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Wodehouse in Nederlands-Indië en een prototype van Bertie Wooster & Jeeves

Al in verschillende Presentpremies is aandacht besteed aan vertalingen van een verhaal
uit de bundel The man upstairs and other stories. Denk bijvoorbeeld aan nr.80 (Het meisje
uit Londen), nr.77 (In Alcala), nr.63 (Kat) en nr.54 (Scheppen met geld).
Door het vertaalwerk van Marcel Gijbels & Herman van Riel zijn er ook speciale
verenigingsuitgaven tot stand gekomen vanuit deze bundel verhalen, zoals:
• 2010 Heer Agravaine (Sir Agravaine, a tale of King Alfred's round table)
• 2012 De bovenbuurman (The man upstairs)
• 2014 De heer, het meisje en de pestbuil (The man, the maid and the miasma)
• 2016 De krenterige miljonair (The tuppenny millionaire)
• 2018 Ruth in ballingschap (Ruth in exile)
En de tweeling Ronald en Donald Duk zorgden in 2017 voor bijzondere dubbelvertaling en
uitgave van Something to worry about als Kopzorgen en 'n Zorgelijk zaakje.
Tot nu toe is er weinig aandacht besteed aan de Nederlandstalige uitgaven in de
overzeese gebiedsdelen, zoals het vooroorlogse Nederlands-Indië en de West-Indische
eilanden. Toch werd Wodehouse daar ook gelezen en zelfs vertaald in het Nederlands,
gespeeld in toneelstukken en vertoond in bioscoopfilms.
In de vooroorlogse tijd hadden de dagbladen het Bataviaasch Nieuwblad en het Nieuws
van den dag van Nederlandsch-Indië (Batavia/Djakarta) en de Sumatra Post uit Medan
verhalen van Wodehouse in het Nederlands afgedrukt en na de oorlog gebeurde dit o.a. in
de dagbladen De locomotief (Semarang) en Amigoe di Curacao (Willemstad).
Het Bataviaasch Nieuwblad spande hierbij de kroon met drie korte verhalen en een
boekvertaling als feuilleton. Al zeer vroeg, in 1910, konden de lezers in Nederlands-Indië
kennismaken met Wodehouse in het Nederlands en wel met het verhaal Systeem, een
vertaling van het verhaal Ahead of schedule uit de bundel The man upstairs. Dat wil
zeggen: het was een vertaling van het verhaal in het Engelse maandblad Grand Magazine
van uitgever George Newnes in november 1910 (het boek zou pas in 1914 verschijnen).
Enkele weken later had Nederlands-Indië al een vertaling in handen! Op donderdag 1
december verscheen de (anonieme) vertaling op twee pagina’s in het nieuwsblad. Per
abuis spelde de krant de naam van P.G.Wodehouse verkeerd: als ‘P. Woodhouse’ werd hij
dit keer aangeduid.

Het verhaal is wel bijzonder, want het eigenlijk een prototype voor het tweetal Bertie
Wooster & Jeeves. In het verhaal zien we een bedachtzame butler Wilson en een rijke
jongeman Rollo Finch. We lezen in de vertaling: “Rollo Finch was een jongensch, door
Natuur begiftigd met een opgewekt humeur, niet belemmerd door overvloed van hersens.”
Het lijkt haast een karakterschets van Bertie Wooster te zijn. Een eerder prototype dan
Reggie Pepper die tussen 1911-1915 in zeven verhalen zou voorkomen.
Peter Nieuwenhuizen

NB. Voor de aardigheid en volledigheid wordt hierna het eerdere overzicht uit Presentpremie 80 herhaald
met enkele aanvullingen, voor wie die premie gemist heeft.

Op 23 januari 1914 verscheen in Engeland bij uitgever Methuen & Co. een bundeling van
19 verhalen van P.G.Wodehouse onder de titel: The man upstairs and other stories. De
negentien verhalen waren op dat moment al eerder verschenen in diverse tijdschriften in
Engeland en Amerika; in onderstaand overzicht staan de eerdere publicatievormen
opgesomd.
Bundel bevat:
The man upstairs
Something to worry about
Deep waters
When doctors disagree
By advice of counsel
Rough-hew them how we will
The man who disliked cats
Ruth in exile
Archibald's benefit
The man, the maid and the miasma
The good angel
Pots o'money
Out of school
Three from Dunsterville
The tuppenny millionaire
Ahead of schedule
Sir Agravaine, a tale of King Alfred's round
table
The goal-keeper and the plutocrat
In Alcala

Engeland
1910-03 Strand
1913-02 Strand
1910-06 Strand
1910-12 Strand
1910-07 Strand
1910-04 Strand
1912-05 Strand
1912-07 Strand
1909-07 Pearson's
1910-02 Grand
1910-02 Strand
1911-12 Strand
1910-10 Strand
1911-08 Strand
1912-10 Strand
1910-11 Grand
1912-12 Pearson's

Amerika
1910-03 Cosmopolitan
1913-03 Metropolitan
1910-05-28 Collier's Weekly
1911-03 Success
1910-09 Pictorial Review
1910-08 Cosmopolitan
1916-01 Ladies Home Journal
1912-08 Ainslee's
1910-03-19 Collier's Weekly
1910-06 Cosmopolitan
1910-02 Cosmopolitan
1912-02 Metropolitan
1909-09 Ainslee's
1912-08 Pictorial Review
1911-01-28 Collier's Weekly
1912-06-29 Collier's Weekly

Bundel
UW
SOS
SOS
UW

1912-01 Strand
1911-12 London Magazine

1910-09-24 Collier's Weekly
1909-11 People’s Magazine

SOS

UW

UW
UW

SOS

De bundeling werd destijds niet in Amerika uitgegeven, maar in 1976 werden enkele
verhalen uiteindelijk toch in boekvorm in Amerika gepubliceerd in de bundel The
Uncollected Wodehouse (UW) en later ook in 1979 in de bundel The Swoop! and other
stories (SOS).
In Nederland werd de bundel wel opgemerkt, maar niet vertaald. In september 1927 kocht
de uitgever A.W.Bruna & Zoons Uitgevers-Maatschappij te Utrecht weliswaar de
vertaalrechten, maar voor zover bekend heeft Bruna het boek nooit laten vertalen. Bruna
gaf in 1928 wel vijf andere werken van Wodehouse uit: Amor in het kippenhok, Een
vroolijke romance, Psmith aspirant bankier, Psmith journalist en Psmith knapt het op!,
maar de verhalenbundel bleef onvertaald.
Toch vonden verschillende verhalen uit deze bundeling hun weg naar het publiek in
Nederland. Diverse tijdschriften en dagbladen namen een vertaling op. Ook onze eigen
PGWS heeft dankzij de vertalers Leonard Beuger, Herman van Riel & Marcel Gijbels en
de gebroeders Ronald & Donald Duk bijgedragen aan het verspreiden van Nederlandse
vertalingen uit deze bundeling.
Als we kijken naar de Nederlandse vertalingen van de verhalen uit deze bundeling, dan is
het volgende overzicht samen te stellen. Sommige vertalingen zijn als Present Premie
verspreid onder de leden die aanwezig waren bij onze PGWS meetings in Amsterdam in
de afgelopen jaren.

Verhaal uit de bundel:

Vertaald als:

Bron

The man upstairs

Meester boven
De bovenbuurman
Het meisje uit Londen
Kopzorgen
‘n Zorgelijk zaakje
Zwemles
Kunstenaars lief en leed
Kat
Ruth in ballingschap
De heer, het meisje en de
pestbuil
De goede engel
Zijn goede engel
Scheppen met geld
- (in voorbereiding)
De drie uit Dunsterville
De krenterige miljonair
Systeem
Heer Agravaine

1930-12 D'Oriënt
2012 (PGWS uitgave door Gijbels &
1927-12-19 Nieuwe Rotterdamsche
2017 Ronald & Donald Duk
2017 Ronald & Donald Duk
1925-09 Astra
1925-02-21 Wereldkroniek
1929-07-15 Voorwaarts
2018 (PGWS uitgave door Gijbels &
2014 (PGWS uitgave door Gijbels &

Doelverdediger en plutocraat
Van een keeper en een
kapitalist
In Alcala
In Alcala

1915-01-06 Revue der Sporten
1940-11-07 Katholieke illustratie

Something to worry about
Deep waters
When doctors disagree
By advice of counsel
Rough-hew them how we will
The man who disliked cats
Ruth in exile
Archibald's benefit
The man, the maid and the
miasma
The good angel
Pots o'money
Out of school
Three from Dunsterville
The tuppenny millionaire
Ahead of schedule
Sir Agravaine, a tale of King
Alfred's round table
The goal-keeper and the
plutocrat
In Alcala

Present
Premie
V.Riel)
Courant

47
63
V.Riel)
V.Riel)

1925-04-04 Wereldkroniek
1934-07-02 Geïllustreerd Stuiversblad
2010 (vert. Leonard Beuger)
1925-05 Astra
2016 (PGWS uitgave door Gijbels & V.Riel)
1910-12-01 Bataviaasch Nieuwsblad
2010 (PGWS uitgave door Gijbels & V.Riel)

1911-11-25 Telegraaf
1928-08 Nova

80

54

75
84

67
49¾
77

Dit alles overziend blijven er dus nog vier verhalen over die nog geen vertaling in het
Nederlands kennen: Archibald’s benefit en Out of school uit 1909, By advice of counsel en
When doctors disagree uit 1910. Hopelijk krijgen ook deze verhalen na ruim 100 jaar ooit
nog eens Nederlandse vertaling. Geruchten gaan dat momenteel Out of school op de
vertaaltafel ligt. Tot binnenkort….

