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Een hondenleven – een vertaling van The Mixer: He Meets a Shy Gentleman 
 

Een Narrenkap staat voor een zotte bijdrage. Dit werd de naam 
van een wekelijke bijlage bij het tijdschrift Katholieke Illustratie 
in de periode 1936-1942. In deze periode werd ook een bijlage 
uitgebracht voor de jonge lezers, namelijk Onze Kleine 
Katholieke Illustratie (1936-1941), afgekort tot Okki.  
 
Beide bijlagen werden niet overal even zorgvuldig gearchiveerd 
of bewaard of ingebonden bij het weekblad. In diverse 
bibliotheken in Nederland zijn losse afleveringen aanwezig, 
zoals Utrecht, Nijmegen en Den Haag. 
 
De Narrenkap werd meestal alleen in zwart gedrukt, maar af en 
toe was er een steunkleur (zie afbeelding). 
 
De Narrenkap bracht ontspanning en humor en publiceerde 

wekelijks moppen, raadsels, korte verhalen, een schaakrubriek en veel illustraties. Diverse 
(later) bekende illustratoren van het katholieke erf werkten mee, zoals J.H. (‘Koos’) 
Speenhoff (1869-1945), Herman Moerkerk (1879-1949), Frans Piët (1905-1997), Frans 
Funke (1908-1992), Anton Heijn, Barend ten Hove (1909-1969), Piet Worm (1909-1996), 
Jan D. Voskuil, Cees Bantzinger (1914-1985), Fiep Westendorp (1916-2004). 
 
Er waren literaire bijdragen van o.a. F. de Sinclair, Saki, Guus Bethlem jr, O’Henry, Piet 
Broos. En dus ook een bijdrage van P.G. Wodehouse, helaas anoniem vertaald. 
Het weekblad Katholieke Illustratie (1867-1967) had al eerder in 1928 een hele roman van 
P.G. Wodehouse gepubliceerd, namelijk Leave it to Psmith! als Laat het aan Psmith over! 
(1928, zie Cocktail Time 1997-4). Later volgen nog de verhalen The Goal-Keeper and the 
Plutocrat als Van een keeper en een kapitalist (1940, zie Present Premie 49¾) en 
Disentangling Old Duggie als De groeten aan Florence (1961, zie Present Premie 45). En 
wellicht zijn er nog meer bijdragen die nog niet ontdekt zijn. 
 
In De Narrenkap verscheen in 1937 een anonieme 
vertaling van het Wodehouse-verhaal The Mixer I: 
He Meets a Shy Gentleman. Dit was een bijdrage 
uit november 1915 in het Londense maandblad 
Strand Magazine. In december kwam een vervolg 
op dit verhaal het Strand Magazine, onder de titel 
The Mixer II: He Moves in Society. Dit verhaal 
kennen we al in de vertaling Een, die alles in de war 
stuurt in 1922-1924 (zie Present Premie 89). Beide 
verhalen zouden in 1917 terecht komen in de 
bundeling The Man with Two Left Feet. 
 
Maar het eerste deel van dit hondenleven was dus nog niet eerder vertaald vóór 1937. De 
Narrenkap publiceerde het onder de titel Een hondenleven. Het werd een wat langer verhaal 
van zeven pagina’s, dus het werd in twee afleveringen gesplitst, op 4 en 11 maart 1937, 
resp. op pag.8-10 en pag.8-11. De oorspronkelijke tekeningen van J.A. Shepherd in het 
Strand Magazine van november 1915 werden gewoon overgenomen in De Narrenkap. 
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/1909
https://nl.wikipedia.org/wiki/1996


Het zijn eigenlijk aparte hondenverhalen, namelijk vanuit het 
perspectief van de hond: die is de verteller van het verhaal. Toen ik 
in 2009 mocht meewerken aan een Duitse bundel met 
hondenverhalen van P.G. Wodehouse (Gute Hunde - Die feinsten 
Hundegeschichten), kwamen deze verhalen uiteraard in 
aanmerking voor opname. 
 
In juli 2014 werd dit hondenverhaal zelfs tot een stripboek verwerkt: 
de Canine & Feline Classics Paperback (vol.25), door Ray 
Bradbury, met een cartoon script van The Mixer van A. Caputo en 
tekeningen van Shepherd Hendrix. 
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