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Column Albert Verlinde 

Soms is het leven een sprookje. Onlangs werd een fraaie dvd/cd-box gelanceerd die helemaal in het 

teken staat van de nog lang niet afgelopen serie uit de jaren 70, geschreven door Harrie Geelen en op 

muziek gezet door Joop Stokkermans. Als kind zat ik met natte haartjes op de bank aan de buis 
gekluisterd en bij de presentatie waren mijn jeugdhelden er weer: Loeki Knol, Rob de Nijs, Margreet 

Heemskerk oftewel Lidwientje Walg, Bertram Bierenbroodspot en prinses Madeleine. De tijd heeft ons 
allemaal wat ouder gemaakt, maar dat geldt niet voor het wonder dat Hamelen heet. Wie de cd 

beluistert en de dvd's bekijkt ziet dat wat er vroeger gemaakt is zo liefdevol is, dat het de tand des 

tijd moeiteloos kan doorstaan. De jeugd van nu heeft Harry Potter, maar ik beveel ze van harte de 
magie van Hamelen aan. Uniek aan de box is dat deze elf afleveringen bevat waarvan iedereen dacht 

dat ze verloren waren gegaan. Hamelen komt na veertig jaar zoeken weer iets dichterbij. Ik zei het al, 
het leven is een sprookje en in het geval van Hamelen is het er een met een happy end! U kunt dit 

sprookje ook nog winnen: Tros Kompas verloot de dvd/cd-box twaalf keer! Kijk gauw op pag. 111. 

Een sterrengroet van Albert Verlinde 

Win 'Hamelen'-verzamelbox 

Er zijn heel wat mensen groot geworden met "Kunt u me de weg naar Hamelen vertellen, meneer?". 
De eerste aflevering werd ruim veertig jaar geleden uitgezonden, maar de jeugdserie spreekt nog 

altijd tot de verbeelding. Albert Verlinde zette in 2003 nog een gelijknamige musical op de planken. 
TrosKompas geeft twaalf keer een verzamelbox weg met daarin een cd, een boek en zes dvd's van de 

populaire jeugdserie. De box bevat de afleveringen die bewaard zijn gebleven (veel materiaal is 

verloren gegaan), nooit eerder uitgebrachte liedjes, een registratie van Albert Verlindeâ€™s musical 
en bonusmateriaal. 
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