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7inleiding

Maar… wat ik me wel herinner en nog zeker weet: Ik genoot van 
de hoogoplopende discussies in Het Praathuis. Het gekruip van 
slĳmjurk Woefdram bĳ Juffrouw Ooievaar. En dat ik pas echt zou 
gaan slapen als Meneer de Uil zĳn knipoog had gegeven. 

Het is nu haast ondenkbaar dat er vĳftig jaar geleden, aan het ein-
de van de Prinsengracht in Amsterdam zo’n mooi product werd 
gemaakt, en dat dan ook nog in zo veel landen te zien is geweest. 
Een product net zo Nederlands als onze kaas. 

Toen lagen op een steenworp afstand van de Amstel de studio’s 
en kantoren van Thĳs Chanowski. Een waanzinnig groot pand, in 
totaal drie grachtenhuizen, dat zich aan de achterkant uitstrekte 
tot aan de Utrechtsedwarsstraat. Een bruisende onderneming, 
waar dagelĳks reclamejongens, schrĳvers, film- en televisiemen-
sen en gerenommeerde artiesten als Ramses Shaffy over de vloer 
kwamen. 

Een verwarrend pand, zeggen sommige oud-medewerkers. 
Dankzĳ allerlei trappen, vreemde paden en rare gangetjes. Een re-
gelrecht doolhof, met naar verluidt zelfs doodlopende trappen. ‘Als 
je er de weg niet wist, dan kon je het wel schudden,’ zegt er een. En 
een ander: ‘Wanneer je beneden zat te wachten in de receptie, 
moest je ook echt worden opgehaald; anders zou je niet weten hoe 
je op je plek van bestemming moest komen.’ 

Het was hier waar Chanowski en – vanaf januari 1970 – zĳn 
compagnon Loek de Levita kantoor hielden. Onder hun bezielende 
leiding werd in dit pand De Fabeltjeskrant gedraaid, misschien wel 
een van de allerleukste series die de Nederlandse televisie heeft 
voortgebracht. 

Hier lag op de bovenste verdieping de geluids-en montagestudio 
van Meindert de Goede. In het pand ernaast lag het poppenatelier 
en was de studio van regisseuze Cocky Andreoli ondergebracht  
in het vroegere confectiecentrum van De Levita. Onder tafels met 
gras en gleuven zaten poppenspeelsters Irma, Jantien en Olga  
op schuimrubberen matten. Op de eerste verdieping ratelde de  
telex wanneer de nieuwste, handgeschreven scenario’s van Leen 
Valkenier arriveerden, vers uit Ibiza.

Aan de achterkant grenzend aan de Utrechtsedwarsstraat lag een 
garage met de werkplaats van decorbouwer Ruud van Dĳk en later 
Henk Lourens. Wanneer je toevallig langsliep hoorde je tussen het 
gezaag, gegiet en getimmer ongetwĳfeld het luide gezang van Van 
Dĳk, terwĳl zĳn hulpjes luidkeels de tweede stem inzetten. Van 
Dĳk had net als de rest van de ploeg lang haar en altĳd een sjekkie 
in zĳn mond. Thuis in zĳn woonkamer stonden enkele paspoppen 
opgesteld die hĳ paars en blauw had geverfd. Plus een enorm 
kunstwerk van een koe, met zwarte en witte vlekken op het lĳf. 
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Later is hĳ  op het idee gekomen om het ‘gras’ dat ze ook bĳ  De Fa-
beltjeskrant gebruikten – jute met daarin gevlochten raffiadraad-
jes dat door een groen verfbad was gehaald – als vloerbedekking in 
zĳ n huiskamer te gebruiken. Dat waren ze, de mensen achter De 
Fabeltjeskrant.

Nog steeds gaat er voor mĳ  een 
haast betoverende kracht uit 
van dit pand. Mysterieus haast. 
Misschien zit het enkel tussen 
mĳ n oren en wíl ik het graag zo 
zien, vasthoudend aan de magie 
uit mĳ n kinderjaren. Maar uit 
de vele getuigenissen van de 
programmamakers van destĳ ds, 
durf ik gerust de conclusie te 
trekken dat het toch wel een 
héél bĳ zonder pand is geweest. 
Vol creativiteit, toewĳ ding en 
hartstocht. Er werd verschrik-
kelĳ k hard gewerkt, het was 
echt wel aanpakken. En al hele-
maal wanneer de scenario’s van 
Leen Valkenier weer eens veel te 
lang op zich lieten wachten. Ge-
lachen én gevloekt werd er wan-

neer het filmmateriaal weer eens helemaal mislukt was teruggeko-
men uit het laboratorium en een groot deel van de opnamen enkele 
dagen voor de uitzending opnieuw moest worden opgenomen.

En toch: ‘Werken aan De Fabeltjeskrant was geen baantje,’ zegt 
Hans Lamboo, die als zeventienjarige in dienst trad bĳ  Chanowski 
als assistent-decorbouwer. ‘De Fabeltjeskrant was een way of living. 
Die sfeer heb ik daarna eigenlĳ k nooit meer ergens teruggevonden.’

Het was een enorm genoegen al die verhalen te noteren: grappige 
en soms ook minder leuke anekdotes van ál die mensen en mede-
werkers die zich jarenlang hebben ingezet om ons, de kĳ kbuiskin-
deren van eind jaren zestig, zeventig en tachtig, rond de klok van 
zeven met een voldaan gevoel naar bed te sturen. 

Dus: stap mee aan boord van het stoomvoertuig van Stoffel de 
Schildpad en ga mee over het Braamstruikse Binnenpad, langs 
de Grote Vĳ ver, via Huize Hooggelegen, Het Postkantoor, Piet’s 
Smikkelpaleis en Chico’s Place naar Het Praathuis waar alle 
verhalen worden verteld. 

En denk erom: snaveltjes toe en oogjes open. 
Laat onze reis naar Fabeltjesland beginnen. 
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