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Regie: Ate de Jong. Met Jan Smit,  
Roos van Erkel, Mike Weerts, Gerard 
Cox e.a.

Tsjonge, wat kreeg de film De 
Bombardement ongenadig op 

zijn falie van de recensenten. Het 
Bombardement was te veel een 
flauw liefdesverhaal geworden - 
dat ook nog eens sprekend op 
Titanic leek - en de Tweede 
Wereldoorlog was naar een bijrol 

verbannen. In Het bombardement 
ontmoet de eenvoudige boksende 
bakkersjongen Vincent (Jan Smit) 
de chique Nederlands/Duitse Eva. 
Zij is al verloofd met ene Dirk en 
Eva’s huwelijk staat gepland voor 
14 mei 1940, de dag waarop de 
Duitsers Rotterdam plat zullen 
bombarderen en Nederland er 
een trauma bij had. Terwijl de 
oorlog uitbreekt worden Vincent 
en Eva hartstikke verliefd op 
elkaar. Ondanks de slechte recen-
sies bleef het publiek niet weg bij 
Het bombardement. Meer dan 
100.000 bezoekers wilden weten 
hoe Jan Smit het ervan a bracht. 
Niet zo heel slecht, is het eind-
oordeel. Maar beslist u dat   
vooral zelf. 
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Troonswisseling ’80
Het draait deze week maar om één ding: de troons-

wisseling. We nemen afscheid van koningin 
Beatrix en verwelkomen prins Willem-Alexander en 
zijn Máxima als nieuw koningspaar. Beatrix zal dins-
dag ongetwijfeld herinneringen ophalen aan haar 
eigen kroning, op 30 april 1980. Het was de eerste 
inhuldiging die live op tv te bewonderen was. Maar 
wat een feestelijke dag had moeten worden, eindigde 
in een grote chaos. In NOS 60 jaar Oranje op tv blikken 
betrokkenen terug op die historische dag. 

Uitzendinggemist.nl, trefwoord ‘troonswisseling’

TerUgkijk-Tip

dvd van de week

‘Het Bombardement’

winnen!
10x dvd-box van 
‘Hamelen’
de jeugdserie Kunt u mij de weg naar Hamelen 

vertellen, meneer? zou oorspronkelijk vijf 
afleveringen duren. Maar het verhaal over de 
verdwaalde kinderen en vier volwassenen uit 
het dorp Hamelen bleek zo aan te slaan, dat er 
uiteindelijk vijf seizoenen van in totaal 45 
afleveringen van zijn gemaakt. Helaas heeft de KRO 
alleen twee compilaties en vijf originele afleveringen uit het vijfde 
seizoen bewaard. Deze zijn dan ook terug te vinden in deze nieuwe 
dvd-box, inclusief privé-opnames van enkele andere afleveringen 
die digitaal zijn opgepoetst. Daarnaast vindt u in deze box een regi-
stratie van de musical Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, 
meneer? uit 2003, met Chantal Janzen en Kim-Lian van der Meij, en 
bonus materiaal over de serie. Wilt u deze dvd-box winnen?  

Log in op Televizier.nl/winnen. deze actie loopt t/m 6 mei

web & app

Koningslied

de voorbereidingen op de troons-
wisseling zijn al maanden in volle 

gang. Via de gratis Koningslied-app 
kunnen Oranjefans zelf een bijdrage 
leveren aan het officiële Koningslied, 
dat Marco Borsato, Trijntje Oosterhuis, 
Glennis Grace (foto) en vele andere 
artiesten op 30 april zullen zingen voor 
het nieuwe koningspaar. De meest 
 bijzondere inzendingen worden ver-
werkt in de bijbehorende clip, die als 
eerste te zien is via de app. Hier is ook 
de liedtekst te vinden, zodat u live 
kunt meezingen op de kroningsdag.

app: koningslied

12

niks op tv? door Irma Tomas
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