. Laatstgenoemde zou volgens het WODEHOUSE HANDBOOK
van Norman Murphy gebaseerd kunnen zijn op Ruby M. Ayres.
De afsluitende lezing werd gegeven door de Amerikaanse curator Tad Boehmer, die
onderzocht had welke boeken Wodehouse zelf heeft gelezen in de periode 1951-1955. Dat
waren maar liefst 900 titels. Hij kon dat grotendeels reconstrueren in zijn lezing ‘Something
Borrowed: What Wodehouse checked out from the New York Society Library’ aan de hand van
handgeschreven uitleenkaartjes van de bibliotheek waar Wodehouse toen vlakbij woonde.
Uiteraard waren dat humoristische werken en detectives, maar ook werken over varkens in
1951; PIGS HAVE WINGS kwam uit in 1952.
De dag werd afgesloten met een quiz onder leiding van Paul Kent en een diner. Voor herhaling
vatbaar!

***

WODEHOUSE

IN

***

HARROGATE –

***
IN LEVEN EN LITERATUUR

door Peter Nieuwenhuizen
Tussen 25-27 maart 2022 werd in Harrogate in het Hotel
Majestic de eerste UK Wodehouse Convention gehouden,
met de titel “Wodehouse in the Springtime”. Dat is een
mooie verwijzing naar zowel het voorjaar (springtime) als
het korte verhaal JEEVES IN THE SPRINGTIME (1921), later
opgenomen in THE INIMITABLE JEEVES (DE ONNAVOLGBARE
JEEVES) en de boektitel UNCLE FRED IN THE S PRINGTIME uit
1939 (OOM FRED VERSIERT HET).
Maar waarom werd er voor Harrogate gekozen, wat is de
link met Wodehouse?
Harrogate is een oude stad in het Engelse Noord-Yorkshire die in de 16e eeuw al bekend stond
om het bijzondere water. Het ijzer en zwavelhoudende water gaf de stad in de 17e en 18e eeuw
een reputatie: het geneeskrachtige water werkte kennelijk goed voor allerlei kwalen zoals
jicht en spit. Het drinken van dit water zou een positieve uitwerking op de gezondheid hebben.
Populair was de Royal Pump Room uit 1842 waar je ’s
ochtends voor je ontbijt heenliep om een glas zwavelwater
te drinken: voor de armen was er aan de buitengevel een
kraantje bevestigd waar je gratis je water kon tappen.
Naast het drinken van het water kon je in Harrogate ook
geneeskrachtige modderbaden nemen; er waren diverse
badhuizen, zoals het Turkish Bath en de Royal Baths.
Verder stonden er ook oefeningen op het programma om
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het lichaam in goede conditie te krijgen. De grote toestroom van belangstellenden droeg bij
aan de groei van de welvaart van de stad. Andere bekende Engelse kuuroorden waren o.a.
Droitwich Spa en Malvern (Worcestershire), Bath Spa (Somerset) en Royal Tunbridge Wells
(Kent). Na WO-I nam de interesse in dit soort behandelingen af.
Droitwich Spa
P.G. Wodehouse bezocht in 1920 met zijn echtgenote Ethel
het hotel Chateau Impney in het kuuroord Droitwich Spa,
waar je een kuur kon ondergaan door niet het water te
drinken, maar er in te gaan zitten: je nam een bad in het
zoute water. Wodehouse liet dan werkblad aanrukken
waarop hij vanuit zijn bad een uurtje aan een manuscript
kon werken; het blad bleef drijven op het zoute water.
Droitwich zou later als naam gecombineerd met Harrogate
terugkomen in het verhaal ROMANCE AT DROITGATE SPA (1937)
dat een plekje kreeg in de bundel EGGS, BEANS AND CRUMPETS in 1940. In dat verhaal verblijft
Major-General Sir Aylmer Bastable in Droitgate Spa om dagelijks het geneeskrachtige water
te drinken bij de Droitgate Spa Pump Room, tegen de jichtaanvallen.
Als hij er opnieuw verblijft in maart 1927, schrijft Wodehouse aan zijn vriend Bill Townend
dat de zoutbaden van Droitwich Spa hem erg goed doen. Hij werkt er aan SUMMER LIGHTNING
(DE ONTVOERDE ZEUG) dat in 1929 gepubliceerd zou worden. Wodehouse besluit er zelfs (even)
om vegetariër te worden, zolang hij maar drank bij het diner kan krijgen… Het 19e-eeuwse
kasteelhotel Impney waar hij verbleef, had Wodehouse in 1937 waarschijnlijk voor ogen bij
het beschrijven van Walsingford Hall in SUMMER MOONSHINE (MANESCHIJN IN DE ZOMERNACHT).
Harrogate en gezondheid
Wodehouse kende dus de reputatie van dit soort kuuroorden. In zijn brieven die in het
brievenboek van Sophie Ratcliffe verzameld zijn, is te lezen dat hij in 1924 van Great Neck
(USA) via Parijs, Londen en Emsworth naar Harrogate reisde, om daar van het gezonde water
te gaan proeven. Hij verbleef er van 1 september tot 1 oktober 1924 in het Grand Hotel in
Harrogate. Het wennen aan het water kostte wel even wat tijd: het zwavelige water deed hem
aan rotte eieren denken… Op 12 september schrijft Wodehouse aan zijn dochter Leonora
(‘Snorky’):
“Harrogate isn’t such a bad old spot. I played golf today for the first time and feel fine.
The waters taste quite ordinary now, though the first two times I took them it was too
awful for words. Exactly like rotten eggs.”
Echtgenote Ethel bleef niet lang en vertrok naar Gilbert Street 23 in Londen, bij Grosvenor
Square, zodat Wodehouse rustig in Harrogate door kon werken, terwijl hij ook aan zijn
gezondheid werkte. Aan zijn vriend Bill Townend schrijft hij:
“Talking of getting better, there was no earthly need for us to come to Harrogate at all.
Ethel did not drink the waters, and only had massage treatment which she could have got
equally well in London. I, on the other hand, who thought I had nothing the matter with me
was ordered sulphur water twice a day.”
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Volgens Norman Murphy was de voorgeschreven routine in Harrogate voor de echte
gezondheidszoekers:
07.00-07.30 Opstaan, wandelen en eerste dronk bij de Pump Room
07.30-08.15 Nog een wandeling en een tweede glas bij de Pump Room
08.15-09.00 Naar de muziekband luisteren. Eventueel een derde glas water.
09.00 Wandeling terug naar het Hotel voor een ontbijt
10.00 Krant lezen en brieven schrijven
11.00 Sherry
11.30 Tweede bezoek aan de Pump Room, nog een glas water
12.00 Wandeling door de parken, eventueel nog een glas water
13.00 Wandeling naar het hotel voor de lunch
14.00 Wandelen, golf of een autorit door de omgeving
Verwijzingen naar Harrogate
Door zijn persoonlijke ervaringen met het kuren in Harrogate en Droitwich is het niet
verwonderlijk dat Wodehouse in zijn literaire werk ook verwijzingen naar deze kuuroorden
opneemt. Al bladerend in zijn werk kom je er snel een aantal tegen, zowel met een positieve,
neutrale als negatieve betekenis.
Een vroege referentie in 1922 is te vinden in het verhaal THE DELAYED EXIT OF CLAUDE AND
EUSTACE, later in de eerder genoemde bundel THE INIMITABLE JEEVES. Bertie Wooster wordt
door zijn tante Agatha gevraagd om zijn oom George Travers te vergezellen naar Harrogate,
om zijn zenuwgestel op orde te krijgen. Bertie heeft er totaal geen zin in, maar hij hoeft
uiteindelijk ook niet te gaan.
In het verhaal CLUSTERING ROUND YOUNG BINGO (1925) dat Wodehouse vlak na zijn verblijf in
het kuuroord schreef, laat hij Bertie Wooster wel naar Harrogate vertrekken om onder te
duiken bij zijn oom George die daar opnieuw is om te kuren. Wodehouse beschrijft dan dat oom
George geen alcohol mag drinken en elke morgen om 8.30 uur de heuvel moest aflopen naar de
Royal Pump Room “and imbibe twelve ounces of warm crescent saline and magnesia. It doesn’t
sound much, put that way, but I gather from contemporary accounts that it's practically
equivalent to getting outside a couple of little old last year’s eggs beaten up in sea-water.”
Kennelijk had Wodehouse toch een minder plezierige herinnering een het zoutige minerale
water. Het verhaal kwam hetzelfde jaar in CARRY ON, JEEVES (KNAP JIJ ’T MAAR OP, JEEVES)
terecht.
Over zijn oom George, diens leverkwalen en verblijf in Harrogate lezen we ook in JEEVES AND
THE OLD S CHOOL CHUM en in INDIAN S UMMER OF AN UNCLE (beiden 1930).
In het verhaal UKRIDGE AND THE OLD STEPPER (1928) vertelt Ukridge aan zijn vriend Corky over
zijn verblijf in de cottage Journey’s End van zijn tante Julia. Hij meldt dat zijn buurman,
kolonel Philip Bayliss, ook vanwege leverklachten vertrokken is naar Harrogate om te kuren.
Eustace Mulliner, een van de vele neven van Mr. Mulliner, krijgt zijn geliefde rijke tante
Georgiana, lady Beazley-Beazley, op theevisite in Londen als ze op doorreis is naar Harrogate.
In het verhaal OPEN HOUSE (1932) lezen we echter niets over haar kwalen of de reden voor dat
bezoek.
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Onderduiken of afkeuren
Wodehouse gebruikt Harrogate vaker als plek waar je kan
onderduiken of waar je kennelijk niet moet zijn. In JEEVES
AND THE K ID CLEMENTINA (1930) vraagt Bertie aan Jeeves
om zijn tante Agatha op de mouw te spelden dat hij in een
weekje in Harrogate aan het kuren is. Gally Threepwood
wordt in FULL MOON (1947) afgeschilderd als een type die
zijn tijd juist niet in Harrogate verdoet als veel van zijn
aan jicht lijdende leeftijdsgenoten.
Lord Shortlands wordt in 1948 in SPRING FEVER (ECHT IETS
VOOR MEI ) door zijn dochter Adela gedwongen om mee te gaan naar Harrogate vanwege de spit
van zijn schoonzoon Desborough. Harrogate is niet zijn favoriete plek: “Adela made me go with
her to Harrogate, of all loathsome holes”.
Het boek JEEVES IN THE OFFING uit 1960 (JEEVES MET VAKANTIE) opent zelfs met een scene
waarin Bertie’s tante Dahlia hem meldt zijn haar man, oom Tom Travers, niet op Brinkley Court
verblijft, maar in Harrogate.
“'Tom's not there. He's gone to Harrogate with Cream.'
'You mean lumbago.'
'I don't mean lumbago. I mean Cream. Homer Cream. Big American tycoon, who is visiting
these shores. He suffers from ulcers, and his medicine man has ordered him to take the
waters at Harrogate. Tom has gone with him to hold his hand and listen to him of an evening
while he tells him how filthy the stuff tastes.'”
Hoe smerig het geneeskrachtige water ook smaakt, Bertie’s oom Tom probeert er zaken te
doen met de aan maagzweren lijdende ondernemer Homer Cream.
Spiritisme
Wodehouse had al eerder een seance met het spiritueel medium H. Dennis Bradley bijgewoond,
waar hij een spookachtige ervaring had opgedaan (net als later twee keer in 1925). In het boek
van Bradley (THE WISDOM OF THE GODS, ho.6 en 14) is over deze sessies te lezen. In een brief
aan Bill Townend vanuit Harrogate in september 1924 vertelt hij dat hij deze bijzondere
ervaring verwerkte in het verhaal HONEYSUCKLE COTTAGE (1925) dat kort erna in MEET MR.
MULLINER werd opgenomen; er is helaas geen Nederlandse vertaling van dit verhaal. Wodehouse
was net als zijn broer Armine Wodehouse gevoelig voor spiritistische en theosofische
gebeurtenissen. In zijn werk zijn dan ook verschillende sporen van de theosofie te vinden.
Zo zien we dus dat Harrogate niet alleen een toevluchtsoord was voor P.G. Wodehouse om te
kunnen kuren en werken en om spirituele ervaringen op te doen, maar hij verwerkte dit
kuuroord ook vele malen in zijn verhalen om zijn karakters een gezondheidsverbetering te
laten ondergaan in hun jicht, spit, lever of maagzweer, om ze af te schilderen als overmatige
levensgenieters, om tijdelijk even onder te duiken, om uit te rusten of simpelweg om er juist
nooit (meer) te willen komen.
Kortom: Wodehouse en Harrogate zijn nauw verbonden in leven en literatuur!
Literatuur
S. Ratcliffe, P.G. Wodehouse – A Life in Letters. London: Hutchinson, 2011, p.120, 164-169, 184-187.
R. McCrum, Wodehouse – A Life. London: Viking, 2004, p.161-162, 174,176
N.T.P. Murphy, A Wodehouse Handbook – The World and Words of P.G. Wodehouse. Volume 2. London: Popgood & Groolley,
p.165, 250-251.
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PRESENT-PREMIES
door Marcel Gijbels
Al vanaf het prille begin van de Wodehouse Society beloonde het bestuur de aanwezige leden
na afloop van de vergadering met een present-premie (p-p), vergelijkbaar met het snoepje van
de week voor de trouwe bezoekers van de Gruyter winkels. De allereerste p-p (juni 1989) werd
verzorgd door de toenmalige secretaris Rob Kooy(t), en was samengesteld door Ronald Brenner
(t, lid nummer 4) op basis van zijn voordracht DE OORLOGSBELEVENISSEN VAN P.G. WODEHOUSE met
een kopie van WODEHOUSE’S BROADCASTS FROM GERMANY. Zware, maar interessante kost. Hiermee
was een traditie geboren: na afloop van elke vergadering kregen de deelnemers een p-p (soms
zelfs meerdere) mee naar huis, een kopie van een verhaal van Wodehouse uit een bijzonder
tijdschrift, een studie
over Wodehouse’ werk of
leven,
bibliografische
informatie, een speciale
foto, een stripbewerking,
enz. De meest recente p-p is uitgebracht in feb. 2022, nummer 92, AARDBEIEN uit het
tijdschrift FAVORIET (1931), verzorgd door Peter Nieuwenhuizen. Deze p-p werd uiteraard
digitaal beschikbaar gesteld via de site, aangezien er door Corona-belemmeringen geen live
bijeenkomst was.
De p-p’s uit de jaren ‘80 en ’90 waren “gewone” papieren kopieën, veel exemplaren daarvan zijn
natuurlijk verloren gegaan. In de afgelopen tijd hebben Peter Nieuwenhuizen en Hans Muller
ervoor gezorgd dat ong. 80 p-p’s gescand en digitaal doorzoekbaar zijn gemaakt, en deze zijn
geplaatst in het digitale archief dat door Hans opgezet en onderhouden wordt.
Er ontbraken echter nog ong. 20 exemplaren.
Herman van Riel en ik hebben, dankzij de bijna
niet te stuiten inzet van Etienne Corljé (t),
de beschikking over een volledige set kopieën
van alle p-p’s die ooit zijn uitgereikt. Deze
kopieën zijn niet altijd even scherp, maar
dankzij het minutieuze digitaliseerwerk van
Herman zijn nu alle p-p’s beschikbaar via onze
site.

Hulde aan Etienne en Herman, en natuurlijk aan Hans die de aanzet heeft gegeven en aan Peter
voor het boven water halen van veel documenten.
Er zijn nu bijna 100 p-p’s te lezen via de PGWS site; samen met de al eerder geplaatste
historische uitgaven van de NOTHING SERIOUS goed voor uren leesplezier.

19

Nothing Serious, juni 2022

EEN BOEKEN-TOMBOLA
Het was in de vroege ochtend van de dag dat de PGWS zijn winter (Zoom) bijeenkomst had,
dat een goede vriend mij appte met een fotootje uit de plaatselijke krant. Hierin werd in de
rubriek “Lezers helpen lezers” een collectie Wodehouse boeken aangeboden. Hierop heb ik
natuurlijk snel gereageerd met de mededeling dat ik dacht dat ik met deze boeken zeker een
aantal leden van de P.G. Wodehouse Society blij kon maken.
Toen we enkele uren later met elkaar onze Zoom-bijeenkomst hadden bleek al snel dat
verschillende leden dezelfde advertentie hadden gezien en soms ook al hadden gereageerd.
Enkele dagen na mijn reactie kreeg ik bericht dat ik de collectie gratis kon ophalen, en daar
heb ik natuurlijk geen gras over laten groeien.
De collectie behoorde toe aan een ouder echtpaar, beide echtelieden hadden gedurende vele,
vele jaren met plezier Wodehouse gelezen (en niet geweten dat er een Wodehouse Society
bestond) en hadden zo een flinke Wodehouse verzameling opgebouwd. Door een snel
verslechterende gezondheid werd besloten om te proberen de collectie boeken een goede
bestemming te geven.
De verzameling bestaat uit zo’n 100 boeken, zowel hard
covers als pockets, romans, omnibussen en biografieën. De
meeste boeken zijn in voortreffelijke staat.
Omdat mijn uitgangspunt is dat ik wil proberen de boeken
ten goede te laten komen aan zoveel mogelijk leden, lijkt
het mij een leuk idee die verdeling in de vorm van een
tombola te doen, waaraan àlle leden kunnen deelnemen.
De live tombola zal dan tijdens onze oktober bijeenkomst
plaats vinden.
Het idee is als volgt:
• De lijst met boeken en hun volgnummer wordt op de PGWS-website gepubliceerd.
• Alle leden kunnen max. 5 boeken van hun voorkeur met het bijbehorende nummer (op
volgorde) aan mij doorgeven (herman.vanriel@outlook.com of 0162-687232). De
uiterste datum hiervoor is 1 oktober 2022.
• De wensenlijstjes gaan in een hoge hoed, waaruit een, bij voorkeur onpartijdig lid de
trekking doet. Er zal een eerste reeks worden getrokken. Het bestuur zal het ordelijke
en eerlijke verloop bewaken en administreren.
• Leden die aanwezig zijn kunnen hun gewonnen boeken direct meenemen. Leden die niet
aanwezig zijn kunnen het boek afhalen of tegen de betaling van de verzendkosten laten
opsturen.
• Overgebleven boeken zullen op een later tijdstip, al dan niet tijdens een volgende
bijeenkomst, een nieuwe eigenaar vinden of uiteindelijk in het PGWS-Winkeltje een
plaats krijgen.
HERMAN VAN RIEL
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DE

RELATIE VAN

P.G. WODEHOUSE

MET

INDIA

door Peter Nieuwenhuizen
Op 1 maart 2019 bezocht auteur Ashok Kumar Bhatia voor de
tweede maal onze P.G. Wodehouse Society. In restaurant
Szmulewicz konden we met hem in gesprek gaan; een verslag
hiervan staat in ons verenigingsblad NOTHING SERIOUS (mei
2019).
Ashok Bhatia is erg actief op sociale media: hij schrijft vele
blogs en mengt zich in discussies op Facebook. In de afgelopen
jaren heeft hij zich geconcentreerd op de vermeldingen van
Wodehouse van Indiase verwijzingen en schrijft er regelmatig
over op zijn blog.
Zijn blog-bijdragen zijn nu in 2022 gebundeld in een boek: THE
INDIAN CURRY DISHED OUT BY P.G. WODEHOUSE. In dit boek over
zijn bevindingen van Wodehouse en diens India-vermeldingen geeft Bhatia alle vindplaatsen
aan. In vijftien korte hoofdstukken van 1-2 pagina’s komen vele onderwerpen aan de orde: van
Indiase tempels en priesters, fauna (cobra’s en tijgers), Mahatma Gandhi, militairen en jagers,
tyfoons, fakirs, mystieke ervaringen, liefde, Indiaas rubber, reizen, Buddha, mythologie, tot
Taj Mahal en gewoonten. Een enkele keer is er even verwarring: is ‘yelling like an Indian’ nu een
Indaas of Indiaans gegil?
De meeste hoofdstukken zijn een opsomming van verwijzingen naar de
vindplaatsen van de verwijzingen naar India, maar er zijn ook enkele
langere hoofdstukken, zoals over de Indiase vertalingen en navolgingen
van Wodehouse (3p.), de vermeldingen na de onafhankelijkheid van
India in 1947 (4p.) en de Indiase aspecten die Wodehouse nooit
genoemd heeft, zoals Indiase wiskundigen, yoga en dichters (3p.).
In India zijn de boeken van Wodehouse nog goed verkrijgbaar. De
naam ‘Wodehouse’ is echter ook voor velen verbonden met diens oudere
broer Ernest Armine Wodehouse, de leraar van Indiaas spiritueel
leider Krishnamuti en ook met Sir Philip Edmond Wodehouse, de
gouverneur van Bombay in de 19e eeuw.
Ashok Bhatia vermeldt nog dat hij het idee kreeg om de Indiase vermeldingen te bundelen als
Indian Curry, na het lezen van de bijdrage van Masha Lebedeva over de Russische
vermeldingen van Wodehouse: The Russian Salad. Misschien wordt het wel tijd voor een
Nederlandse Wodehouse stamppot?
Literatuur
Ashok Kumar Bhatia, The Indian curry dished out by P.G. Wodehouse. Privately published, 2022. ISBN 978-935566-231-6. 58pp.
Online: https://ashokbhatia.wordpress.com/2021/08/31/the-indian-curry-dished-out-by-p-g-wodehouse/
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PAUL KENT

EN

WHAT HO! – P.G. WODEHOUSE

ON FOOD

door Peter Nieuwenhuizen
Auteur Paul Kent, prominent lid van de Engelse Wodehouse Society,
heeft een prachtige Wodehouse-trilogie op zijn naam staan: THIS IS
JOLLY OLD FAME (2019), MID-S EASON FORM (2021) en recent THE H APPINESS
OF THE WORLD (2022). Een vierde deel is ook al in voorbereiding:
WODEHOUSE AT THE THEATRE.
In een interview vertelt Paul Kent over zichzelf: “I was a BBC radio
producer, specializing in music and drama performances. I had first
encountered Wodehouse at the age of 12, but carried this love over into
my professional life, during which I commissioned and produced
numerous BBC readings and dramatizations. Now semi-retired, I have the
time to write the book(s) I’ve always wanted to write about him.”
Tijdens het onderzoek en het schrijven bleven er veel onderwerpen over
die niet direct een plekje konden krijgen in het meerdelige werk. Deze restanten onderzoek
heeft hij nu per thema gebundeld in een nieuwe serie kleine boekjes: WHAT HO! P.G. WODEHOUSE
ON … - A SERIES OF OCCASIONAL PAPERS.
Het eerste boekje is net verschenen en gaat over voedsel. Andere delen in voorbereiding
zullen gaan over: sport, liefde, Hollywood, geld, familie, stijl, Shakespeare, schuld en boete.
Het eerste boekje is een lang essay over Wodehouse en zijn vermeldingen over voedsel, eeten drinkgewoonten van zijn romankarakters, citaten en meer. We komen een prachtige
dwarsdoorsnee tegen: de lekkerbek Sir Gregory Parsloe-Parsloe en de varkensmenu’s, Bertie
Woosters voorliefde voor enerzijds een uitgebreid ontbijt op zijn tijd (‘scrambled eggs and
sardines’) en anderzijds een voorliefde voor een vloeibaar alcoholische variant en wat hij op
clubs, voor lunch en diner ter verwerken krijgt. Ook de gewichtstoename die het consumeren
van al die heerlijkheden tot gevolg heeft, wordt door Wodehouse menigmaal aangestipt,
waarbij een dieet aanbevolen wordt, soms ook om het hart van een jongedame te veroveren,
die het vasten zou kunnen aanzien voor een smachten naar de Geliefde. Enige
lichaamsbeweging, zoals de ‘daily dozen’ (LAUGHING GAS, 1936) is ook een goede remedie om in
vorm te blijven. Anders word je door Wodehouse vereeuwigd met een citaat als: ‘The Right
Hon. was a tubby little chap who looked as if he had been poured into his clothes and had
forgotten to say ‘When!’’ Gandhi wordt dan genoemd als lichtend voorbeeld van gematigdheid
(zie artikel over Ashok Bhatia).
Ook de gewoonte om specifieke zaken te mijden, komt aan de orde: Kid Brady wordt een
‘fruitrian’, Gussie Fink-Nottle een geheelonthouder, Lord Pershore (‘Motty’) een vegetariër,
etc. Ook in zijn Globe-tijd schreef Wodehouse als columnist al over de restaurant en cafés in
Londen, waarvan velen later figureerden als locatie in zijn verhalen. Ook de eetgewoonten van
Wodehouse worden genoemd, mede gezien door de ogen van zijn (stief)kleinzoon Sir Edward
Cazalet. Een mooi thematisch boekje!
Literatuur
Paul Kent, What Ho! P.G. Wodehouse on Food - a series of Occasional Papers: Paper 1. London: Can of Worms Enterprises Ltd.,
2022. ISBN 978-1-911673-20-0. 61pp. Prijs £6.99. De boekenserie is voor Engelsen als abonnement te bestellen, geïnteresseerden
buiten Engeland kunnen losse delen kopen.
Meer info via: https://www.canofworms.net/whatho
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HET 4DE WODEHOUSE FILMFESTIVAL
door Marcel Gijbels
Na een paar keer te zijn uitgesteld vanwege Covid19-beperkingen vond
het 4e Filmfestival op 9 april jl. toch echt plaats in het nieuw aangeklede
theater Perdu in Amsterdam. Elsbeth Westerman en Rob Sander hadden
samen met de vaste culinaire staf van het theater voor een gevarieerd
buffet gezorgd zodat de ongeveer 30 deelnemers voldaan naar de
vertoonde films konden gaan kijken die Peter weer voor ons had
uitgezocht.
Zoals langzamerhand de gewoonte geworden is, werden de films, na een
welkomstwoord door Peter met een inleiding over P.G. Wodehouse en
diens verfilmde werken, door verschillende leden van onze
Society van een nadere korte (soms iets minder korte)
inleiding voorzien, in de veronderstelling dat aanwezigen met
wat minder parate kennis over de verhalen van Wodehouse
de vertoonde films beter zouden begrijpen.
Op de programma van deze aflevering van het festival
stonden deze keer 5 films:
Film Blandings Castle, ingeleid door Jannes Koster
• STICKY WICKET AT BLANDINGS (2014)
Film Golf, ingeleid door Vikas Sonak
• THE LONG HOLE (1924)
Film Jeeves & Wooster, ingeleid door Marcel Gijbels
• WILL ANATOLE RETURN TO BRINKLEY COURT? (1990)
Film Mr. Mulliner, ingeleid door Donald Duk
• BIG BUSINESS (1978)
Film Jeeves , ingeleid door Ronald Duk
• THANK YOU, JEEVES (1934)
Voor het vertonen van de laatste (lange) speelfilm was, door
de gezellige culinaire pauzes tussen de eerste 4
vertoningen, geen tijd meer, maar Ronald hield toch zijn
inleiding zodat we later, op eigen gelegenheid, bijv. via
YouTube, de film alsnog goed voorbereid zouden kunnen
bekijken.
Herman van Riel heeft gezorgd voor een programmaboekje
met alle inleidingen; dit boekje zal worden uitgereikt aan
alle deelnemers. Zolang de voorraad strekt is het programmaboekje ook te koop via het
Winkeltje van Elsbeth Westerman (email penningmeester@wodehouse-society.nl).
Met dank aan de technische staf van theater Perdu en alle bovengenoemden; op naar het
lustrum van het P.G. Wodehouse Filmfestival in 2023.
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OVER

KOKOSNOTEN

door Marcel Gijbels
Tijdens de februari bijeenkomst van de Society wordt altijd tijd ingeruimd voor de SterkeVerhalen-Wedstrijd. Waarom dat (zo) gebeurt en
waarom de winnaar als prijs mag kiezen tussen een
sigaar of een kokosnoot, kunt u nalezen in het
februari-nummer 2022 van de Nothing Serious, blz.9
(nog te raadplegen in het digitale archief van de
Society). In de huidige anti-rook-tijden kiest de
winnaar overigens bijna altijd voor de kokosnoot, in
Corona-tijden vervangen door een pakje kokosbrood of
een kartonnen flesje kokosmelk (met recept), dat als
brievenbuspakje gemakkelijker te verwerken is door
PostNL dan een echte kokosnoot.
Soms ontvangen we van de winnaars een bedankmailtje of zien we andere reacties. Eerder
schreef Willem Pekelder in Trouw, op 27 feb. 2019 het artikel een “Klein verslag”, na te lezen
in de Nothing Serious uit mei 2019. Hierna een email met danklied van Donald Duk (de zoon van
ons ex-oudste-lid Wim Duk, winnaar in 2021 en 2022

“Gister reeds ontving ik van Marcel over de post een
dik pak plakken van de eerste kwaliteit Kokosbrood (die
zonder een spoortje van de kleurstoffen waar de
mindere qualiteiten zo berucht om zijn).
Nu had ik hem natuurlijk vandaag op zijn laatst willen
bedanken, maar helaas ontbrak me aan een nadere
adressering dan 'Leiden', zelfs een virtueel adres bezit
ik niet.
Bovendien had ik er meer willen bedanken, de
vriendelijke Eénmansjury, de Ontwerpers van de
Sterkeverhalenwedstrijd, de Organisatoren, de heer
P.G. Wodehouse, die het Idee voortbracht, het milde
publiek en de Host van de Zoombijeenkomst, om er
maar een paar te noemen. Zo kom ik vanzelf bij jou,
onze Voortreffelijke Alomtegenwoordige Voorzitter, met
de vraag of mijn dank, met behulp van het
onderstaande Danklied, aan ieder over gebracht kan
worden.
Bij voorbaat dankend met een driewerf Pip-pip-pip, Donald”
Deze email was vergezeld van het volgende danklied (de melodie is ons niet bekend), let
op de goed getroffen tekening van ons ex-oudste-lid):
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VAN

EEN ROOMKOE, EEN NOTITIEBOEKJE EN EEN POLITIEHELM
“WODEHOUSE IN HET KORT” door Lars van Eesteren en Herman van Riel

In de vorige twee afleveringen van de boekbespreking schonken we aandacht aan de eerste
twee Jeeves & Wooster romans van Wodehouse, die hij beide in 1934 uitgaf. Hierna richtte
Wodehouse zijn aandacht op de gebeurtenissen in Blandings Castle en de Drones Club voordat
hij in 1938 zijn volgende J&W roman publiceerde: THE CODE OF THE WOOSTERS. Deze roman
wordt wel beschouwd als het vervolg op RIGHT HO, JEEVES.
De vertaling van THE CODE OF THE WOOSTERS door Frank Deckers verscheen eerst als feuilleton
in de krant voordat het in 1954 met de titel HET BLAZOEN VAN DE WOOSTERS de start vormde van
wat later zo’n uitgebreide Prisma-reeks aan Wodehouse boeken zou worden.
Deze uitgave als Prisma nummer 121 is gebruikt voor deze boekbespreking.
Samenvatting van het boek
Het boek gaat over de rijke nietsnut Bertram (“Bertie”) Wooster. We treffen hem aan
wanneer hij aan het bijkomen is van het vrijgezellenfeestje van zijn vriend Augustus (“Gussie”)
Fink-Nottle. Bertie wordt vervolgens lastiggevallen door zijn geduchte tante Dahlia Travers.
Zij heeft voor haar echtgenoot Tom, die zilver verzamelt, een antieke koevormige zilveren
roomkan bij een antiquair gezien en ze wil, dat Bertie met hem aanpapt om zo de prijs omlaag
te krijgen, zodat ze hem voor Tom kan kopen.
Er blijkt echter een kaper op de kust te zijn, namelijk Sir Watkyn Bassett. Hij heeft zijn
zinnen ook op de roomkoe gezet en hij weet deze voor Bertie’s neus weg te kapen. Bassett
neemt de roomkoe mee naar zijn landhuis, Totleigh Towers. Bertie is ook op weg daarheen,
omdat de verloving van Gussie en Madeline Bassett, de zeer sentimentele dochter van Sir
Watkyn, plotseling onder druk is komen te staan.
Bertie wil proberen de verloving te lijmen. Wanneer tante Dahlia daarvan hoort, wil ze, dat
Bertie alsnog ter plekke de roomkoe achterover drukt. Bertie is niet tegen zijn tante
opgewassen en geeft schoorvoetend toe. Het blijkt echter een lastige klus te zijn, want de
roomkoe wordt goed bewaakt. Niet alleen houdt de lokale politieagent een oogje in het zeil,
maar ook Roderick Spode is ter plaatse aanwezig. Spode heeft het uiterlijk van een gorilla en
gedraagt zich meestal ook als zodanig. Spode staat echter op goede voet met Sir Watkyn en
houdt daarom ook toezicht op de roomkoe. Spode vindt Bertie een verdachte figuur en bekijkt
hem dan ook met de nodige argwaan.
De zaak wordt nog gecompliceerder door de aanwezigheid op Totleigh Towers van Stephanie
(“Stiffy”) Byng, de pupil van Sir Watkyn. Zij wil graag trouwen met de lokale hulppredikant,
Harold (“Stinker”) Pinker, die toevallig een oude vriend is van Bertie. Stiffy maakt dus gretig
gebruik van Bertie’s aanwezigheid om haar doel te bereiken. Ook speelt een leren notitieboekje
van Gussie nog een rol in het verhaal. In dit boekje heeft Gussie uitvoerig en vrijmoedig alle
gebreken in de karakters van Sir Watkyn en Spode opgeschreven. Gussie is het boekje nu
kwijt en het gaat van hand tot hand in het lokale dorp. Dat dit alles de nodige complicaties
oplevert, zal duidelijk zijn.
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Maar als de nood het hoogst is, is daar gelukkig altijd Jeeves nog, de persoonlijke bediende
van Bertie. Deze schrandere man weet zijn meester altijd uit de problemen te halen. En ook
dit keer laat Jeeves Bertie niet in de steek. Hij lost de problemen zodanig op, dat er geen
verbroken verlovingen zijn, dat de roomkoe uiteindelijk toch bij Tom Travers terechtkomt en
dat Bertie veilig en wel terug kan keren naar zijn flat in Londen. Uit dankbaarheid voor Jeeves’
bemoeienissen besluit Bertie met Jeeves een cruise te gaan maken, iets dat Jeeves al een tijd
erg graag wil.
Beoordeling van het boek
Wodehouse is een meester in het verzinnen van doldwaze situaties die hij vervolgens overgiet
met een verrukkelijke saus van relativerende humor en allerlei citaten of verhalen uit de Bijbel
en Shakespeare. Wodehouse noemt de Bijbel gelijk al in het eerste hoofdstuk. Hij verwijst
daar op een gegeven moment naar het Bijbelse verhaal van Jaël, de vrouw die de vijandelijke
Kanaänitische legeraanvoerder Sisera met een tentharing doodde. Dit verhaal is te vinden in
het Bijbelboek Richteren. In het tweede hoofdstuk wordt tijdens de autorit naar Totleigh
Towers o.a. uit Macbeth van Shakespeare geciteerd.
Ook dit boek is weer een juweeltje. Het verhaal en de ingrediënten zijn geestig verzonnen. De
hoofdpersonen zijn uitermate geschikt voor het creëren van allerlei verwikkelingen en
misverstanden. Je ziet als lezer vanaf het begin de moeilijkheden ook aankomen, maar door de
vaart van het verhaal en de onnavolgbare Engelse humor laat je je daardoor toch graag
meevoeren naar het onvermijdelijke einde, waarin alles natuurlijk toch weer op zijn pootjes
terecht komt. Dat is ook kenmerkend voor Wodehouse: zijn verhalen lopen altijd goed af. En
zo hoort het natuurlijk ook! Dit is overigens een ideaal boek voor beginnende Wodehouselezers. Het is goed en logisch opgebouwd. Het verhaal is prima te volgen en de dwaze kolder
doet je als lezer regelmatig (glim)lachen. Velen beschouwen dit boek dan ook als het beste
boek over Wooster en Jeeves. Persoonlijk ben ik het met die stelling eens. De titel van het
boek wordt in hoofdstuk dertien verklaard. Stiffy doet daar een beroep op de “code of the
Woosters”: “Never let a pal down” (hier vertaald met: “Nooit een kameraad in de steek laten!”).
Bertie voelt zich om die reden verplicht met het verhaal van Stiffy mee te gaan.
Nog even iets over de zojuist genoemde Engelse humor. Ik geef twee voorbeelden - uit het
tweede hoofdstuk - waar ik zelf erg om heb moeten lachen. Als Bertie op het landgoed van
Bassett aangekomen is, gaat hij de omgeving verkennen. Hij hoort dan in de verte
geweerschoten en mijmert, dat daar kennelijk iemand bezig is zijn moordlust te koelen op
konijnen. De formulering van deze zin in combinatie met de lieflijke omgeving werkt
buitengewoon komisch. Ook de opmerking van de butler van Totleigh Towers tegen Bertie en
Jeeves, dat dit landgoed inderdaad het “hol” van Sir Watkyn Bassett is, is erg geestig. Je
verwacht zo’n opmerking niet en dat werkt op dat moment dan dus erg op de lachspieren (bij
mij in ieder geval).
Dit boek werd voor het eerst in 1938 gepubliceerd. Je kunt je afvragen hoe Wodehouse in
staat geweest is om zo’n vrolijk boek te schrijven in die donkere dagen vlak voor de Tweede
Wereldoorlog. De oorlogsdreiging was er toen al. Daar merk je in het boek echter weinig van.
Ik denk, dat dat komt, omdat Wodehouse zich goed kon afsluiten voor zijn omgeving als hij aan
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het schrijven was. Bovendien interesseerde politiek hem eigenlijk bijzonder weinig. Toch heeft
Wodehouse in dit boek - en volgens mij is dat de enige keer in zijn gehele oeuvre geweest, dat
hij dat gedaan heeft! - iemand ten tonele gevoerd die direct naar een toen levende persoon
verwees. Ik doel op de figuur van Roderick Spode. Spode is gemodelleerd naar Sir Oswald
Mosley (1896 – 1980), de leider van de Britse fascistische partij (“British Union of Fascists”).
Zijn volgelingen werden “Zwarthemden” (“Blackshirts”) genoemd.
In het boek wordt Spode vergeleken met een “dictator” en Wodehouse suggereert daarbij
heel duidelijk - maar noemt hen dus niet expliciet! -, dat het dan zou gaan om Mussolini en/of
Hitler. Overigens maakt Wodehouse in dit verband een paar meesterlijke grappen over de
gelijkenis tussen Mosley en Spode. Hij noemt de volgelingen van Spode de “Zwarte Broekjes”
(“Blackshorts”) en dat is vooral vanuit de Engelse woorden gezien meesterlijk gevonden. Ook
het verhaal, dat de hemden op waren en dat Spode daarom naar broeken greep, is briljant
gevonden; je had immers Hitlers “Bruinhemden” al! Tot slot wil ik nog aanstippen, dat
Wodehouse - bij monde van Bertie, als deze het geheim van Spode ontdekt heeft - het
fascisme er aardig van langs geeft. Dat is des te opmerkelijker als je weet, dat Wodehouse
later, tijdens de Tweede Wereldoorlog, als geïnterneerde een aantal radiopraatjes in Berlijn
gehouden heeft die in Engeland slecht werden ontvangen. Wodehouse werd toen verraad
verweten en ik geloof dat absoluut niet als ik de zojuist genoemde opmerkingen in dit boek lees
over Spode en zijn fascistische organisatie. Het was, denk ik, zeker niet handig wat
Wodehouse in Berlijn allemaal gedaan heeft, maar ik wijt dat eerder aan zijn (enorme)
politieke naïviteit dan aan zijn persoonlijke bedoelingen. Na de oorlog werd dat door een Britse
onderzoekscommissie overigens ook bevestigd.
De figuur van Roderick Spode wordt door Wodehouse in totaal in vier boeken gebruikt. In het
onderhavige boek treedt hij voor het eerst op. Vervolgens komt hij weer op het toneel in het
boek JEEVES AND THE FEUDAL SPIRIT uit 1954. In 1963 verschijnt hij opnieuw in het boek STIFF
UPPER LIP , JEEVES en in 1971 verschijnt hij voor het laatst in het boek MUCH OBLIGED, JEEVES.
Spode is in de laatste drie boeken dan overigens getransformeerd in een echte graaf, want hij
heeft dan de titel Lord Sidcup geërfd.
Wodehouse gaf in een interview in 1973 (“The Art of Fiction”, nummer 60 van de PARIS REVIEW)
aan, dat hij zijn boeken zo min mogelijk probeerde te dateren. Dat lukt hem echter in dit boek
niet erg goed. Zo trof ik in het tweede hoofdstuk van dit boek een verwijzing aan naar ene
Jessie Matthews. Over hem of haar wordt verder door Wodehouse niets naders gezegd.
Kennelijk veronderstelt hij hem of haar dus bij zijn lezers bekend. Mij zei de naam helemaal
niets en dus ben ik op zoek gegaan naar de persoon achter deze naam. Het blijkt te gaan om
een bekende zangeres en danseres die vooral in de jaren dertig van de twintigste eeuw furore
maakte in Engeland en Amerika in musicals e.d. Zij leefde van 1907 tot 1981. Waarschijnlijk
heeft Wodehouse haar zelf gekend, omdat zij ook voor verfilmingen van zijn werk aangezocht
werd. Dat zou mede kunnen verklaren waarom hij haar als bekend bij zijn lezerspubliek
veronderstelt. Hoe dan ook, hiermee dateert hij zijn werk in feite, omdat het boek in 1938
verscheen en Jessie Matthews toen kennelijk op het hoogtepunt van haar carrière stond. Zo
zie je maar weer, dat je bij Wodehouse altijd voor nieuwe ontdekkingen komt te staan!
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Ook in hoofdstuk drie dateert Wodehouse zijn boek onmiskenbaar, want daar noemt hij nog
een drietal namen. Allereerst wordt de naam van de filmster Greta Garbo (1905 – 1990)
genoemd. Zij speelde in de jaren dertig van de vorige eeuw onvergetelijke filmrollen. Ik kan me
echter voorstellen, dat jonge(re) lezers haar niet meer kennen. Dat maakt het lezen dan wel
een stuk moeilijker. De clou van een vergelijking ontgaat je dan immers. Het is daarom
inderdaad verstandig voor een schrijver om een boek zo min mogelijk door dit soort zaken te
dateren. Vervolgens noemt Wodehouse nog Mussolini en Robert Taylor. Benito Mussolini (1883
– 1945) was fascistisch dictator van Italië. Het is de enige keer, dat Wodehouse hem expliciet
noemt. Robert Taylor (1911 – 1969) was een zeer populaire Amerikaanse acteur die eveneens in
de jaren dertig van de vorige eeuw op het hoogtepunt van zijn roem stond.
In hoofdstuk zeven dateert Wodehouse het boek meer expliciet door voor het eerst een
jaartal te noemen. In dat hoofdstuk komt een zeer komische scene voor, waarin Bertie, Gussie
en Spode in een gevecht verwikkeld raken. Vervolgens raakt ook tante Dahlia daarbij
betrokken en zij zegt dan, dat dit niet meer is voorgekomen sinds een of ander jagersbal uit
1921. Dit laatste houdt een expliciete datering in. Overigens wordt dit laatste natuurlijk ook al
duidelijk uit het gebruik in het boek van telegrammen en het woord “telegraferen”. Dat zijn
typisch dingen uit die tijd. Tegenwoordig wordt er niet meer getelegrafeerd. Ik denk, dat veel
lezers niet eens weten wat het precies inhoudt.
De omslagtekening van dit boek is van de hand van Carol Voges (1925 – 2001). 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 (op tekst van Godfried
Bomans) ook heel erg bekend. Wat me opvalt aan de omslagtekening is, dat Voges de karakters
van Jeeves, Bertie en Tante Dahlia zo goed weet weer te geven. De figuren zijn zeer
geloofwaardig getekend. Je ziet de onzekere Bertie, de uitgestreken Jeeves en de bazige
Tante Dahlia helemaal voor je. “Trefzeker” is het woord dat ik zoek. Zo kun je wat mij betreft
de tekenstijl van Voges het beste omschrijven.
Bibliografie
wordt wel
beschouwd als het vervolg op het in 1934
uitgebrachtte RIGHT HO, JEEVES.
In 1938 verscheen dit boek op dezelfde dag
in Amerika bij de uitgeverij Doubleday, Doran
and Co., Inc. en in de UK bij Herbert Jenkins
De illustratie op de stofomslag werd
respectievelijk verzorgd door Roese (US) en
Fenwick (UK). Op de Herbert Jenkins
stofomslag is het leuk om te zien dat Bertie
en Jeeves bij Totleigh Towers arriveren met
een auto die de nummerplaat PGW 38 heeft
meegekregen.
THE

CODE

OF

THE

WOOSTERS
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In de bibliografie van McIlvaine staan als derde en vierde Amerikaanse uitgave respectievelijk
de bijzondere dubbeluitgave van ACE Books Inc. (een ACE Double Book, een keerdruk samen
met QUICK SERVICE)1 en een “mapback” uitgave van Dell met op de achterkaft een plattegrond
van Totleigh Towers2.
Voorafgaand aan deze publicaties werd het verhaal van 16 juli tot 3 september 1938 als
feuilleton gepubliceerd in de SATURDAY EVENING POST (USA) met illustraties door Wallace
Morgan. De originele titel was THE SILVER COW en op aanraden van een redacteur van SEP heeft
Wodehouse het verhaal behoorlijk aangepast. Het verhaal verscheen ook nog in de DAILY MAIL.
THE CODE OF THE WOOSTERS is een aantal keren tot hoorspel bewerkt:

• In 1973 als deel van de WHAT HO! JEEVES serie met
Michael Hordern als Jeeves en Richard Briers als
Bertie Wooster. Samen met 5 andere verhalen is dit
hoorspel in 2013 door BBC Audiobooks als CD
uitgebracht als JEEVES & WOOSTER: THE COLLECTED
RADIO DRAMAS.

• In 1997 door L.A. Theatre Works met Martin Jarvis
als Jeeves (en Roderick Spode) en Mark Richard als
Bertie.
• In 2006 werd THE CODE OF THE WOOSTERS op BBC
Radio 4 uitgezonden als een CLASSIC SERIAL; met
Andrew Sachs als Jeeves en Marcus Brigstocke was Bertie.
Twee episodes uit THE CODE OF THE WOOSTERS zijn in april 1991 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 1 en 2 in serie 2: JEEVES SAVES THE COW CREAMER (ook wel
bekend als THE SILVER JUG) en A PLAN FOR GUSSIE (ook wel bekend als THE BASSETTS’ FANCY DRESS
BALL ).
In 2013 is het toneelstuk PERFECT NONSENSE, gebaseerd op THE CODE OF THE WOOSTERS.
uitgebracht. Met een vertegenwoordiging van de P.G. Wodehouse Society hebben we toen een
uitvoering in het Duke of York’s Theatre in Londen bijgewoond.
1

Dit is de enige uitgave van ACE Books met een Wodehouse verhaal
Dell heeft drie mapback uitgaven van een Wodehouse verhaal uitgegeven
3 De afzonderlijke episodes zijn ook als promotie materiaal voor T HE S UNDAY T ELEGRAPH uitgebracht.
2
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Jacob van Campen had na lezing van het verhaal in
THE S ATURDAY EVENING POST (SEP) de rechten in
augustus 1938 al opgekocht voor de vertaling en
publicatie in o.a. het ALGEMEEN HANDELSBLAD.
De eerste Nederlandse vertaling van THE CODE OF
THE WOOSTERS verscheen iets later, in 1939, in
diverse tijdschriften en kranten als feuilleton met
de titels DE EER DER WOOSTERS en HET DEVIES DER
WOOSTERS.
DE EER DER WOOSTERS verscheen in het ACTUEEL
WERELDNIEUWS en S PORT IN BEELD; HET DEVIES DER
WOOSTERS in het ALGEMEEN HANDELSBLAD (16 januari –
4 maart), DE SUMATRA POST (3 juli – 7 september) en het BATAVIAASCH NIEUWSBLAD (26 augustus
-2 november).
In 1950 werd THE CODE OF THE WOOSTERS in een andere vertaling door Frank
Deckers uitgebracht bij Uitgeversmij N.V. Standaard-Boekhandel met de titel:
UIT DE PEKEL. De omslagillustratie is van Pil (Joseph Meulepas). Hiervan zijn drie
uitvoeringen bekend: een paperback, een harde kaft met stofkaft en een harde
kaft met een opgeplakte kaft.
Dezelfde vertaling werd vervolgens met de titel HET BLAZOEN VAN DE WOOSTERS
in 1954 door Uitgeverij Het Spectrum N.V. als Prisma nummer 121
gepubliceerd. De illustratie op de kaft is van de hand van Carol Willem Voges.
Dit was de eerste Wodehouse uitgave in de Prisma-reeks. Van deze uitgave
verscheen een herdruk in 1960, dat is de uitgave die is gebruikt voor deze
boekbespreking.
Een herdruk met een omslag van Peter van Straaten verscheen in 1976 als Prisma nummer 1722.
Deze uitgave maakt deel uit van de 5 boeken in de blauwe Wodehouse box.
In het kader van “Tijdspiegels” (“Herdruk van 70 titels uit het 70 jarige verleden van Uitgeverij
Het Spectrum”) is deze titel met de oorspronkelijke illustratie van Carol Voges in 2006
uitgebracht als een Scan Laser productie. In 2009 volgde er nog een Scan Laser uitgave, maar nu
als trade paperback in de Vantoen.nu reeks.

Een nieuwe vertaling van Leonard Beuger, met een nawoord door Peter Nieuwenhuizen, volgde
in 2014 met de publicatie van JEEVES - EEN MAN VAN EER door Uitgeverij IJzer. Deze vertaling is
in de Modern Dutch podcasts van Leonard (nummer 173 – 189 /, 17 januari tot 9 mei 2021 ) nog
steeds te beluisteren.
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