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17.00—17.45  KLEUR  KUNT U ME DE WEG NAAR HAMELEN VERTELLEN, MENEER?  — Deel 

1: “De berg”. Tekst: Harry Geelen. Muziek: Joop Stokkermans. Rolverdeling: Hildebrandt Brom - Ab 

Hofstee; Bertram Bierenbroodspot - Rob de Nijs; Arnout Koffij - Martin Brozius; Lidwientje Walg - 

Ida Bons; burgemeester Walg - Paul Meyer; Pint de schoenmaker - Johan te Slaa*; meester 

Spicht - Paul Deen; Brechtje - Ine Veen; verteller - Hans Pauwels. Voorts: het kinderkoor van 

Henk van der Velde als de kinderen van Hamelen. Kledingadviezen: Marga Langeweg. Decorontwerp: 

Mia Schlosser. Produktie: René Sleven. Regie: Nico Hiltrop.  — Het verhaal begint in Hamelen, een 

stadje waar het vroeger rustig wonen was. Maar ongevraagd zijn er honderden, misschien wel 

duizenden inwoners bij gekomen. En… het wemelt in Hamelen opeens van de ratten. Overal kom je ze 

tegen: in huis, in de kerk, in de kroeg. Burgemeester Willem Walg is de wanhoop nabij. Hij weet niet 

wat hij moet doen om de beesten uit te roeien. Er komen er per uur meer bij. Er lijkt geen rattekruid 

tegen gewassen. Tijdens een raadsvergadering springt een onbekende figuur op de vergadertafel. Hij 

zegt dat hij de ratten in één nacht kan opruimen zonder dat men het merkt. Maar de rattenvanger wil 

wèl betaald worden. Met veel geld! De burgemeester belooft hem met goud te overladen als hij de 

ratten weg krijgt. Het lukt de vreemdeling inderdaad de ratten met muziek weg te lokken. Als hij zijn 

beloning komt halen besluit de gemeenteraad hem niet al het goud te geven dat hem was beloofd. De 

rattenvanger laat het er niet bij zitten… 

Wat gebeurt er met de kinderen van Hamelen, die door de rattenvanger in de rots zijn gebracht? 

* Pint de schoenmaker werd uiteindelijk door Frans Kokshoorn gespeeld. 
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