
Wie krijgt er nu niet het o zo bekende deuntje in zijn hoofd 
wanneer je de titel ‘Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, 
meneer?’ hoort. De tv-serie werd in 1972 voor het eerst 
uitgezonden en stopte in 1976. Binnenkort komt er een 
verzamelbox bestaande uit zes dvd’s en de theateruitvoering 
van de musical uit 2004. Arjan Doolaar is informatiespecialist 
binnen het studiecentrum van de HAN en projectleider van 
de verzamelbox. 

Doolaar is afgestudeerd in kunstgeschiedenis. ‘Ik kwam 
Willem Nijholt een keer tegen. Hij vertelde toen dat ie het zo 
jammer vond dat hij de vele tv-programma’s, waar hij in 
meegespeeld heeft, zelf niet had. Ik heb toen voorgesteld 
om een verzamelbox voor hem te maken.’ Dat is hem gelukt, 
want deze werd uitgebracht in 2011. Het was even spannend 
of de box er wel zou komen: ‘Er was 6000 euro nodig. Een 
kennis van mij kende veel oud-koorleden van de serie. Zij 
zijn een Facebook-pagina gestart om geld in te zamelen. Er 
was één gulle gever die 4000 euro gaf.’

bOEkjE
De televisiehistoricus, zoals hij zichzelf noemt, keek als kind 
naar de serie. In de verzamelbox zit een 56 pagina’s tellend 
boekje dat Doolaar geschreven heeft. Het boek begint met 
een voorwoord van schrijfster Nicolien Mizee. Acteur Prins 
Tor, die ook in Hamelen speelde, houdt een toespraak. 
Daarnaast worden de afleveringen, de personages en de 
inhoud van de DVD en de CD besproken.
De verzamelbox zal op een bijzondere manier gepresenteerd 
worden. ‘Omdat Hamelen een sprookje is, wilden we dit ook 
in een sprookjesachtige omgeving presenteren.’ Het is het 
restaurant bij het kasteel in Haarzuilen geworden. 
Hoofdrolspelers Rob de Nijs, Loeki Knol en schrijver van de 
jeugdserie, Harrie Geelen, zullen daarbij aanwezig zijn. ‘Paul 
de Leeuw is eveneens uitgenodigd.’ 

Er zullen 3000 boxen op de markt worden gebracht. De 
verzamelbox moet voor Moederdag af zijn. Verder zal er aan 
het eind van het jaar, rond sinterklaas en kerst, een 

eenvoudiger versie verschijnen. 
Doolaar lacht: ‘Ik heb ook veel 
over marketing geleerd.’ 

Benieuwd naar de verzamelbox? 
Houd het studiecentrum van de 
Kapittelweg in de gaten! TB
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