{ Feiten en fabels }

Hallo, meneer
Jan Straaijer
De keurige Rotterdamse wijk Vreewijk is de bakermat van de
Fabeltjeskrant. Meneer de Uil, Juffrouw Ooievaar, Ed en Willem Bever en
de anderen zijn gebaseerd op bestaande personen die daar in en kort na
de oorlog woonden. De expositie ‘Fabeltjesland, een reis door 50 jaar
Fabeltjeskrant’, die vandaag opent in Rotterdam, vertelt hun verhaal.
Tekst JOHAN NEBBELING Foto’s ANP EN RUBINSTEIN

ELKE SCHRIJVER
PUT UIT ZIJN EIGEN
ERVARINGEN EN
LEEN VALKENIER
HEEFT NIET ANDERS
GEDAAN

H

et was midden in de oorlog, ze waren
jong en verveelden zich. Om de sleur te
verdrijven, begonnen de leden van de
christelijke jongemannenvereniging en
de christelijke jongevrouwenvereniging
in de Rotterdamse wijk Vreewijk in 1943
een theater- en cabaretgroepje.
Op zaterdagavond kwamen ze bijeen in
het leegstaande houten noodgebouwtje
van de Hervormde Gemeente Vreewijk,
waar ze voor hun wijkgenoten antiDuitse liedjes zongen. Bij voorkeur bij
volle maan, want vanwege de verplichte
verduistering kon je dan tenminste nog
iets zien.

Voorlezen
De schrijver modelleerde Meneer de Uil naar Jan Straaijer,
die vaak optrad als spreekstalmeester van het Vreewijkse
theatergezelschap.
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Een van de leden van het theatergroepje, dat zich na de oorlog De Tondeldoos ging noemen, was Leen Valkenier.
Zijn bijnaam was Leen de Pijp, vanwege
het kromme ‘neuswarmertje’ waarin hij
zijn goedkope oorlogstabak rookte. Een
kwarteeuw later putte Valkenier uit zijn
Vreewijkse ervaringen toen hij begon te
schrijven aan wat de legendarische tvserie Fabeltjeskrant zou worden.
,,Het verhaal achter de Fabeltjeskrant is
een tot dusver tamelijk onbekend gebleven stukje Rotterdamse geschiedenis”,
zegt Peter de Klerk (66), Vreewijker van
geboorte en initiatiefnemer van de expo-

sitie Fabeltjesland, een reis door 50 jaar Fabeltjeskrant. ,,In Vreewijk deden wel geruchten de ronde dat de karakters uit de
Fabeltjeskrant op echte mensen uit de
wijk gebaseerd waren, maar niemand
wist er het fijne van.’’
Als voorzitter van het comité dat de
viering van het honderdjarig bestaan van
Vreewijk in 2016 voorbereidde, besloot
De Klerk uit te zoeken hoe het zat. Een
fikse zoektocht, want geen enkel lid van
De Tondeldoos woonde nog in de wijk.
Naar later bleek waren de meesten elkaar
na hun vertrek uit het oog verloren. Velen
waren al overleden of onvindbaar.
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Kinderserie
ook populair
bij ouders
■ ‘Oogjes dicht

en snaveltjes
toe.’ Met die woorden én een knipoog sloot Meneer
de Uil elke aﬂevering van de kinderserie af. Fabeltjeskrant was tussen
1968 en 1974 en
van 1985 tot 1989
een tv-serie voor
kinderen die dagelijks ‘voor het slapengaan’ werd uitgezonden. Plechtstatig las Meneer
de Uil voor wat de
dieren in Fabeltjesland vandaag weer
hadden meegemaakt en uitgehaald. ‘Want dieren
zijn precies als
mensen. Met dezelfde mensenwensen. En dezelfde
mensenstreken.
Dat komt allemaal
in de krant.’
■ De kinderserie

was ook populair
bij volwassen kijkers, omdat in de
belevenissen van
de dieren een dubbele laag zat. In totaal zijn 1640 aﬂeveringen van
Fabeltjeskrant uitgezonden. Het programma werd in
2005 verkozen tot
beste kinderprogramma van de
eeuw. Momenteel
wordt gewerkt aan
een ﬁlm en nieuwe
aﬂeveringen.

Bij toeval stuitte De Klerk op internet
op een uitzending van Archief Rijnmond
uit 2005, waarin programmamaker Roland Vonk Jan Straaijer interviewde, een
van de laatste nog levende leden van
De Tondeldoos. Straaijer vertelde in
het radioprogramma over de
Vreewijkse wortels van de Fabeltjeskrant. De Klerk zocht
Straaijer op in diens huidige
woonplaats Aalten in de Achterhoek.
Straaijer, die vaak als spreekstalmeester
van het gezelschap optrad, bevestigde dat
hij model stond voor Meneer de Uil. Hij
had dat van Valkenier zelf gehoord, toen
hij hem ergens in de jaren 70 toevallig
was tegengekomen in de trein.
Via via kwam De Klerk ook in contact
met een ander nog levend lid, oud-verpleegkundige Jopie Donkervoort, alias
Juffrouw Ooievaar. Hij zocht haar, samen
met Straaijer, op in haar woning in Arnhem.
,,Ze wist dat Juffrouw
Ooievaar op
haar was gebaseerd, maar
herkende zich
maar ten dele

cors in een werkschuur van hun vader
met de naam De Uil. Nog een saillant detail: de schuur brandde af, maar werd
herbouwd en in 2016 heropend door de
Rotterdamse burgemeester Ahmed
Aboutaleb, nadat De Klerk hem had verteld over de relatie tussen Vreewijk en de
Fabeltjeskrant.
Ook andere karakters – zoals Truus de
Mier, Momfer de Mol, Gerrit de Postduif
en de Gezusters Hamster – zijn vrijwel
zeker te herleiden naar echte mensen,
weet De Klerk. ,,Daar zijn aanwijzingen
voor, maar geen echte bewijzen. Het ligt
ook wel voor de hand. Elke schrijver put
uit zijn eigen ervaringen en Leen heeft
niet anders gedaan.’’

in haar. Ze vond Juffrouw Ooievaar veel
baziger dan zijzelf. Haar kinderen dachten daar anders over.”

Menselijk tekort
Donkervoort bleek bovendien getrouwd
met Han Kullberg, een van de twee handige zonen van de Vreewijkse aannemer
Kulberg die de techniek verzorgden bij
De Tondeldoos. Inderdaad: hij stond met
zijn jongere broer Fred model voor de
handige broers Ed en Willem
Bever.
Saillant detail:
Fred en Han
maakten hun rekwisieten en de-

DE BROERS
WERKTEN IN
EEN SCHUUR
MET DE
NAAM DE UIL
Valkenier zelf heeft model gestaan voor
Bor de Wolf. ,,Hij heeft dat later in interviews ook toegegeven. Uit de verhalen
van zijn vroegere vrienden komt Valkenier naar voren als een wat introverte
man, die graag op zichzelf was. Een
beetje een stille buitenstaander, maar wel
een scherp waarnemer met oog voor wat
ik het menselijk tekort noem. Mensen
willen zich graag beter voordoen dan ze
zijn en houden hun zwakheden het liefst
verborgen voor de buitenwereld. De Fabeltjeskrant houdt ons via de dieren een
spiegel voor waarin we ons eigen menselijk tekort herkennen. Maar met mededogen en humor, zodat we hartelijk om
onszelf kunnen lachen.’’
Valkenier was vóór alles een groot
schrijver, vindt De Klerk. ,,Helaas heeft
hij nooit de erkenning gekregen die hij
verdient. Er werd in culturele kringen altijd wat lacherig gedaan over de Fabeltjeskrant. Onterecht, want het programma
behoort tot het beste wat de Nederlandse
televisie heeft voortgebracht. Deze expositie is dan ook bedoeld als eerbetoon aan
de makers van de Fabeltjeskrant en Valkenier in het bijzonder.” ¶

■ Meer informatie

over de expositie
Fabeltjesland, een
reis door 50 jaar
Fabeltjeskrant via
fabeltjesland.nl.
■ Vandaag is ook

de boekpresentatie
van Hallo, Meneer
de Uil (€22,99, Rubinstein).
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Meneer de Uil
Jan Straaijer (1925) is
de enige van de vriendengroep uit Vreewijk
die nog leeft. Hij vertrok
enkele jaren na de oorlog uit Vreewijk en woont nu in Aalten.
Straaijer fungeerde als spreekstalmeester op de theater- en cabaretavondjes.
Hij deed de kweekschool en de kunstacademie. In zijn werkzame leven was
hij een geliefd onderwijzer en hoofd
van een lagere school in Aalten en radiozendamateur.
Hij is nog steeds actief als kunstenaar,
volgt samen met zijn vriendin (met wie
hij een latrelatie heeft) Hoger Onderwijs Voor Ouderen en staat – hoewel
hij het vanwege zijn leeftijd rustiger aan
moet doen – nog midden in het leven.
Peter de Klerk omschrijft Straaijer als
een man vol levenswijsheid die alles uit
zijn leven heeft gehaald.

Juffrouw
Ooievaar
Jopie Kullberg-Donkervoort (1925-2018)
volgde in de oorlog een
verpleegstersopleiding
en werkte daarna onder meer als verpleegkundige in Rotterdam. Net als
haar alter ego nam Kullberg graag de

touwtjes in handen, liet ze zich geen
knollen voor citroenen verkopen en
kon ze haar mondje goed roeren. Ze
stond graag in de belangstelling en
eiste vaak op hoge toon de hoofdrol
op. ,,Kreeg ze die niet, dan kon ze letterlijk stampvoeten van woede tot ze
die rol alsnog kreeg: ‘anders doe ik niet
meer mee!’”, zegt De Klerk.
Kullberg woonde in Arnhem, waar De
Klerk haar in 2016 samen met Straaijer
opzocht. Zelf herkende ze zich maar
ten dele in het karakter van Juffrouw
Ooievaar, die ze ‘te bazig vond’. ,,Maar
haar kinderen, die overigens dol op
haar waren, dachten daar toch anders
over. Haar echtgenoot Han Kullberg die met zijn broer model stond voor Ed
en Willem Bever - heeft ook weleens
een sinterklaassurprise voor haar gemaakt in de vorm van Juffrouw Ooievaar.” Kullberg overleed, tot grote spijt
van De Klerk, begin augustus dit jaar.
,,Ik weet zeker dat ze de expositie nog
graag had willen meemaken.’’

Ed en
Willem
Bever
Han (19231997)
en Fred
(19272016) Kullberg, twee van de drie
zonen van de Vreewijkse aannemer
Kullberg die ontzettend handig waren.
Ze verzorgden de techniek bij de voorstellingen van De Tondeldoos, waarbij
weinig hen te ver ging. ,,Die twee konden van niets iets maken’’, zegt De
Klerk. ,,Kwam er bijvoorbeeld in een
voorstelling een ballon voor, dan maakten zij een constructie met een wasmand, zeildoek en katrollen waardoor
die ballon ook echt kon opstijgen.’’ Han
was de oudere en meer ontwikkelde
van de twee broers. Fred verhuisde in
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de jaren 90 naar Noorwegen, waar hij zich
aansloot bij een religieus gezelschap. De
(veel) jongere broer van Han en Fred,
Huug, leeft nog. Hij kan zich echter weinig
van de Vreewijkse tijd herinneren.

OME GERRIT
VAN HET
CAFÉ HIELD
ALS HOBBY
POSTDUIVEN

Momfer de Mol
Jan Bogaart, een jongeman uit
Sprang-Capelle die in 1944 naar zijn
vriendinnetje in Vreewijk reisde, maar
door de opmars van de geallieerden
niet terug kon naar Brabant. Hij was een
verwoed roker die alles opstak wat hij
maar te pakken kon krijgen en die altijd
gehuld was in rookwolken en een indringende tabaksgeur.

Bor de Wolf
Leen Valkenier (19241996) woonde in de oorlog
aan de Langegeer in Vreewijk, zijn vader werkte bij de
Oranjeboom-brouwerij. Valkenier stond bekend als een wat eenzelvige, melancholieke jongeman die vanwege
zijn eeuwige ‘neuswarmertje’ in de buurt
bekend stond als ‘Leen met de pijp’. Valkenier was drie keer getrouwd en woonde
met zijn laatste vrouw lange tijd op Ibiza,
waar hij ook overleed.
Na de oorlog werkte hij als copywriter bij
reclamebureaus en als redacteur bij de Legerkoerier, waar hij op zekere dag, zonder
zelfs maar ontslag te nemen, verdween.
,,Dat tekent hem. Hij trok zich weinig aan
van conventies en ging zijn eigen gang”,
weet De Klerk. Valkenier verhuisde later
naar Amsterdam, waar hij bekend stond als
een ﬂinke drinker.
De Fabeltjeskrant was zijn grote succes,
hoewel hij ook meeschreef aan tv-series
als Paulus de Boskabouter en het mislukte
kinderprogramma De Woefs en de Lamaars uit de jaren 70.
Tevens was hij medeauteur van de carnavalskraker Een lijster in de la, vertolkt door
Adèle Bloemendaal.

Martha
en Myra
Hamster
Waarschijnlijk
de twee zusjes
Adri en Corri
van Halem uit Vreewijk, die geen tweeling
waren maar wel erg op elkaar leken.

Juffrouw
Mier
De moeder
van Valkenier,
een nijvere huisvrouw die altijd
drukdoende was met haar
huishouden.

Lowieke de Vos

HAN EN FRED KULLBERG,
ALIAS DE GEBROEDERS
BEVER, KONDEN
VAN NIETS IETS MAKEN

Gerrit de Postduif
Barman ‘Ome Gerrit’ uit het Amsterdamse café Zee- en Rijnvaart aan de Zeedijk, waar Valkenier jarenlang kind aan huis
was. Als hobby hield Ome Gerrit postduiven.
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Een magere jongeman uit Vreewijk genaamd Klaas, die altijd honger had en
op zoek naar eten vaak de term ‘smikkelen en smullen’ gebruikte.

Broers
Twee zoons van een Vreewijkse aannemer deden de
techniek bij de theatergroep.
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