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In deze NOTHING SERIOUS:   

Onze nieuwe locatie en wat wordt de volgende, welk oorspronkelijk verhaal hoort er bij een 

Nederlandse vertaling, een bijeenkomst in San Diego en wandelingen door New York en 

Remsenburg, weer nieuwe vondsten, een boekenkast en een boekbespreking, 

Impressies van onze bijeenkomst in De Fermerie, 

En nog veel meer…… 
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Het Programma voor de bijeenkomst van 18 februari 
 

Voor deze bijeenkomst hebben we een nieuwe locatie in Amsterdam gevonden, zie pag.9:

    Amstel Fifty Four 

Amstel 54 

1017AB   Amsterdam 
 

Het thema voor deze bijeenkomst is:  

Verwijzingen naar Nederland in de werken van Wodehouse (zie pag.13) 
 

Andere programma-punten (in willekeurig volgorde): 
•  

•  

•  

• Opening en mededelingen van het bestuur  
 

• Nieuws over de Engeland reis 
 

• Een Favoriet Fragment  
 

• PGWS Postzegel 2023 (p.20) 
 

• Film Festival op 15 april in theater Perdu (p.14) 
 

• De Sterke-Verhalen-Wedstrijd (p.14) 
 

• Lezing ‘Wodehouse als woordkunstenaar' 
 

• Piglet Dice  
•  

• Presentpremie  
 

DE VOLGENDE BIJEENKOMST IS OP ZATERDAG 17 JUNI 2023 
 

NOTHING SERIOUS 

ISSN 1382-0265 

verschijnt in februari, mei/juni en oktober. 

Redactie: Herman van Riel, Helkantsedijk 24, 4927 RJ  Hooge Zwaluwe 

NothingSerious@wodehouse-society.nl, 0162 687232 

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. 

Eenmalig inschrijfgeld ad 10 euro.  

Bankrekening IBAN NL17INGB0008558315 t.n.v. P.G. Wodehouse Society. 

De leden komen in 2023 op 18 februari, 17 juni en 14 oktober vanaf 13.00 uur samen. 

De kopijdata voor Nothing Serious zijn: 15 januari, 21 mei en 10 september 2023 

 

Het bestuur bestaat uit 

Peter Nieuwenhuizen (voorzitter), Elsbeth Westerman (penningmeester), 

Marcel Gijbels (secretaris, secretariaat@wodehouse-society.nl),  

Herman van Riel (redacteur Nothing Serious) en Tony Roodnat (commissaris bijzondere activiteiten) 

https://wodehouse-society.nl  
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DAHLIA’S EN ROZEN BIJ WODEHOUSE, EEN NIEUWE BOEKVERTALING, DE TOMBOLA, EN EEN 

BIJZONDERE PRESENT-PREMIE: IMPRESSIES VAN DE PGWS-BIJEENKOMST IN DE FERMERIE 

IN DEVENTER, 15 OKTOBER 2022 

 

 
Aanwezig in Deventer waren: 

Peter Nieuwenhuizen, Marcel Gijbels, Herman van Riel, Jelle Caro, Josepha Olsthoorn, 

Elsbeth Westerman, Tony Roodnat, Jannes Koster, Gerben Hellinga, Rob Sander, John Kroes, 

Donald Duk, Hans Muller, Frans Kapsenberg, Bert te Winkel, Maurice Beemster, Leonard Beuger, 

Wil Brouwer, Dick Vleeskruijer, Ronald Duk, Hans Jung, Yvonne Heijkants, Ole van Luyn, Peter Uges, 

Kees de Haan. 

 

Afmeldingen ontvingen wij van: 

Michiel Krans, Erik van Munster, Peter Glas, Willem Pekelder, Jan Paul Kruimel, Pjottr Hatzmann, 

Johan Buiskool, Anne-Sophie Andela, Ans Olie 

 

Als gast was aanwezig 

Wijnand Beemster (broer van Maurice B.) 

 

Rob en ik reden vanuit Amsterdam door een nat Nederland met Peter Uges mee naar - een 
eveneens nat - Deventer, waar Peter een parkeerplek op slechts luttele minuten lopen van het 
Muggeplein vond. In de Fermerie vonden wij een warm en gastvrij onthaal. De reeds aanwezige 
leden waren al druk bezig met bijpraten. Om half twee opende voorzitter Peter Nieuwenhuizen 
de vergadering en verwelkomde ons allen en met name gast Wijnand Beemster, die zoals beloofd 
met zijn broer Maurice meegekomen was. Wijnand vertelde dat hij Wodehouse uit zijn jeugd 
kende en door het enthousiasme van Maurice besloten had zijn oude liefde op te rakelen. Ook 
Kees de Haan, een van de leden van het eerste uur en naamgever van ons blad NOTHING SERIOUS, 
was aanwezig. Jelle vertelde dat hij ooit van een collega had gehoord dat er iemand bij een tv-
quiz was geweest die heel veel van Wodehouse wist. Jelle was toentertijd nog druk bezig met 
het complementeren van zijn verzameling Prisma pockets. Hij belde de omroep en kreeg het 
telefoonnummer van Kees de Haan. (Dit speelde zich af in een tijd waarin er nog geen sprake 
was van privacywetgeving.) Kees vertelde hem onder meer over de oprichting van de Society. 
Hijzelf bleek geen pockets over te hebben, maar hij gaf Jelle het telefoonnummer van iemand 
uit Bergen op Zoom die ook contact met hem had gezocht na zijn tv-optreden. Met die man had 
Jelle een lang en plezierig telefoongesprek over Wodehouse, onder meer over hoe hij in de oorlog 
in een Duits gevangenenkamp met ook Engelse piloten de boeken van Wodehouse ontdekt had. 
Deze man was al op leeftijd en wilde van zijn Prisma's af. Kees had al een aanzienlijk aantal bij 
hem nog ontbrekende pockets meegenomen. Maar nadat 
Jelle de nummers die hij nog miste had doorgegeven ontving 
hij uiteindelijk ook nog negen Prisma's.  
 Secretaris Marcel las de afmeldingen voor en toonde 
een brief van onze beschermvrouwe, waarin zij ons dankte 
voor de condoleancekaart die we namens de Society aan haar 
gestuurd hadden bij het overlijden van QE II, waarin we 
haar ook sterkte hebben gewenst bij haar nieuwe taken. De 
lidmaatschapsoorkonden van Yvonne en Maurice werden 
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uitgereikt. Daarna werd bekendgemaakt dat er weer een 
locatie in Amsterdam is gevonden: Bar Fifty Four, aan de 
Amstel 54 (een zijstraat verder dan de Bakkersstraat waar 
Szmulewicz zich bevond). Rob werkt daar af en toe als 
invaller en wij mogen het in februari 2023 van 13 tot 17 uur 
gebruiken zonder huur te hoeven betalen. 
 

 Peter N. attendeerde ons op nieuwe zaken op onze website, zoals de 
Activiteiten en de door Hans Muller gescande Present Premies en Cocktail Times 
(onder De Society). Onder Research/Onderzoek is een schat aan informatie te 
vinden, zoals French Words - Le Mot Juste, Morals & Law, het promotieonderzoek 
van Wim van Es naar het werk van Wodehouse, vermeldingen van Sir Philip Sidney, 
en Verspreide verhalen. Momenteel wordt gewerkt aan een overzicht van 
verfilmingen die in Nederland zijn vertoond en aan radio-uitzendingen. 
 Wij kregen allemaal een facsimile van de boekenlegger die Marcel in een 
boek had gevonden. (Zie NOTHING SERIOUS oktober 2022 pagina 23.)  
Het volgende Wodehouse Filmfestival is gepland voor april 2023 in Perdu. Of daar 
ook gegeten zal kunnen worden is nog enigszins onzeker, omdat de kok ziek is en we 
moeten afwachten of zijn vervangster er dan nog werkt. 
 Marcel vertelde over de voortgang van het Peter van Straaten Project. De Prisma 
omslagen zijn geweldig. Josepha maakt daar bijschriften bij. Marcel en Herman zijn nog driftig 
op zoek naar tekeningen die in Amerika verkocht zijn. De vermoedelijke kopers zijn tot nu toe 
onvindbaar. Marcel heeft de onderschriften (van de hand van Richard Usborne) vertaald bij de 
tekeningen die Peter van Straaten op verzoek van James H. Heinemann had gemaakt voor 
P.G. WODEHOUSE. A COMPREHENSIVE BIBLIOGRAPHY AND CHECKLIST. (Oftewel de McIlvaine.) Het is de 
bedoeling hier een boekje van te maken.  
 Tijdens de hiernavolgende drankpauze trok de 
Tombola Commissie in de persoon van nieuwkomer Wijnand 
de namen van de gelukkige nieuwe eigenaren van prachtige 
boeken afkomstig van een nalatenschap uit een politiehelm. 
Enigszins spijtig constateerde hij dat er geen pogingen tot 
omkoperij hadden plaatsgevonden. De politiehelm vond in 

Leonard een nieuwe 
eigenaar. Uiteraard werden er direct pogingen in het werk 
gesteld om de helm te stelen.1 
 Dick kreeg het woord over het recente Anatole-
recept: cèpes à la Rossini. Hij deed zoals gebruikelijk de 
boodschappen, waaronder gedroogde cèpes (eekhoorntjes-
brood), foie gras (ganzenlever), truffel, truffelolie, 
truffeltapenade, madeira, en kalfsfond om 3 uur in te koken 
voor de demi-glace. Het gerecht smaakte zonder meer 
verrukkelijk. 

 
1 Volgens Bertie Wooster is het daarbij essentieel om de helm voor het optillen een voorwaartse duw te geven om 

de band van de kin van de agent los te maken. 



Nothing Serious, februari 2023 

5 

 Met enige vertraging en na wat technische hulp van 
Maurice kwam er een verbinding tot stand met een schattig 
meisje uit Gent, Yrsa Zuiderhoek. Zij had een heel goed 
beoordeeld werkstuk voor het Lyceum Gent verwerkt tot 
een essay voor de wedstrijd van de Engelse Wodehouse 
Society: THE COMEDY OF P.G. WODEHOUSE - WHAT MAKES THE 

WORKS OF THE WRITER P.G. WODEHOUSE FUNNY AND APPEALING TO 

READ? De vader van Yrsa verzamelde Wodehouse en zat 
altijd te lachen als hij de boeken las, waardoor Yrsa ze zelf ging lezen en appreciëren. Haar 
favoriete personages zijn Bertie Wooster en Gussie Fink-Nottle. Yvonne vroeg of zij vrienden 
heeft kunnen interesseren voor Wodehouse. Op school was dat niet gelukt, maar zij hoopte dat 
dit anders zou zijn op de universiteit. Met een warm applaus namen wij afscheid van haar. 

 Wil vroeg daarna het woord. Zij is in 2004 dankzij 
Leonard lid van de Society en is daar elke dag weer dankbaar 
voor. Na haar recente verhuizing van Amsterdam naar 
Zutphen heeft zij moeite daar te wennen. Zij schonk 
penningmeester Elsbeth noten om te kraken en een Aunt 
Dahlia Award (een beeldje van een vrouw met een geweer) als 
dank voor al haar inspanningen voor de Society, de hoop 
uitsprekend dat zij nooit zal misschieten. 

 Frans las zijn Favoriete Fragment voor uit DE ONTVOERDE ZEUG (SUMMER LIGHTNING). Het is 
de scène waarin Beach bij Lord Emsworth wordt ontboden in de bibliotheek omdat secretaris 
Baxter hem beschuldigt van het stelen van de Keizerin van Blandings.2 
 

"Er— Beach." 

"Your lordship?" 

The butler now became aware that his employer was not alone. Dripping in an unpleasant 

manner on the carpet, for he seemed somehow to have got himself extremely wet, stood the 

Efficient Baxter. Beach regarded him with a placid eye. What was Baxter to him or he to 

Baxter now? 

“Your lordship?” he said again, for Lord Emsworth 

appeared to be experiencing some difficulty in continuing 

the conversation. 

“Eh? What? What? Oh, yes.” 

The ninth Earl braced himself with a visible effort.  

“Er— Beach.” 

“ Your lordship? ” 

“I — er — I sent for you, Beach ...” 

“Yes, your lordship?” 

At this moment Lord Emsworth’s eye fell on a volume on the desk dealing with Diseases in Pigs. 

He seemed to draw strength from it. 

“Beach,” he said, in quite a crisp, masterful voice, “I sent for you because Mr. Baxter has 

made a remarkable charge against you. Most extraordinary.” 

 
2 Ik heb dit boek alleen in het Engels, maar Frans las het in het Nederlands voor. 
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“I should be glad to be acquainted with the gravamen of the accusation, your lordship.” 

"The what?” asked Lord Emsworth, starting. 

"If your lordship would be kind enough to inform me of the substance of Mr. Baxter’s charge?” 

" Oh, the substance? Yes. You mean the substance? Precisely. Quite so. The substance. Yes, 

to be sure. Quite so. Quite so. Yes, Exactly. No doubt.” 

It was plain to the butler that his employer had begun to dodder. Left to himself this human 

cuckoo-clock would go maundering on like this indefinitely. 

Respectfully, but with the necessary firmness, he called him to order. 

"What is it that Mr. Baxter says, your lordship?" 

"Eh? Oh, tell him, Baxter. Yes, tell him, dash it." 

The Efficient Baxter moved a step closer and began to drip on another part of the carpet. 

His spectacles gleamed determinedly. Here was no stammering, embarrassed Peer of the 

Realm, but a man who knew his own mind and could speak it. 

“ I followed you to the gamekeeper’s cottage in the West Wood just now, Beach." 

"Sir?" 

"You heard what I said." 

"Undoubtedly, sir. But I fancied I must be mistaken. I have not been to the spot you mention, 

sir." 

"I saw you with my own eyes." 

“ I can only repeat my asseveration, sir," said the butler with a saintly meekness. 

Lord Emsworth, who had taken another look at Diseases in Pigs, became brisk again. 

"He says he peeped through the window, dash it." 

Beach raised a respectful eyebrow. It was as if he had said that it was not his place to 

comment on the pastimes of the Castle’s guests, however childish. If Mr. Baxter wished to go 

out into the woods in the rain and play solitary games of Peep-Bo, that, said the eyebrow, was 

a matter that concerned Mr. Baxter alone. 

"And you were in there, he says, feeding the Empress." 

"Your lordship?" 

"And you were in there . . . Dash it, you heard." 

"I beg your pardon, your lordship, but I really fail to comprehend." 

‘'Well, if you want it in a nutshell, Mr. Baxter says it was you who stole my pig.” 

There were few things in the world that the butler considered worth raising both eyebrows 

at. This was one of the few. He stood for a moment, exhibiting them to Lord Emsworth; then 

turned to Baxter, that he could see them, too. This done, he lowered them and permitted 

about three-eighths of a smile to play for a moment about his lips. 

“Might I speak frankly, your lordship?" 

“Dash it, man, we want you to speak frankly. That’s the whole idea. That's why I sent for you. 

We want a full confession and the name of your accomplice and all that sort of thing." 

“I hesitate only because what I should like to say may possibly give offence to Mr. Baxter, 

your lordship, which would be the last thing I should desire." 

The prospect of offending the Efficient Baxter, which caused such concern to Beach 

appeared to disturb his lordship not at all. 

“Get on. Say what you like." 

"Well, then, your lordship, I think it possible that Mr. Baxter, if he will pardon my saying so, 

may have been suffering from a hallucination." 
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"Tchah!" said the Efficient Baxter. 

"You mean he's potty?" said Lord Emsworth, struck with the idea. In the excitement of his 

late secretary’s information, he had overlooked this simple explanation. Now there came 

surging back to him all the evidence that went to support such a theory. Those flowerpots. . . 

. That leap from the library window. 

He looked at Baxter keenly. There was a sort of wild gleam in his eyes. The old coot glitter. 

"Really, Lord Emsworth!" 

"Oh I'm not saying you are, my dear fellow. Only ...” 

"It is quite obvious to me" said Baxter stiffly, "that this man is lying. Wait!” he continued, 

raising a hand. “Are you prepared to come with his lordship and me to the cottage now, at this 

very moment, and let his lordship see for himself?” 

"No, sir.” 

"Ha!” 

"I should first,” said Beach, "wish to go downstairs and get my hat.” 

 
Daarna vertelde Leonard dat hij een nieuwe vertaling van JOY IN THE MORNING3 had voltooid. De 
vorige was uit 1963 onder de titel AAN VENUS ONTVLODEN. Leonard heeft het boek de titel GELUK 

IN DE MORGEN gegeven. Vanaf 11 oktober is het in 29 hoofdstukken te beluisteren via zijn Modern 

Dutch podcast (Moderndutch.nl). Leonard vindt dit een van de aller-leukste Jeeves & Wooster 
boeken. Alleen al het begin, waar Bertie naar een boekhandel gaat om een boek van Spinoza te 
kopen. Voor Jeeves uiteraard. Leonard las wat passages voor die bij velen - in elk geval bij mij - 
het plan deed postvatten om het boek snel weer eens te herlezen. Ondertussen was Leonard ook 
nog bezig met het niet eerder vertaalde JILL THE RECKLESS of THE LITTLE WARRIOR, dat zich afspeelt 
in de wereld van musicals. Wodehouse was een echte theaterman. Leonard twijfelde nog over de 
Nederlandse titel.  

 Daarna kwamen wij toe aan het thema van de 
bijeenkomst, Dahlia’s en rozen bij Wodehouse. Josepha las 
als eerste een stukje uit het verhaal The CUSTODY OF THE 

PUMPKIN, waarin Lord Emsworth zichzelf in Londen zozeer 
vergeet dat hij in Kensington Gardens bloemen plukt, tot 
afgrijzen van de parkwachter. Rob las een stukje voor uit 
LORD EMSWORTH AND THE GIRLFRIEND, waarin Lord Emsworth 
Gladys, een klein meisje uit Londen toestaat om wat bloemen 

te plukken, tot afgrijzen van zijn hoofdtuinman Angus 
McAllister.4 Hans Muller haakte hierop in met een fraaie 
samenvatting van hetzelfde verhaal, waarin Lord Emsworth 
een conflict heeft met McAllister over het al dan niet 
bestraten van de taxuslaan, waarna hij verder ging bij het 
moment dat Gladys door McAllister betrapt wordt. 
 Commissaris bijzondere activiteiten Tony bracht ons 
op de hoogte van plannen om in 2023 mogelijk naar Londen 
te gaan en daar Wodehouse memorabilia en/of een 

 
3 Ontleend aan Psalm 30:5 
4 Die Wodehouse inspireerde tot de beroemde uitspraak: "It is never difficult to distinguish between a Scotsman 

with a grievance and a ray of sunshine." 
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voorstelling te bezoeken. Er komt waarschijnlijk een enquête via e-mail. 
 Naar aanleiding van het artikel in de NOTHING SERIOUS 
oktober 2022 (p. 21-22) over de speurtocht van Ole en 
Peggy naar de villa van Wodehouse in Le Touquet vertelde 
Ole dat er nog wat unfinished business is. Is er een nieuwe 
eigenaar van Low Wood? Waar woonde Ian Fleming? Hoe 
staat het met de plannen voor een plaquette die de Drones 
Club bij Low Wood zou willen plaatsen? 
 Vanwege het inmiddels gevorderde tijdstip worden 
zowel de lezing De fictionele boekenkast van Bertie 

Wooster, als het varkensdobbelspel (Piglet Dice) uitgesteld 
tot de volgende bijeenkomst, met het voornemen het 
programma dan daarmee te beginnen. 
 Als present-premie ontvingen wij deze keer een wel heel bijzondere uitgave: 
VRIJBLIJVENDE RAAD, een Nederlandse vertaling van het verhaal BY ADVICE OF COUNSEL uit 1910. Een 
fraai verzorgd boekwerkje, vertaald door Donald en gecorrigeerd door Ronald Duk.  
 Hierna rondde de voorzitter de bijeenkomst af en was het tijd voor het diner, waarvoor 
19 personen zich hadden opgegeven. De vaste kok was wegens corona niet aanwezig, waardoor 
wij van een inderhaast opgetrommelde vervangster in plaats van een drie-gangendiner nu een 
twee-gangendiner kregen, voor de luttele som van € 17,50. Wij werden vergast op chili, con carne 
of sin carne naar keuze, gevolgd door chocolademousse. Het was heerlijk en gezellig. Voldaan 
togen wij daarna weer op huis aan, verfrist na een middag met gelijkgestemde mensen. 
 

JOSEPHA OLSTHOORN 
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18 FEBRUARI KOMEN WE BIJEEN IN FIFTY FOUR TE AMSTERDAM! 

KOMT ALLEN! 
 

What ho! Hullo! Hurray…! We hebben waarachtig een toplocatie in Amsterdam voor zaterdag 18 

februari! Dit alles vooral met dank aan de niet aflatende inzet van onze Amsterdammers: Rob 

Sander en Josepha Olsthoorn. Zij hebben info opgevraagd en zijn langs gegaan bij een hele keur 

aan uiteenlopende Amsterdamse etablissementen. Daarbij vroegen ze brutaal ook naar de 

eventuele bijzondere financiële mogelijkheden. De meeste waren en bleven echter helaas 

astronomisch ‘te duur’. Andere gingen financieel nog wel of wilden zelfs 

helemaal meegaan in onze bijzondere vraag, maar waren het gewoon 

niet: te ver van het centrum, te sfeerloos, te donker, te industrieel, te 

kaal, te veel trappen, te… Om moedeloos van te worden, maar… Rob 

bleek die fantastische enkeling die wij zochten, toch nog te kunnen 

vinden! Na een extra inspectie van de locatie met Josepha waren ze het 

samen helemaal eens: dit is een perfecte nieuwe optie in ons groeiende 

lijstje van locaties! Het betreft namelijk een zeer kleurrijk en sfeervol 

café dat ons hetzelfde kan aanbieden als in Deventer: een prachtige 

toplocatie in het centrum voor een prachtige prijs!  
 

Ik heb het over het café Fifty Four, ook wel Amstel 54, en 

voorheen bekend als De Amstel Taveerne. Dit is een klein 

maar fijn en gezellig café op een prachtige en goed 

bereikbare plek aan de Amstel; op nr. 54 dus. Dit café wordt 

in reacties geroemd om zijn erg vriendelijke personeel, zijn 

gezellige ongedwongen sfeer én om zijn prachtige markante 

kroonluchter. Als enige wederdienst voor het gratis 

exclusief mogen gebruiken van dit café werd gevraagd dat 

iedere aanwezige minimaal 1 drankje bestelt (meer mag ook 

natuurlijk!). Die voorwaarde leek ons geen enkel probleem en ronduit redelijk, helemaal omdat 

dit café - net als Mulliner’s en Szmulewicz destijds - daartoe zijn deuren speciaal vroeger zal 

opendoen! Speciaal voor ons dus! En dat pal in het centrum! Je snapt dat we ons geluk niet op 

kunnen en we hopen van harte dat de duidelijk goed-van-zin cafébaas ons zo leuk zal vinden dat 

hij ons zal verklaren zo’n ontvangst minimaal 1x per jaar te willen herhalen in februari… Fingers 

crossed dus en komt vooral allen om deze nieuwe locatie met veel vrolijkheid in te wijden! 
 

De details: 

• Tijdstip/locatie: 18 februari, 13:00 tot 16:00, Fifty Four, Amstel 54, Amsterdam. 

• Route vanaf A’dam CS: lopend ca. 15 min (1,5 km); Metro: ca. 2 min met nr52 (r.Station 

Zuid, elke 8 min) halte Rokin, dan 5 min lopen; Tram: ca. 6 min met nr14 (r.Flevopark, elke 

7 min) halte Rembrandtplein, dan 2 min lopen. 

• Parkeren: op 4 min afstand bv Q-Park The Bank Rembrandtplein, Amstelstraat 12. 

• Extra info: Amstel 54 is ook rolstoeltoegankelijk. 
 

Graag tot ziens allemaal op 18 februari te Amsterdam! 
 

ELSBETH WESTERMAN 
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KORTE VOORUITBLIK LOCATIES 17 JUNI EN 14 OKTOBER 
 

Alvast een vooruitblik voor jullie agenda’s: de bijeenkomst van 17 juni zal weer op onze prachtige 

locatie in Deventer zijn, waar de betere buitenoptie is voor een zonnig buitenspel (aan de Amstel 

zou dat toch een stuk lastiger zijn). Beide vorige bijeenkomsten daar waren goed bezocht en erg 

gezellig. Peter Uges had zijn reis erheen extra gezellig gemaakt doordat hij die ochtend 

spontaan nog wat andere Amsterdammers had opgebeld en in zijn auto had meegenomen. Zijn 

spontane carpool-actie leek mij een goede tip om hier te benoemen en kan uiteraard ook voor de 

trip naar Amsterdam 18 februari.  

Wil je dat het bestuur helpt bij het zoeken naar mogelijke medereizigers? Zij in jouw auto of 

jij in hun auto? Geef het door en dan bekijken we wie bij jou in de buurt woont. Op die manier 

kan je bijvoorbeeld ook kosten delen. 
 

Connecties gevraagd voor 14 oktober! 

De locatie voor de bijeenkomst op 14 oktober staat nog open. Dat wil zeggen: we zouden weer 

naar Deventer kunnen of héél héél misschien Amsterdam, maar eigenlijk hopen we iets te gaan 

vinden in … Utrecht! Dit om drie redenen: 

1. Een beter dwarsdoorsnede qua locaties; we zijn immers een landelijke vereniging.  

2. Het verlagen van onze afhankelijkheid van alleen één (of twee) ons goedgezinde café(s).  

3. Het is voor de cafés simpelweg makkelijker ons 1x ipv 3x per jaar iets te gunnen… 

Om die redenen zoeken we nu al enige tijd ook naarstig in Utrecht. Als er dus iemand is met 

goede connecties (want daar blijk je het toch van te moeten hebben, leerden Deventer en 

Amsterdam ons…, oude jongens krentenbrood is niet te versmaden…) in de Utrechtse café-

wereld of andersoortige geschikte sfeervolle etablissementen? Of als je iemand kent die dat 

mogelijk heeft (misschien ook via Lionsclub? Rotary? Sociëteit?…?) en die ons zou willen helpen, 

dan zouden we daar zeer erkentelijk voor zijn! 

Mail je Utrechtse café-suggesties door aan: penningmeester@wodehouse-society.nl. 
 

ELSBETH WESTERMAN 

 

 

CONTRIBUTIEVERZOEK 2023 
 

Ja ja, u zag de sticker voorop waarschijnlijk al, het is alweer die tijd van het jaar…  

Als u nog niet betaald hebt voor 2023, wordt u per heden verzocht de verschuldigde €25,- aan 

contributie over te maken naar IBAN nr NL17INGB0008558315 tnv “PG Wodehouse Society” 

ovv “contributie 2023”.  

Aanvullend verzoeken we in het buitenland wonende leden met 

een papieren Nothing Serious om minimaal €10,- extra over te 

maken i.v.m. de inmiddels helaas exorbitante buitenlandse 

portokosten. Papier laten omzetten naar voortaan digitaal 

doet die extra contributiekosten uiteraard vervallen.  

Een eventuele extra gift bovenop uw contributie is zeer 

welkom en zal gaan meeblaffen in ons illustere WAF-fonds om 

toekomstige activiteiten te ondersteunen.  
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Gaf u zich op om een online betaalverzoek te krijgen, zodat u voortaan slechts hoeft te klikken 

om te betalen? Dan volgt dat verzoek nog en hoeft u nu niets te doen (mag wel, gooit niets in de 

war). Wilt u er ook bij op die betaalverzoek-lijst? Of heeft u andere vragen of opmerkingen? 

Geef het door bij onderstaand e-mailadres. 
 

Mocht u trouwens willen weten of we alle centjes van afgelopen jaar ook weer goed hebben 

besteed: het Jaarverslag 2022 is kosteloos opvraagbaar via onderstaand e-mailadres. 
 

Namens de hele PGWS alvast weer dank aan jullie allen en jezelf voor uw betaling! 
 

Met vriendelijke pippip, ELSBETH WESTERMAN 

PGWS Penningmeester (penningmeester@wodehouse-society.nl) 
 

***     ***     *** 
 

VONDST 
door Marcel Gijbels 

 

Sinds de publicatie van de bibliografie van Peter Nieuwenhuizen, P.G. WODEHOUSE IN DUTCH 

TRANSLATIONS, weten we dat P.G. Wodehouse ook bekend is bij redacteuren van schoolboeken in 

Nederland; er zijn dan ook teksten van diens hand opgenomen in verschillende van hun uitgaven. 

TRANSLATION THROUGH GRAMMAR (1978) bevat bijvoorbeeld een stukje Wodehouse als 

vertaaloefening voor M.O. studenten en in LAUGH AND BE HAPPY (1937), bedoeld voor scholieren, 

staat het verhaal ‘KEEPING IT FROM HAROLD.  
 

Ook de wat grotere uitgever. Thieme en Cie uit Zutphen, had een 

boekje met Engelse teksten voor scholieren in zijn fonds (bedoeld 

voor ‘den eindexamen-candidaat’). Het heet A CHESTNUT LEAF en 

bevat het korte verhaal EPISODE OF THE DOG MCINTOSH uit oktober 

1929 (p.130-153). De publicatiedatum van de 1e druk van deze 

bundel is mij onbekend, de 2e druk van het boekje is in ieder geval 

van vóór 1943. Voor de speurneuzen: ieder verhaal in het boekje 

begint met een korte biografie van de schrijver, met geboorte- en 

sterfdatum. Bij de schrijver W.W. Jacobs staat 1863-…., dus geen 

sterfdatum. De schrijver is overleden in 1943, waaruit ik 

concludeer dat het boekje vóór 1943 uitgegeven moet zijn. Het 

korte Wodehouse verhaal, voorzien van annotaties heette trouwens 

in de eerste uitgave in THE STRAND: JEEVES AND THE DOG MCINTOSH 

en in COSMOPOLITAN: THE BORROWED DOG.  
 

In de inleiding van het verhaal staat: “The mortality-rate among humourous books is depressingly 

high; few survive their author’s lifetime. The symbol of Wodehouse’s future is therefore a 

question mark.” Inmiddels weten we dat het vraagteken van deze redacteur vervangen moet 

worden door een uitroepteken. Maar ik heb niet het idee dat teksten van Wodehouse in 

Nederland nog gebruikt worden als lesmateriaal.   

Het verhaal is in een Nederlandse versie van Leonard Beuger te beluisteren in zijn Modern Dutch 

Podcast van 17 mei 2020 (nr. 138) onder de titel DE HOND MCINTOSH EN WAT DAARMEE GEBEURDE.  
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21ST INTERNATIONAL WODEHOUSE CONVENTION IN SAN DIEGO 

door Peter Nieuwenhuizen 

 

Op 20-23 oktober 2022 werd de tweejaarlijkse, door de 

Amerikaanse Society georganiseerde, International 

Wodehouse Convention gehouden in San Diego. Door de 

corona-situatie moest de 2021-bijeenkomst een jaar 

uitgesteld worden, maar uiteindelijk was het toch zover. Dit 

keer was er geen afdeling (‘chapter’) die de organisatie op zich 

had genomen, maar een ad-hoc comité. Dat betekende ook 

nieuwe spelregels en andere gezichten en helaas geannuleerde 

lezingen. Hoewel San Diego geen specifieke Wodehouse-

referenties kent als stad, had het comité een mooie 

bijeenkomst op touw gezet, met de titel: Where in the World 

is Pelham? San Diego! Vikas Sonak, Dinesh Sonak en Peter 

Nieuwenhuizen vormden de Nederlandse vertegenwoordiging 

in het internationale gezelschap.  

Voorafgaand aan de kern van de bijeenkomst, de lezingen (‘riveting talks’) op zaterdag, waren 

diverse activiteiten bedacht, zoals een stille veiling, een cricket-wedstrijd waarvoor Dinesh 

bekroond werd als opkomend talent voor met name zijn prestaties als batsman, een boottocht 

door de haven van San Diego en een receptie met Wodehouse-liedjes gezongen door Maria Jette 

en begeleid door Dan Chouinard op de vleugel. Zij brachten een muzikaal programma met de 

grappige titel: An Imaginary Musicale at Downton Blandings Abbey. Tien liederen uit de Engelse 

en de Amerikaanse musicaltijd van Wodehouse in het begin van de vorige eeuw. 

Op zaterdag werd de Bivouac Ballroom van het luxe U.S. Grant Hotel de place to be. Er waren 

lezingen over schurken in het werk van Wodehouse door David Warren die Stiffy 

Byng als grootste schurk betitelde, oud-voorzitter Elin Woodger citeerde veel 

Wodehouse-passages die hun oorsprong hadden in het werk van anderen zoals 

Martineau en Arthur Binstead, de Australische reisboekenschrijver Tim Richards 

vertelde hoe hij tijdens een trip naar Polen voor het gesloten gebouw in Tozek 

kwam te staan waar Wodehouse in WOII opgesloten was geweest (het toenmalige 

Tost in Upper-Silezië), oud-voorzitter Elliott Milstein legde uit dat LEAVE IT TO 

PSMITH volgens hem het beste boek van Wodehouse moest zijn op basis van plot, 

karakters en taalgebruik.  

Na de pauze trad voorzitter William (‘Bill’) Scrivener 

af en nam Maria Jette het stokje over als voorzitter. 

Onze PGWS feliciteerde haar met een boek als 

cadeau. Peter was uitgenodigd om een presentatie te geven van de 

Wodehouse-activiteiten in Nederland in de afgelopen periode, net 

als Tim Andrew dit voor Engeland mocht doen. Oud-voorzitter Bob 

Rains, gekleed als de extravagante pianist Liberace, ontrafelde 

ingenieus hoe er een verband was tussen Liberace en de introverte 

Wodehouse: die liep via de journalist William Connor, die eerst 

onder de schuilnaam ‘Cassandra’ Wodehouse beschuldigde van 

collaboratie in WOII en die later Liberace het werken in Engeland 
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onmogelijk maakte door beschuldigingen van homosexualiteit (in die tijd 

verboden in Engeland). Liberace vocht de beschuldigingen aan en won de 

rechtzaak. Het stel Ninad Wagle & Alison Strickland sloten de lezingen af 

met een vermakelijke presentatie van beledigingen over-en-weer in o.a. 

JEEVES AND THE FEUDAL SPIRIT. 

Op de zaterdag was er het traditionele 

diner, waar veel bezoekers gekleed 

kwamen als personages, dieren of 

situaties uit de boeken van 

Wodehouse. En uiteraard werden er 

weer talloze prijzen uitgedeeld voor de 

kostuums, maar ook voor de 

eerdergenoemde cricketprestaties van Dinesh. Elliott 

Milstein werd geëerd met de prestigieuze Norman Murphy 

Award voor zijn uitzonderlijke diensten aan de Amerikaanse 

Society en op het gebied van Wodehouse in het algemeen. Dit 

keer was de moeilijke Wodehouse kenniskwis (‘fiendish quiz’) gewonnen door Peter, die daarvoor 

een fles Buck-U-Uppo ontving. 

Tijdens de brunch op zondagochtend stond er weer een sketch (‘skit’) als afscheid op het 

programma. David Ruef speelde de kok Anatole, die de Engelsen en Amerikanen op grappige wijze 

in het Franglais eens goed de oren kwam wassen, omdat ze zijn Franse voorkeur en smaak te 

weinig waardeerden.  

Na een innig afscheid van deze en gene, werd het weer tijd om te vertrekken. Op 26-29 

september 2024 staat de bijeenkomst gepland in Nashville (TN), met de mooie titel: Plum Crazy 

in Nashville. Onze gedoneerde collectie Nederlandse Wodehouse-uitgaven is daar in de 

research-collectie ondergebracht: we kunnen dan eens mooi zien hoe deze gift tot zijn recht is 

gekomen! 

 

 

THEMA: VERWIJZINGEN NAAR NEDERLAND BIJ WODEHOUSE 

 

We weten dat P.G. Wodehouse geen voet op Nederlandse bodem gezet heeft, maar wel op die 

van Engeland, Amerika, Frankrijk, België, Duitsland en Polen. Maar heeft hij Nederland dan 

geheel over het hoofd gezien, afgezien van zijn toestemming voor de eerste Wodehouse society 

ter wereld? 

In zijn werken komt zo af en toe een verwijzing naar iets ‘Nederlands’ voor. Denk aan de zilveren 

roomkoe die ‘Modern Dutch’ is, aan Sir Philip en de slag bij Zutphen in 1586, de Rijnsburgse 

filosoof Spinoza, de vervalser Han van Meegeren, diverse Nederlandse schilders, etc. Het is een 

uitdaging om meer verwijzingen naar Nederland of Nederlandse afkomst te vinden.  

Maar let op: is het wel Nederlands? “Oom beroofen” (RIGHT HO, JEEVES, ho.7) klinkt als ‘je oom 

beroven’ , maar is misschien iets Duits als ‘unberufen’. 

Dit is dus het thema van de volgende bijeenkomst. Wie vindt nog andere verwijzingen naar een 

spoortje Nederland in de werken van Wodehouse? 

 
PETER NIEUWENHUIZEN 
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ZATERDAG 15 APRIL – PGWS 5DE INTERNATIONALE FILMAVOND 
SCHRIJF JE NU IN! 

 

Op 15 april is het weer zover: onze 5de P.G. Wodehouse Filmavond! Inmiddels begint deze avond al 

een begrip te worden. Er zullen ook ditmaal weer bekende en onbekende Wodehouse gerelateerde 

films getoond gaan worden. Komt allen! En geniet weer van de Wodehouse Wereld op het grote 

scherm met een keur aan vrolijke films, ingeleid met leuke achtergrond info door mede-PGWS’ers.  

 

De filmavond wordt gestart met een heerlijk buffet voor 
wie wil vanaf 18:15. Het is ook mogelijk het buffet over te 

slaan als dat jou beter uitkomt. Uiteraard betaal je dan 

ook minder. Echter, zorg dan wel dat je binnen bent vóór 

19:00! Want 19:00 is het moment dat de voordeur potdicht 

gaat, dat we samen wegzakken in de geriefelijke stoelen 

van Theater Perdu, en dat we ons laten verrassen door de 

selectie aan filmmateriaal van dit jaar. 

 

Laat jij je dit jaar ook verrassen? We verwelkomen je graag bij deze bijzondere activiteit! 

 

De details:  

• Tijdstip/locatie: zaterdag 15 april, 18:15-22:00, Theater Perdu, 

Kloveniersburgwal 86, Amsterdam 

• Kosten, incl 1 drankje+buffet: €30,- pp, excl. extra drank. Geef evt. 

dieetwensen aan. Zonder 1 drankje+buffet kost de avond €20,- pp, 

maar zorg dat je uiterlijk 19:00 binnen bent! 

• Bijzonderheden: Introducés zijn van harte welkom en betalen 

hetzelfde, max 3 per lid of overleg met iemand van het bestuur bij 

de wens om meer introducés mee te nemen. 

• Opgeven: uiterlijk 8 april bij Elsbeth Westerman, penningmeester@wodehouse-society.nl 

 
ELSBETH WESTERMAN 

 

***     ***     *** 
 

VERTEL EEN STERK VERHAAL EN WIN EEN KOKOSNOOT OF SIGAAR 
 
Al vele jaren houdt de P.G. Wodehouse Society op de eerste 

bijeenkomst van het jaar een Sterke-Verhalen-Wedstrijd. Dit 

doen we in de geest en traditie van Stanley Featherstonehaugh 

Ukridge. Deze fantast kan de prachtigste verhalen vertellen 

alsof ze echt waar zijn en sterker nog: hij gelooft er vaak zelf 

in.  

Dat is de uitdaging voor 18 februari: verzin ook zo’n verhaal en 

presenteer het alsof het echt waar is. Een geheel onpartijdige 

jury zal beoordelen of het verhaal een kokosnoot of sigaar 

waardig is. 
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- In hoofdstuk 9 van het boek LOVE AMONG THE CHICKENS 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 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 zegt Bertie Wooster over zijn vroegere 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.” 
 

Kortom: wat is passender dan een keuze uit deze twee attributen die Wodehouse meerdere malen 

beschrijft? Vertel je verhaal met vuur en passie! 
PETER NIEUWENHUIZEN 

 
 

KORTE VERHALEN VAN P.G. WODEHOUSE IN HET NEDERLANDS 
door Marcel Gijbels 

 

Zoals bekend heeft P.G. Wodehouse bijna 100 romans en autobiografieën geschreven.  

Daarnaast zijn er honderden korte verhalen van zijn hand, die onder verschillende titels en in 

verschillende tijdschriften en bundels werden gepubliceerd.  

‘Veel’ van die korte verhalen zijn in de loop der jaren in het Nederlands vertaald…. Een duidelijk en 
volledig overzicht ontbrak echter. Heeft u zich ook wel eens afgevraagd wélke verhalen van 

Wodehouse nou in het Nederlands zijn vertaald? En wáár die dan te vinden zijn? En wát de 

corresponderende oorspronkelijke titel van de eerste Engelse of Amerikaanse uitgave is? 
 

In de loop van 2022 heeft Peter Nieuwenhuizen zijn onderzoeksresultaten naar de ‘verspreide 

verhalen’ van Wodehouse op de ‘research/onderzoek’-pagina van de site van de PGWS (NL) 

gepubliceerd. 

Door die nieuwe lijst van Peter te combineren 

met de lijst die Neil Midkiff onderhoudt op 

de P.G. Wodehouse site, ‘Madame Eulalie’ is 

een nieuw overzicht samengesteld met alle 

korte verhalen van Wodehouse, met een 
koppeling tussen de oorspronkelijke titel 

(UK/US) en de Nederlandse vertaling(en).  

Deze nieuwe lijst is ook op de 

‘research/onderzoek’-pagina geplaatst, met 

een uitgebreide uitleg over de verschillende 

kolommen en gebruikte afkortingen. 
 

Op de ‘Madame Eulalie’ site kunt u overigens ook de volledige teksten vinden van verhalen waarvan 

het auteursrecht in de US inmiddels is verstreken (nu alle verhalen tot en met 1926); ieder jaar 

wordt de site uitgebreid met nieuwe vrijgekomen verhalen. 

De nieuwe lijst met korte verhalen wordt onderhouden door Marcel Gijbels, aanvullingen en 
verbeteringen graag doorgeven via een email aan: pgwssecretariaat@hotmail.nl 
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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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YRSA ZUIDERHOEK EN DE WODEHOUSE ESSAY WEDSTRIJD 2022 

door Peter Nieuwenhuizen 

 

De Engelse Wodehouse Society besloot vorig jaar tot een nieuw initiatief: de Wodehouse Essay 

wedstrijd voor twee categorieën, voor junioren en senioren (omslagpunt bij 18 jaar). De 

essaylengte mocht niet meer bedragen dan 1500 resp. 5000 woorden. Aanvankelijk leek de 

deelname beperkt te blijven, maar allengs kwamen er 7 inzendingen voor de eerste categorie en 

49 voor de tweede, uit allerlei delen van de wereld, van India tot de USA en van Zuid-Afrika tot 

Australië. 

Ook in Nederland is de oproep voor de essay wedstrijd 

verspreid, in de NOTHING SERIOUS van februari vorig jaar: er 

zijn immers velen die wel iets over Wodehouse kunnen melden. 

Toevallig was Yrsa Rosalie Zuiderhoek, een 17-jarige scholiere 

met Nederlandse wortels, aan het Go! Lyceum in Gent (B) bezig 

met haar profielwerkstuk voor de middelbare school. Zij koos 

de auteur Wodehouse en zijn personages Jeeves & Wooster uit 

om zich in te verdiepen en ze schreef hierover haar scriptie: 
THE COMEDY OF P.G. WODEHOUSE - WHAT MAKES THE WORKS OF THE 

WRITER P.G. WODEHOUSE FUNNY AND APPEALING TO READ? De scriptie 

werd zeer goed beoordeeld. Op de vraag of ze haar scriptie 

wilde bewerken tot een artikel voor de Wodehouse essay wedstrijd, reageerde ze enthousiast. 

In de zomervakantie werd het essay opgesteld en op 28 augustus ingestuurd, als deelnemer aan 

de juniorencompetitie. Het essay kreeg dezelfde titel mee als de scriptie.  

In december heeft de jury alle inzendingen beoordeeld. In de 

jury zaten o.a. Stephen Fry (‘Jeeves’), Elliott Milstein (oud-

voorzitter US Wodehouse Society) en Prof. Sophie Ratcliffe 

(P.G. WODEHOUSE - A LIFE IN LETTERS). De keuze viel in de 

senioren categorie op Fergus Butler-Gallie uit Kent met zijn 

essay THE HOUR BREEDS THOUGHT - NIGHT TIME IN THE STORIES OF 

P.G. WODEHOUSE. In de jongeren categorie won de 13-jarige 

Anna Sanchez O’Brien uit Sussex met haar essay: THE REASONS 

WHY STORIES OF JEEVES AND WOOSTER SHOULD BE INTRODUCED TO 

YOUNG ADULT AUDIENCES. De prijzen worden op 6 februari 2023 

uitgereikt. 

Helaas viel Yrsa niet in de prijzen, maar tijdens onze societymeeting in Deventer op 15 oktober 

jl. vertelde zij via de Zoom-verbinding hoe enthousiast zij was in het lezen van Wodehouse en 

het schrijven erover. Zij studeert nu geschiedenis aan de Universiteit van Gent, maar hopelijk 

horen we in de toekomst nog meer van haar over Wodehouse! 

We zien uiteraard ook uit naar een nieuwe essay wedstrijd door de Engelse Wodehouse Society: 

het levert in ieder geval veel interessante bijdragen op. 
 

Literatuur 

Yrsa Zuiderhoek, The comedy of P.G. Wodehouse - What makes the works of the writer P.G. Wodehouse funny and 

appealing to read? Gent: Go! Lyceum, 25 juni 2022, scriptie 26pp. 

Yrsa Zuiderhoek, The comedy of P.G. Wodehouse - What makes the works of the writer P.G. Wodehouse funny and 

appealing to read? 28 augustus 2022, essay 4pp. 
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SONNY BOY ALS MOEDER’S BOY DOOR HENVO 

door Peter Nieuwenhuizen 

 

Het mooie, maar larmoyante lied SONNY BOY, gezongen door Al 

Jolson, bereikte een miljoenenverkoop dankzij de film THE SINGING 

FOOL in 1928. In Nederland werd de film uitgebracht onder de titel 

DE ZINGENDE DWAAS. Het lied SONNY BOY werd ook vaak in 

advertenties vermeld omdat het kennelijk appelleerde aan een 

weemoedig gevoel bij de bioscoopgangers. 

Als P.G. Wodehouse in september 1929 een verhaal schrijft voor 

STRAND MAGAZINE over Bertie Wooster, Jeeves en Tuppy Glossop, 

heeft hij een vermelding van een lied nodig dat op dat moment bij 

ieder overbekend is; de grap is dat iedereen dat specifieke lied gaat 

zingen tot onvrede van het publiek. Hij kiest dan voor SONNY BOY uit de succesvolle film. Het verhaal 

wordt JEEVES AND THE SONG OF SONGS en het wordt vervolgens in 1930 opgenomen in de bundel VERY 

GOOD, JEEVES.  

Dit lied SONNY BOY werd geschreven door Ray Henderson, B.G. (‘Buddy’) DeSylva en Lew Brown. 

DeSylva was een ontdekking van Al Jolson, die hem in contact bracht met George Gershwin. DeSylva 

en Wodehouse werkten soms aan dezelfde opdrachten: toen Wodehouse de show SALLY niet kon 

afronden, nam DeSylva het over en beiden werkten daarnaast ook aan versies van het lied LOOK FOR 

THE SILVER LINING en het bij ons bekende lied BILL, hoewel Wodehouse niet altijd tevreden was met 

DeSylva’s veranderingen in zijn teksten, vooral niet in BILL. Volgens Thomas Smith kan het dus zo 

zijn dat Wodehouse het lied SONNY BOY van DeSylva expres als larmoyant lied opvoert in JEEVES AND 

THE SONG OF SONGS. 

Het verhaal JEEVES AND THE SONG OF SONGS kennen we in de boekvertaling UITSTEKEND, JEEVES (1976) 

als JEEVES EN HET ONTROERENDSTE LIED VAN DE WERELD door Anne Toornvliet-Los, de voormalig 

secretaris van onze PGWS. In 2008 bracht Leonard Beuger het verhaal opnieuw uit in de vertaling 

JEEVES EN HET LIED DER LIEDEREN. 

Vorig jaar mocht ik uit de nalatenschap van de Rotterdammer Jan-Willem van 

Dalen (1910-1991) een collectie liedteksten en cabaretmuziek overdragen aan 

het Theater Instituut Nederland (TIN). In deze collectie bevond zich ook de 

tot nu toe onbekende en oudste Nederlandse versie van het lied SONNY BOY. 

In de verzameling bleek dat in de Rotterdamse Henvo Revue IN WEER EN 

WIND uit 1929 het lied MOEDER’S BOY opgenomen was, gebaseerd op SONNY 

BOY, het jaar waarin SONNY BOY op zijn hoogtepunt was. Tot nu toe was deze 

Nederlandse versie onbekend. 

Henvo is de artiestennaam van de Amsterdamse revue-auteur Henk Voogt 

(1894-1967). Deze tekstschrijver en impresario was voor velen een mooie 

start: o.a. Piet Muyselaar (1899-1978), bekend van het duo Snip en Snap, 

debuteerde bij Henvo. Met zijn Henvo Revue bracht Henk Voogt tussen 1925-1950 vele 

voorstellingen op het toneel. De musical SONNY BOY met Chris de la Mar als Al Jolson en Willy Alberti 

als Sonny Boy was in 1940 een van zijn producties. In 1941 en 1946 werd het nogmaals 

geprogrammeerd als MOEDERS JONGEN. 

Met deze bijzondere uitgave uit 1929 is weer een stukje Wodehouse-historie toegevoegd aan de 

Nederlandse musicalgeschiedenis. 
 

Literatuur 

Thomas Smith, ‘The Song of Songs: Sonny Boy and Me’. In: Plum Lines 41 (3), 2020, p.4-7. 
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GLORIOUS YONG WODEHOUSE STAMPS 

door Donald Duk 

 

Al wie vertellingen van P.G. Wodehouse heeft mogen 

lezen, of horen lezen, weet dat de aardigste dingen in 

het leven voortkomen uit iets dat niet beter beschre-

ven kan worden dan als ‘toeval’ (anderen zouden dat ook be-

grepen moeten hebben, maar daarover vertel ik een andere keer). 

Het zal u dan ook niet verbazen dat de Glorious 

Stamps, waar u nu over leest, toevallig aan hun Yong 

Wodehouse portret kwamen. U wilt alleen nog weten 

‘hoe dan’. 

Wel, dat ligt aan Penguin Books limited, die van die zegel niet weet, aan 

mijn vader, ooit “Oldest Member”, nu al jaren dood, dus nergens schuldig 

aan, en aan m’n onbezonnen voornemen vorig jaar mijn donatie aan de So-

ciëteit in natura te doen, door de Present Premie van oktober te verzor-

gen, menend er zo makkelijk vanaf te komen, iets wat niets met postzegel van doen heeft. Is 

dat duidelijk? Nee? Dan probeer ik het nog eens. 
 

Van Wodehouse's THE MAN UPSTAIRS had ik ooit een vertaling gemaakt en die paste toevallig op 

het aantal blaadjes waaruit een Present Premie normaal bestaat, zodat ik dacht die wel als zo-

danig te kunnen uitprinten, wat ik aan onze voorzitter voorstelde. “Daar”, schreef hij, “is al een 

vertaling van in het Nederlands.” en hij vroeg of ik dan niet het enige verhaal uit dezelfde bun-

del dat nog onvertaald was gebleven, kon nemen, BY ADVICE OF 

COUNCIL 1. Waaruit ik eens temeer leerde dat je wat je doet, 

goed moet doen en ik er eens goed voor ging zitten.  

Om het helemaal goed te doen, leek het me dat de Premie niet 

alleen een vertaling moest bevatten die ook ikzelf als presentje 

zou willen, maar ook uiterlijk op een Wodehouse verhaal moest 

lijken. Voor mij is dat zoals ik vanouds gewend ben Wodehouse 

verhalen te zien, en omdat ik kennis maakte met Wodehouse 

door de boeken die in de jaren ’50 en ‘60 door mijn vader ge-

kocht waren, is dat als een Penguin paperback uit die tijd (die ge-

bonden van Herbert Jenkins waren zo duur dat ze niet in zijn lievelingsboek-

handel lagen). Onze boekjes waren destijds oranje, met een witte 

baan in het midden, waarop een eenvoudig, maar typerend, tafe-

reeltje uit het boek, getekend door Geoffrey Salter, de titel 

onder de naam van de uitgever en de prijs van het boek 2/6  

 
1 Dat gelukkig 9% korter is. De vertaling heet Vrijblijvende Raad. Als u ongelukkigerwijs in oktober niet in De Fer-
merie kon zijn om zo’n Present Premie te krijgen, kunt u die alsnog zien op Wodehouse-Society.nl door 1. op de 
zoekbalk op ‘De Society’ te klikken en 2. dan op het rijtje dat er onder verschijnt ‘Present Premie’ in te drukken en 
3. dan nog even op de verschijnende pagina het icoontje voor het PDF. Oudere Present Premies vindt u door een 
paar regels lager dan dat op ‘website’ te klikken en zo verbonden te worden met Hans Mullers complete collectie 
Present Premies. 
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(2 shilling 6 pence) tussen de verzekering ‘complete / unabridged’. 

Op de achterkant stond een levensbeschrijving van de auteur onder zijn gerasterde zwart-wit-

foto. Een recente foto. Zo’n foto moest ik dus ook. Maar omdat het hier om een verhaal uit 

1909 ging en de schrijver recent niet meer gefotografeerd werd, dacht ik beter een uit zijn 

prille tijd te kunnen gebruiken, in mijn enthousiasme – en Wodehouse getrouw – overdreef ik 

zelfs en tekende ik (het copyright op zijn foto’s ontwijkend) hem in 1897. 

Teruggaan naar dat jaar om hem op Dulwich College te tekenen was lastig, dus ging ik over tot 

een list. Er staan een paar foto’s van hem uit die tijd op het web en daar kon ik hem van nate-

kenen, ware het niet dat hij daar steeds met een petje op staat en op een auteursfoto draagt 

men geen pet zo u weet. En dan was het ook nog een pet die zijn kapsel te raden liet, ja, zelfs 

zijn schedeldakvorm. Gelukkig vond ik nog een foto van toen hij vers van school bij de bank ge-

solliciteerd had en – om het tempo te zien waarin zijn haar groeide, of zich terugtrok – een van 

wat later, die iemand liefdevol had ingekleurd. 

 

         
 

Met die drie foto’s en eentje van Dulwich College voor de achtergrond kon ‘n kind met ’n ball-

point het auteursportret nu maken. En ik ook, dus kwam die achterop het boekje.  

Die portrettekening vond Herman van Riel dan ook daar op zijn presentje en zo vroeg hij me of 

ik die door inkleuren aan kon passen voor de zegel. Die zegels hebben een vaste kleur in hun 

belettering, dus paste ik het daar gelijk op aan, zodat u een prettig kleurende zegel kunt aan-

schaffen, zoiets is met de moderne techniek – en met ouderwets handwerk – geen probleem. 

Daarnaast wil Herman u laten weten dat ze te 

verkrijgen zijn voor binnenlandse en voor bui-

tenlandse post en voor niet meer dan €12,– per 

vel van 10 zegels nationaal, of €10,- per 5 in-

ternationaal op sociëteitsbijeenkomsten en via 

een e-mail naar onze milde penningmeesteres 

op  ElsbethWesterman@hotmail.com , dan met 

€2,50 verzendkosten. 

 

Wat u allang weet is dat – of u nu een aanzoek doet aan uw verre geliefde, of een bezwaar-

schrift stuurt naar de belastingdienst – het beste resultaat met elke brief komt na het plak-

ken van een postfrisse Wodehousezegel! 

Uw toegenegen DONALD DUK 
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DE BOEKENKAST VAN TONY ROODNAT 

 

Aan het eind van ons vorige interview met Wim van Es gaf die aan als volgende graag de 

Boekenkast van ons bestuurslid Bijzondere Activiteiten, Tony Roodnat, te willen zien. Wij 

gingen Tony daarom vlak na Kerstmis opzoeken in Den Haag, om te zien waar zijn belangstelling 

voor Wodehouse is ontstaan, welk werk van en over Wodehouse zijn voorkeur hebben en wat er 

nog meer in zijn boekenkast staat.  

 

    

Hoe is je interesse voor Wodehouse ontstaan?  

Mijn eerste interesse voor Wodehouse is eigenlijk ontstaan bij mijn grootvader. Die bezat al 

boeken van Wodehouse, naast Bomans en Adriaan en Olivier van Huizinga. In de zeventiger 

jaren, tijdens mijn middelbare schooltijd in Apeldoorn, ben ik de Nederlandse vertalingen van 

Wodehouse in de Prisma uitgaven gaan lezen. Daarna, in de tachtiger jaren, ben ik in mijn 

studententijd in Groningen overgestapt op de originele teksten in het Engels en sindsdien lees 

ik eigenlijk steeds de Engelse versies. Dat houdt dus ook in dat ik vrijwel geen vertalingen van 

Leonard Beuger lees en ook zijn podcasts niet beluister. Ik heb wel de remastered Jeeves & 

Wooster DVD’s met Fry en Laurie en beluister de BBC hoorspelen op CD. 

Mijn favoriete verhalen zijn die van Jeeves & Wooster, vanwege de mooie verhaallijnen, maar 

ook de dialogen zijn prachtig. 

 
Hoe ben je lid geworden van de P.G. Wodehouse Society? 

Ik was, en ben nog steeds, lid van Sociëteit De Witte in Den Haag. Een van de Tafels (sub-

vereniging), de “Witte Cricket Club – WCC”, hield in 2006 zijn jaarlijkse Literaire 

Cricketlezing en had daarvoor Peter Nieuwenhuizen als spreker uitgenodigd. Door deze lezing 

leerde ik een heel ander aspect van Wodehouse kennen. Peter sprak over cricket wedstrijden 

op Dulwich College en over Wodehouse als één van de oprichters van de Hollywood Cricket Club 

(HCC). Deze hernieuwde kennismaking met Wodehouse leidde er toe dat ik niet lang daarna als 

nr. 370 lid werd van de P.G. Wodehouse Society.  

Ondertussen is bij Sociëteit De Witte ook de “Plum Cake Table” opgericht, waarvan (PGWS-
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lid) Vikas Sonak de voorzitter is en ik de persberichten verzorg die ik uit Wooster Sauce (UK) 

en de Nieuwsbrief van onze voorzitter Peter Nieuwenhuizen haal. We komen elke tweede 

dinsdag van de maand bij elkaar en hebben onlangs met alle 15 leden van de Tafel JEEVES AND 

THE YULE-TIDE SPIRIT samen voorgelezen (n.b. dit verhaal is in fris Nederlands terug te luisteren 

op de Modern Dutch Podcast van Leonard Beuger, nr. 68 van 25-12-2018 onder de titel ‘De 

ware Kerststemming’).  

 
Wat staat er zoal in je boekenkast?  

Ik heb zo’n 25 meter boekenkast en daarvan is ongeveer 2,5 meter Wodehouse gerelateerd. 

Mijn verzameling Wodehouse begon pas bij de uitgave van de Everyman-serie, die ik in een 

dubbele rij op de plank heb staan. Met zo’n kleine 100 boeken heb je 

dan alle uitgaven bij elkaar. Voor mij gaat het om de inhoud, en niet 

om de druk, hoe de kaft er uitziet, of welke uitgave het is. De 

boeken staan gesorteerd op locatie en karakters, dus Blandings 

Castle romans bij elkaar, Jeeves & Wooster bij elkaar, enz. Verder 

staan er dan enkele pastiches, het boek van Tony Ring over de 

belastingperikelen van Wodehouse en een aantal biografieën. Zo heb 

ik de verzameling brieven van en aan Wodehouse van Sophie Ratcliff, 

de twee handboeken van Norman Murphy en het boek over de 

schooljaren van Wodehouse in Dulwich. Maar ik heb ook het grappige 
CRIKEY! HOW DID THAT HAPPEN? – THE [REFRESHINGLY UNAUTHORISED] 

BIOGRAPHY OF SIR BERTRAM WOOSTER, KG. Ik vond dat erg knap gedaan. 

Aan de hand van het boekje van Norman Murphy heb ik zijn 

Wodehouse wandelingen in Londen gelopen.  

In het overige deel van mijn boekenkast vind je 

veel Engelse literatuur (Anthony Powell, Graham 

Green, Evelyn Waugh, Kingsley Amis) en politieke 

(auto-)biografieën (Cals, Luns, Kok, Den Uyl, 

Wiegel). Ik interesseer me ook erg voor 

koloniale geschiedenis en gezien mijn 

belangstelling voor de (Haagse) architectuur 

geschiedenis ben ik ook nog lid en secretaris van 

de Historische Vereniging  ‘Die Haghe’. Ik lees 

dan ook geregeld werk van ‘Haagse’ schrijvers, 

zoals Bordewijk en Couperus, Ik beveel de 

literaire Couperus wandeling, onder leiding van een deskundige gids van harte aan, Vanwege zijn 

familieband zou Tony graag een keer op vakantie gaan naar het Verre Oosten, vooral vanwege 

de taal en de kleding.  

Voor wie verder wil lezen over Tony, zie NOTHING SERIOUS van Februari 2011. 

 
Wiens boekenkast zou je graag als volgende zien? 

Als volgende zou ik graag eens wat over de boekenkast van Yvonne Heijkants willen lezen. 

 

MARCEL GIJBELS EN HERMAN VAN RIEL 
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WODEHOUSE IN NEW YORK, REMSENBURG EN SPEONK 
door Peter Nieuwenhuizen 

 
Bij P.G. Wodehouse denken we vooral aan Engeland, het land waar hij in Guildford geboren is. 
Maar al vroeg reisde hij heen-en-weer tussen Engeland en Amerika, om zijn musicalteksten uit 
te werken met George Gershwin en Cole Porter. Hij woonde daarvoor regelmatig voor korte 
perioden in New York en huwde daar in 1914 met Ethel Rowley die hij op een oceaanstomer 
ontmoet had en met wie hij zijn verdere leven getrouwd bleef. In de jaren ’30 was zijn 
werkterrein o.a. in Hollywood als scenarist en later in Frankrijk, zoals in Auribeau-sur-Siagne 
aan de Côte d’Azur, vlakbij Cannes aan de Franse kust (ZO Frankrijk) met de Nederlandse 
vervalser Han van Meegeren als ‘buurman’ en in Le Touquet (NW Frankrijk), vanwaar hij later 
opgepakt zou worden tijdens WOII. 
Na zijn internering in Huy (B), Tost (Tozek, Pol.), Berlijn (D) en Parijs (F) in WOII, had 
Wodehouse na het onderzoek naar zijn oorlogsbelevenissen, genoeg van Engeland en vertrok naar 
de USA om nooit meer terug te keren naar zijn geboorteland Engeland.  
Hij ging in New York wonen aan de 1000 Park Avenue. Hij wandelde daar dagelijks naar de 
bibliotheek van de New York Society Library en leende daar vele boeken. Wodehouse-kenner en 
archivaris Tad Boehmer heeft onderzoek gedaan naar het leesgedrag van Wodehouse aan de 
hand van de uitleengegevens van de bibliotheek: het bleek dat Wodehouse veel detectives leende 
en ook boeken over o.a. het houden van varkens. Elke dag leende Wodehouse meerdere boeken 
en retourneerde de gelezen exemplaren. Norman Murphy en Amy Plofker stelden in 2011 een 
boekje samen over de belangrijke Wodehouse-locaties in New York. 
In 1955 verhuisde Wodehouse met zijn echtgenote Ethel naar Remsenburg, ten NO van New 
York. Hij huurde daar al eerder een onderkomen en in 1955 vertrok hij echt uit New York. Hij 
gebruikte nog wel zijn New Yorkse briefpapier zoals we hebben gezien bij zijn antwoord aan 
Henry Otto in NOTHING SERIOUS (2021). Remsenburg zou zijn laatste woonplaats blijven, waar hij 
ook zou overlijden. In een enkele bijdrage figureert Remsenburg als ‘Bensonburg’. 
 
In oktober 2022 had ik de gelegenheid om een onderzoek te doen naar de New Yorkse locaties 
die voor Wodehouse van belang waren; tevens kon ik een bezoek brengen aan Remsenburg en 
Speonk, waar Wodehouse in de laatste twintig jaar van zijn leven actief was. Graag deel ik hier 
enkele ervaringen die later dit jaar nog uitgebreid uitgewerkt zullen worden. 
 
New York 

In New York huwde Wodehouse in 1914 met Ethel Rowley, 
die hij een maand eerder had leren kennen op een overtocht 
van Engeland naar Amerika. Deze weduwe met haar dochter 
Leonora huwde hij in The Church of the Transfiguration, ook 
wel genoemd de ‘Little Church around the Corner’ (1 East 
29th Street). Dit was een kerk waar acteurs wel welkom 
waren, in tegenstelling tot andere kerken in de USA waar 
het beroep van acteur weerstand opriep. Op deze wijze kon Wodehouse zijn vrienden uit de 
musicalwereld uitnodigen om aanwezig te zijn. In de kerk is een plaquette gewijd aan dit huwelijk. 
De huidige voorganger John David van Dooren (zijn vader was Nederlands) toonde deze 
plaquette. 
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In het begin van de jaren ’50 woonde Wodehouse samen met Ethel aan de Park Lane 1000. Tot 
nu toe zijn er geen afbeeldingen bekend van deze woning, maar dankzij de medewerking van de 
conciërge kon ik een unieke foto maken. Zelfs de bouwtekening (‘blueprint’) kon ik achterhalen 
bij het bezoek aan deze locatie. In de speciale uitgave dit jaar wordt de bouwtekening van zijn 
huis onthuld.  

Vanaf Park Avenue 1000 wandelde Wodehouse dagelijks naar 
de New York Society Library, (53 E 79th St). Bij het bezoek 
aldaar bleek dat er vele boeken van Wodehouse zelf in de 
collectie aanwezig waren. Niet alleen was dit voor 
Wodehouse een plek om even literair bij te scholen, maar ook 
een plek waar zijn boeken gewaardeerd werden. Uit de 
gegevens van Tad Boehmer bleek dat Wodehouse een grote 
voorkeur had voor detectives zoals die van Dashiell Hammett 
en Agatha Christie, maar ook boeken over de verzorging van 
varkens hadden zijn belangstelling. Hij leende er zo’n 900 

boeken. In de oude kaartcatalogus bleken de werken van Wodehouse aanwezig te zijn en een van 
bibliothecarissen toonde me de werken in de gesloten magazijnen. 
 

Remsenburg 

In april 1955 verhuisden Wodehouse en echtgenote Ethel naar Remsenburg, naar de Basket Lane 
21. Dit huis op het kruispunt met de Fish Creek Lane had Wodehouse al sinds 1952 gehuurd voor 
diverse vakanties. Echtgenote Ethel zette de aankoop door en sinds 1955 was dat het verblijf 
voor P.G. Wodehouse. De aankoop was ingegeven door de aanwezigheid van Guy & Virginia Bolton 
die daar op een paar honderd meter vandaan woonden.  
 

Wodehouse werd een bekend figuur in Remsenburg. Zijn dagelijkse 
wandeling naar de brievenbus en postkantoor werd op foto vastgelegd; 
zijn foto hing in het Trackside Café in Speonk. Wodehouse schreef 
dagelijks aan zijn fans die hem om advies of raad vroegen, zoals ook de 
Nederlandse jongens Joost Hulsenbek en Jaap Groot (NOTHING 

SERIOUS, 2015). 
Na zijn overlijden werd hij begraven op de begraafplaats van de 
Remsenburg  Community Church (169 S Country Rd, Westhampton 
Beach). Zijn graf is een mooie herdenking aan de man die zovelen 
genoegen heeft bezorgd met Jeeves & Wooster, Ukridge en Psmith. 
De Amerikaanse Wodehouse Society verzorgde bij deze kerk een herdenkingsbord.  
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Speonk 

Op zoek naar de beroemde foto in het Trackside café bleek dat dit café inmiddels in andere 
handen was overgegaan en dat de foto helaas verdwenen was.  

In Speonk stond nog wel het dierenasiel dat Wodehouse 
heeft helpen oprichten. Hij doneerde een bedrag en de grond 
aan het huidige dieren shelter (Bide-a-Wee). In 1966 stak 
Wodehouse zelf de spade in de grond die hij gedoneerd had. 
Naast het dierenasiel werd er ook een dierenbegraafplaats 

ingericht, waar diverse dieren (katten en honden) van Wodehouse 
begraven werden. Het is interessant om na te gaan welke dieren dit 
waren. De administratie van de begraafplaats bleek niet op orde en de 
grafsteen vertoonde enkele open plekken voor dieren die er wel of 
niet begraven waren. Dit roept om een speurtocht! 

En uiteraard is het bijzonder om 
na deze speurtocht de spade in 
handen te hebben waarmee P.G. 
Wodehouse in 1966 de eerste 
schep aarde heeft verplaatst om 
voor zijn geliefde dieren een 
mooie plek in te richten.  

Zoals gezegd: komend jaar verschijnt hierover een uitgebreide verslaglegging. 
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Sommige van onze oudere leden kunnen zich er misschien nog wat van herinneren, maar het begin 

van het Project Peter van Straaten ligt al in 2015. Toen hadden Jannes Koster en Etienne Corljé 

het plan opgevat om te proberen de Wodehouse tekeningen van Peter van Straaten te 

achterhalen en op de een of andere manier voor de P.G. Wodehouse Society toegankelijk te 

maken. Ze inventariseerden de tekeningen en maakten afspraken om contact te leggen met de 

opvolgers van diverse uitgeverijen. Bij de eerste afspraak wachtte Jannes tevergeefs op 

Etienne, niet wetende dat Etienne de dag ervoor plotseling was overleden. Jannes heeft het 

gesprek nog wel gevoerd, maar dat leidde niet tot een spoor naar de tekeningen. 

Het onderwerp liet ons echter niet los en in 2022 besloten we om het werk van Jannes en ons 

maatje Etienne weer op te pakken en verder uit te werken. We realiseerden ons dat de originele 

tekeningen waarschijnlijk verloren of onvindbaar zouden zijn en dat we genoegen moesten nemen 

met de tekeningen die in de ons bekende boeken te vinden zijn. Met de steun van Peter 

Nieuwenhuizen en Josepha Olsthoorn voor begeleidende teksten naderen we nu de eindfase van 

dit project, een overzicht van tekeningen van de Wereld van Wodehouse, zoals gezien door Peter 

van Straaten. Voorzichtige planning: een boekje met tekeningen in juni 2023 !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HERMAN VAN RIEL EN MARCEL GIJBELS 

 

 
Peter van Straaten tekent Wodehouse 
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DONKERE WOLKEN BOVEN BLANDINGS CASTLE 
“WODEHOUSE IN HET KORT” door Lars van Eesteren en Herman van Riel 

 

In de vorige boekbespreking hebben we aandacht besteed aan de 

Blandings roman DE ONTVOERDE ZEUG (SUMMER LIGHTNING, 1929). Hierop 

heeft Wodehouse een vervolg geschreven dat in 1933 werd 

gepubliceerd met de titel HEAVY WEATHER. 

De vertaling van deze roman door Willy Wielek-Berg werd, direct na 

DE ONTVOERDE ZEUG, door Uitgeverij Het Spectrum NV in 1956 

uitgebracht als nummer 230 in de Prisma reeks, met de titel RUMOER 

OP BLANDINGS CASTLE.  

Deze uitgave is gebruikt voor deze boekbespreking.  

 

Samenvatting van het boek 

Lady Julia Fish, een zuster van Lord Emsworth - de kasteelheer van Blandings -, heeft een 

probleem. Haar zoon Ronald (“Ronnie”) Overbury Fish heeft zich verloofd met Sue Brown, die 

danseres van beroep is. Dit standsverschil vindt Lady Julia uiteraard onverteerbaar. Ze wil een 

huwelijk tussen Sue en Ronnie dan ook koste wat het kost voorkomen.  

 

Sue verneemt intussen dat haar vroegere verloofde Montague (“Monty”) Bodkin - die zijn 

baantje als redacteur bij persmagnaat Lord Tilbury kwijtgeraakt is - als nieuwe secretaris van 

Lord Emsworth naar het kasteel van Blandings komt. Monty is verloofd met Gertrude 

Butterwick en moet van zijn aanstaande schoonvader John G. Butterwick tenminste één jaar 

ergens werken voordat hij mag gaan trouwen. Omdat Sue weet hoe jaloers Ronnie is, voorziet 

ze problemen en ze zoekt Monty daarom in Londen op. Ze luncht met hem en waarschuwt 

Monty dat ze ter voorkoming van allerlei problemen elkaar later op het kasteel als vreemden 

moeten behandelen.  

 

Het toeval wil, dat Lady Julia getuige is van de lunch van Sue en Monty. Ze denkt er het hare 

van en dat wordt nog erger als ze beiden later in de trein op weg naar Blandings ontmoet en ze 

allebei net doen alsof ze elkaar niet kennen. Op het kasteel aangekomen vertelt Lady Julia 

Ronnie wat ze gezien heeft en Ronnie is meteen in alle staten omdat hij denkt dat Sue in 

werkelijkheid van Monty houdt en niet van hem.  

 

Intussen speelt ook nog het probleem van de memoires van Galahad (“Gally”) Threepwood, de 

jongere broer van Lord Emsworth. Galahad was in zijn jonge jaren nogal een wildebras en heeft 

in die hoedanigheid veel meegemaakt. Hij kent zodoende ook veel gebeurtenissen, waarvan 

diverse nu gerespecteerde personen graag zouden willen dat Galahad die vergeten was. 

Galahad was aanvankelijk van plan zijn memoires te publiceren maar is daarvan afgestapt, tot 

opluchting van velen.  

 

De uitgever Lord Tilbury wil de memoires van Galahad echter dolgraag publiceren en gaat naar 

het kasteel van Blandings om te proberen Galahad om te praten. Dat lukt echter niet. Lord 

Tilbury probeert dan op een slinkse manier aan het manuscript van de memoires te komen. Zo 

probeert hij Monty om te kopen door hem een betere baan te beloven. Er zijn echter meer 
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kapers op de kust. Ook Lady Constance Keeble en Sir Gregory Parsloe-Parsloe, respectievelijk 

de zuster en de buurman van Lord Emsworth, willen het manuscript hebben. Lady Constance 

vreest namelijk dat publicatie reputatieschade voor haar familie zal opleveren en Sir Gregory 

heeft liever niet dat zijn onbezonnen jeugddaden bij het grote publiek bekend zullen worden, 

zeker niet nu hij kandidaat staat voor het parlement.  

 

Om deze redenen hebben Lady Constance en Sir Gregory een detective, P. (“Percy”) Frobisher 

Pilbeam genaamd, ingehuurd. Hij moet het manuscript te pakken zien te krijgen. Dat lukt hem 

ook, zij het dat hij juist op dat moment door Beach, de butler, wordt betrapt. Beach neemt de 

memoires mee en licht Galahad in. Galahad vraagt Beach het manuscript bij zich te willen 

houden. Daar voelt Beach niets voor, zeker niet als hij Lord Tilbury met Monty over het stelen 

van het manuscript hoort praten. Beach overhandigt het manuscript daarom na overleg met 

Galahad aan Ronnie Fish.  

 

Bij dit alles komt dan ook nog dat Lord Emsworth momenteel zeer achterdochtig is voor wat 

betreft zijn prijsvarken, de “Keizerin van Blandings”. Dit moddervette varken heeft al een 

keer de zilveren medaille voor het vetste varken op de landbouwtentoonstelling van Shropshire 

gewonnen en Lord Emsworth wil deze prijs graag prolongeren. Hij laat zijn varkenshoeder, een 

zekere James Pirbright, het varken daarom goed bewaken, want er is al eerder geprobeerd de 

Keizerin te ontvoeren. Sir Gregory is op dat vlak een rivaal van Lord Emsworth. Ook Lord 

Tilbury is een varkensliefhebber en hij wil de Keizerin eveneens graag op zijn boerderij in 

Buckinghamshire hebben. 

 

Al deze ingrediënten zorgen natuurlijk voor een tombola van verwarrende maar geestige 

gebeurtenissen. Het duurt dan ook even voordat alle problemen weer opgelost zijn. Mede 

dankzij Galahad en zijn manuscript worden Ronnie en Sue uiteindelijk gelukkig met elkaar 

verenigd. Galahad weet ook zijn bazige zusters Lady Constance en Lady Julia schaakmat te 

zetten maar wordt uiteindelijk wel geconfronteerd met het feit dat zijn memoires in de maag 

van de Keizerin verdwijnen. Het manuscript was namelijk door Pilbeam gestolen en in een nieuw 

en leegstaand varkenshok verstopt. Toen de Keizerin om veiligheidsredenen door Lord 

Emsworth naar dat nieuwe hok gedirigeerd werd, vond ze de papieren en schrokte deze met 

smaak naar binnen.  

 

Pilbeam had het manuscript in het varkenshok verstopt om het daarna aan de hoogst biedende 

partij te kunnen verkopen. Niemand zou volgens hem in een varkenshok gaan zoeken en dus lag 

het document daar veilig. Maar Lady Constance haakte af toen Pilbeam haar na het drinken van 

een fles champagne in beschonken toestand aansprak. Door toedoen van Pilbeam wordt Monty 

door Lord Emsworth ontslagen omdat Monty Lord Tilbury wilde helpen. Laatstgenoemde druipt 

ook af als hij hoort dat er inmiddels geen manuscript meer is. Monty treedt voor een jaar in 

dienst van Pilbeam - de grap is dat Monty Pilbeam daarvoor betaalt in plaats van andersom - om 

zo aan de werkeis van zijn aanstaande schoonvader te kunnen voldoen. En zo drijven de 

donkere wolken uiteindelijk voorbij en keert de rust terug op het kasteel van Blandings.  
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Beoordeling van het boek 

Dit boek is het vierde boek over het kasteel van Blandings en zijn bewoners. Het eerste was 

SOMETHING FRESH uit 1915, het tweede LEAVE IT TO PSMITH uit 1923 en het derde SUMMER 

LIGHTNING uit 1929. Het merkwaardige van dit (vierde) boek is dat het in feite een soort 

vervolg op het derde boek is (het begint ook tien dagen na afloop daarvan). Maar je kunt ook 

met recht beweren dat dit vierde boek eigenlijk een nieuwe be- of omwerking is van het derde 

boek omdat het in feite om dezelfde problematiek en praktisch dezelfde personen gaat. Je 

moet het als schrijver toch maar durven om zoiets te doen (en er vervolgens mee weg te 

komen!). 
 

In dit boek draait alles ook weer om de Keizerin van Blandings, het beroemde prijsvarken van 

Lord Emsworth. Wodehouse heeft zelf in een interview eens gezegd dat hij gewoon wíst dat 

Lord Emsworth en zijn varken een grappige combinatie vormden en dat hij er daarom meerdere 

boeken aan gewijd heeft. Ik ben het met hem eens. De combinatie is inderdaad heel grappig en 

zorgt voor veel komische situaties die ruimhartig op de lachspieren werken. Het is heerlijke en 

pretentieloze humor die de lezer voorgeschoteld wordt. Ik vind het een knappe prestatie van 

een auteur wanneer hij zo lang na de verschijningsdatum van een boek mensen daarmee nog 

weet te amuseren. Kortom, ik vind dit boek “a great read”, zoals dat zo mooi in het Engels 

heet.  
 

Bibliografie 

De eerste uitgave van HEAVY WEATHER werd in 

juli 1933 in Amerika verzorgd door Little, 

Brown, and Company. In augustus 1933 volgde 

daarna de publicatie door Herbert Jenkins. 

Kort voor deze boekuitgaven plaatsvonden had 

Wodehouse het verhaal al als een feuilleton in 

8 delen uitgebracht bij de SATURDAY EVENING 

POST (tussen 27 mei en 25 juli 1933) met 

illustraties door May Wilson Preston, die 

waarschijnlijk ook de kaftillustratie van de 

Amerikaanse boekuitgave heeft gemaakt. 

HEAVY WEATHER is door Wodehouse geschreven als vervolg op SUMMER LIGHTNING, maar het 

schrijven ging hem hierbij niet zo gemakkelijk af als gebruikelijk1: 

“I have now got out a sequel to Summer Lightning, but I am vary dubious about it. I can’t kid 

myself that it’s as good as S.L. [……..]” 

“I am glad that I am so far ahead with my work, because this one will want a lot of thinking 

over.” 

Ook het feit dat deze roman een vervolgverhaal was gaf Wodehouse hoofdbrekens2: 

“I have had a devil of a time with my new one … and the first chapters were terribly hard to 

write because I had to be careful not to assume that people had read S.L. and at the same 

time not put in yards of explanation which would have bored those who had. In order to get 

one hundred pages of O.K. stuff, I must have written nearly a hundred thousand words.” 

 
1 A Life in Letters, edited by Sophie Ratcliff, Hutchinson, 2011, p.235. Brief uit oktober 1932 
2 P.G. Wodehouse, A portrait of a master, David A. Jasen, Garnstone Press, 1975, p.136. Brief uit januari 1933 
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Uiteindelijk was Wodehouse wel erg tevreden met het eindresultaat. 

Net als SUMMER LIGHTNING is ook HEAVY WEATHER één van de Blandings verhalen die door Richard 

Usborne voor BBC Radio 4 tot hoorspel is bewerkt. Dit hoorspel werd tussen 12 juli en 2 

augustus 1988 in 4 delen uitgezonden met ook weer Richard Vernon als Lord Emsworth en Ian 

Carmichael als Galahad.  
  

Een TV-bewerking van HEAVY WEATHER werd in 1995 door de BBC 

gemaakt en op Kerstavond uitgezonden. De film volgt het boek vrij 

nauwkeurig. In Amerika was deze film op 18 februari 1996 te zien in 

de Masterpiece Theatre serie. In deze film speelt Peter O’Toole de rol 

van Lord Emsworth en Richard Briers die van Galahad Threepwood. 

Richard Briers had al een Wodehouse-verleden: hij speelde in THE GIRL 

ON THE BOAT (1962) en maakte tussen 1973-1994 tientallen radio-

uitzendingen van Wodehouse-verhalen als Bertie Wooster en Oom Fred 

voor de BBC. Als locatie van de opnames werd Sudeley Castle gekozen. 

Het wordt aangenomen dat dit kasteel (grotendeels) door Wodehouse 

als voorbeeld voor Blandings Castle is gebruikt.3  

Tijdens de Engeland reis van de P;G. Wodehouse Society in 2009 

hebben we dit kasteel bezocht4. 
 

Het duurt tot 1956 voordat de eerste Nederlandse vertaling van HEAVY WEATHER verschijnt. 

Willy Wielek-Berg (pseudoniem voor Willy Kweksilber-Berg) verzorgde deze vertaling die met 

de titel RUMOER OP BLANDINGS CASTLE  door Uitgeverij Het Spectrum N.V. als Prisma nummer 

230 werd uitgegeven voor Hfl 1,25. Deze publicatie volgde direct op de uitgave van DE 

ONTVOERDE ZEUG. Een tweede druk van RUMOER OP BLANDINGS CASTLE   volgde in 1960, weer direct 

na DE ONTVOERDE ZEUG. De illustratie op de voorkaft van RUMOER OP BLANDINGS CASTLE  werd 

verzorgd door Carol Voges, ook weer zoals bij DE ONTVOERDE ZEUG.  

In 1976 kwam er, in dezelfde vertaling, als Prisma nummer 1746 nog een andere uitgave van 

RUMOER OP BLANDINGS CASTLE, deze keer met een illustratie van voor- en achterkaft  door Peter 

van Straaten. Dit was één van de 5 boeken die in de groene box zijn verschenen.  

 

We wachten nu dus nog op een nieuwe vertaling door Leonard Beuger, al dan niet omgezet in 

zo’n fraaie podcast. 

 
3 In search of Blandings, N.T.P. Murphy, private edition 1981 / Secker & Warburg 1986 en 1987   
4 De P.G. Wodehouse Society op reis, samenstelling Herman van Riel en Jelle Caro, P.G. Wodehouse Society, 2012 
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