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Alles over Geschiedenis
De markt voor geschiedenis is sterker dan ooit. De afgelopen jaren is 
het aantal mainstream films en tv-series met een historische setting flink 
gegroeid. Wereldwijd zijn mensen verliefd geworden op geschiedenis 
via bewegend beeld en boeken - dus niet alleen via school. Alles over 
Geschiedenis is het meest visueel aantrekkelijke en toegankelijke 
geschiedenistijdschrift tot nu toe. Het spreekt een brede doelgroep aan 
middels diepgravende, maar onderhoudende artikelen ondersteund door 
fantastische foto’s, infographics en illustraties. Met een brede selectie 
aan thema’s, die op zowel nationaal als internationaal niveau relevant zijn, 
wordt geschiedenis leuk voor het hele gezin.



Doelgroep indicatie
•  Voor de hele familie
•  Sociale klassen A, B1, B2
•  Geïnteresseerd in 

geschiedenis, kunst, reizen, 
cultuur, films en boeken
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Waarom adverteren in Alles over Geschiedenis
De lezer van Alles over Geschiedenis vindt het leuk om te lezen over 
vervlogen tijden. Hij is geïnteresseerd in culturen, landen en tijdperken. 
De lezer gaat graag naar musea en besteedt hier met zijn gezin tijd en 
geld aan. Op een leuke manier laat hij zijn kinderen kennismaken met de 
rijke geschiedenis. Hij bezoekt actief historische plekken in binnen- en 
buitenland, koopt veel boeken en is geregeld in theaters en bij concerten te 
vinden. De doelgroep is milieubewust en schenkt aan verschillende goede 
doelen. Daarnaast is de lezer ook geïnteresseerd in fotografie en vindt hij 
het prachtig zijn mooie foto’s thuis aan de muur te hangen of te bewaren in 
een fotoalbum.

TERWIJL IEDEREEN ZICH BEZIG HIELD MET DE 

MACHTSSTRIJD TUSSEN DE VS EN DE SOVJET-UNIE, 

SPEELDE ER TUSSEN DE SOVJET-UNIE EN CHINA 

NOG EEN ERGER CONFLICT...

O
p 2 maart 
1969 werden de Strategische 
Rakettroepen van de Sovjet-Unie op scherp 
gezet, klaar om binnen vijftien minuten 
nucleaire kernkoppen af te vuren op doelen 

op ongeveer 1600 kilometer afstand. Aan de oevers 
van een bevroren rivier bloedden soldaten van twee 
kernmachten dood in een opwarmende koude oorlog. 
Dit was niet de Koude Oorlog die gevochten werd 
tussen oost en west. Dit was de oorlog tussen het 
oosten en het Verre Oosten, een bloedig spiegelbeeld 
van de strijd tussen de communistische en 
kapitalistische staten. Dit was de andere koude oorlog.

In de rode hoek staat de Sovjet-Unie, op de top 
van zijn militaire expansie en met harde hand geleid 
door Leonid Brezjnev. In de andere rode hoek staat 
de Volksrepubliek China, in de greep van de Cultu-
rele Revolutie, waarbij de laatste vrije denkers hebben 
plaatsgemaakt voor blinde toewijding aan de ongedu-
rige Mao Zedong.

Op 2 maart 1969 zetten de Chinese grenstroepen 
en soldaten van het volksbevrijdingsleger een val voor 
een eenheid Sovjet-Russische KGB-grenstroepen. De 
Chinezen deden alsof ze onbewapend waren, maar 
droegen onder hun winterjassen wapens waarmee ze 
zeven KGB-agenten van dichtbij neerschoten. Direct 

hierna kwamen nog driehonderd Chinese soldaten 
uit hun mangaten om het vuur te openen op de 
resterende Sovjets. Dit alles vond plaats op het 
betwiste eiland Zhenbao of Damanski in de 
bevroren rivier Oessoeri tussen Mantsjoerije 
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en het verre oosten 
van Rusland. Volgens de CIA gebeurde 
dit op direct bevel van de Mao-regering.

Er waren al jarenlang territoriale strubbelin-
gen tussen China en de Sovjet-Unie over betwiste 
stukken toendra. Tot dan toe patrouilleerden beide 
grootmachten langs de grenzen en bleef het bij wat 
geschreeuw en geduw. Dit bloedige incident was ech-
ter een escalatie van het conflict.

Mao verwachtte dat de USSR niet of nauwelijks 
zou terugslaan, ondanks dat het Rode Leger in het 
gebied in groten getale aanwezig was. Hij had gelijk: 
het antwoord was niet omvangrijk, maar doordat de 
Sovjets beter bewapend waren, leidde dit toch tot 
een groot Chinees verlies. Elitetroepen van de KGB 
sloegen hevig terug door vanaf het eiland, in sneeuw-
camouflage een Chinees detachement neer te maaien 
met automatische wapens. Ook een aantal T-62-
tanks en een BM-21 ‘Grad’-raketwerper werden erbij 
gehaald. Her resultaat was volgens de CIA het verlies 
van enkele honderden Chinese levens. Om op nieuwe 
conflicten voorbereid te zijn groeven de Chinezen 
zich in. De Sovjets op hun beurt maakten hun kern-
koppen klaar. Zo dreigde het conflict rond de ijzige 
rivier met wat rotseilandjes verder te escaleren.

Uiteindelijk trok Mao zich echter terug en werden 
de diplomatieke onderhandelingen over het gebied 

heropend. Hij was klaar 
geweest voor een landoorlog en misschien 
zelfs voor een kernwapenaanval. Maar hij zag zijn 
prille nucleaire programma - China’s sleutel tot het 
worden van een wereldmacht - liever niet weggevaagd 
worden.

Sovjet minister-president Aleksej Kosygin was naar 
de begrafenis van Vietnamees leider Ho Chi Minh in 
Hanoi geweest. Op de terugreis stopte hij in Peking 
om te praten met zijn Chinese collega Zhou Enlai. 
Mao Zedong weigerde te komen, en de onderhan-
delingen voor het beëindigen van het Chinees-Sov-
jet-Russische conflict vonden plaats op het vliegveld 
van Peking. De relaties normaliseerden zich weer, 
maar dat wil niet zeggen dat ze echt normaal waren. 
Dat waren ze namelijk nooit geweest, en deze bloedi-
ge confrontatie langs de rivier bewijst hoe groot het 
gevaar van een nucleaire escalatie daadwerkelijk was.

De nadruk die China legde op het beschermen 
van de eigen nucleaire status laat duidelijk zien dat 
het grensconflict politiek gezien meer inhield dan wat 
strubbelingen om een onbeduidend stukje land aan 
de buitengrenzen van de enorme landen. Sterker nog: 
de Chinezen hadden in eerdere verdragen met Mon-
golië en Birma vergelijkbare stukken land afgestaan. 
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50 wereldschokkende gebeurtenissen

De Verenigde Staten waren vastbesloten om de ruimtewedloop 
te winnen. De Sovjet-Unie leek ze echter telkens een stap voor 
te zijn met de Spoetnik 1 (de eerste onbemande kunstmaan), 
Joeri Gagarin (de eerste mens in de ruimte) en Loena-2 (de 
eerste raket naar de maan). Op 25 mei 1961 begon het Apollo-
project met de belofte van president John F. Kennedy aan het 
Congres dat er voor 1970 een mens op de maan zou landen: 
‘Ik geloof dat deze natie zich ertoe zou moeten verplichten om, 
nog voordat dit decennium voorbij is, een mens op de maan 
te laten landen en hem weer veilig terug te brengen naar de 
aarde.’

Met behulp van Saturnus V-raketten en veteranen van 
Project Mercury en Gemini begon de VS aan de ontwikkeling 
van een veilige raket die zowel de heenreis als een veilige 
terugkeer kon maken. In 1967 eindigde een test van de Apollo 
1 echter catastrofaal op het lanceerplatform. Door kortsluiting 
ontstond er een hevige brand in de cabine, waarbij er drie 
astronauten om het leven kwamen. Toch bracht elke daarop 
volgende Apollo-missie de Amerikanen weer een stap dichter 

bij hun doel. Van navigatiesystemen tot docking-procedures en 
maanpakken, alles werd uitvoerig getest.

Op 16 juli 1969, nog binnen het verwachte tijdsbestek 
van JFK, was het eindelijk zover. De Apollo 11-missie 
werd gelanceerd door de Saturnus V-raket, met aan boord 
de astronauten Neil Armstrong, Buzz Aldrin en Michael 
Collins. Op 20 juli daalden Armstrong en Aldrin af naar 
het maanoppervlak in de maanlander Eagle, terwijl Collins 
achterbleef in de Columbia. Even bestond de angst dat ze 
hun landingsdoel hadden overschreden, maar uiteindelijk wist 
Armstrong de maanlander veilig neer te zetten op vlak terrein.

Zes uur en zesenveertig minuten later zette Armstrong 
zijn linkervoet op het maanoppervlak en sprak daarbij de 
legendarische woorden: ‘Dat is een kleine stap voor een mens 
... een reuzesprong voor de mensheid.’ Dat was het zeker, want 
naast het feit dat er een Amerikaanse vlag werd geplant op 
de maan, en het president Nixon was die live een telefoontje 
pleegde naar de astronauten, was het bovenal een demonstratie 
van hoe ver de mensheid was gekomen.

‘EEN GROTE STAP VOOR DE MENSHEID’
De eerste maanlanding

Erfenis
l  Eindeloze complottheorieën
l  Internationale samenwerking 

in ruimteverkenning
l  Verkenningsmissies naar 

Mars

Oorsprong
l  Rusland en Amerika 

verkrijgen Duitse technologie, 
1945

l  Chuck Yeager doorbreekt de 
geluidsbarrière, 14 oktober 
1947

l  De Ruimtewedloop begint, 
1957

20 JULI 1969
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belangrijke data
Editie Advertentie

deadline
Verschijnings
datum

Editie 24 15-jan-18 6-feb-18
Editie 25 12-feb-18 6-mrt-18
Editie 26 19-mrt-18 10-apr-18
Editie 27 23-apr-18 15-mei-18
Editie 28 28-mei-18 19-jun-18
Editie 29 2-jul-18 24-jul-18
Editie 30 13-aug-18 4-sep-18
Editie 31 24-sep-18 16-okt-18
Editie 32 29-okt-18 20-nov-18
Editie 33 3-dec-18 28-dec-18
•  Bekijk de actuele data op www.fnl.nl/data 
•  Deadline aanleveren shopping is 1 week voor de 

advertentiedeadline
•  Abonnees ontvangen het magazine 4 dagen eerder dan 

de verschijningsdatum

tarieVen Online
Formaten Prijzen Run of 

Network
Branded content  € 825,-
Nieuwsbrief item € 435,-
Social media post € 125,-
Leaderboard  (728 x 90 px) € 15,- € 13,-
Medium Rectangle  (300 x 250 px) € 20,- € 17,-
Billboard   (970 x 250 px) € 40,- € 34,-
Halfpage ad   (300 x 600 px) € 29,- € 25,-
Mobile banner  (320 x 50 px) € 18,- € 14,-
Roadblock (Leaderboard + Halfpage) € 45,- € 38,-
Homepage Take-over Op aanvraag
Premium  banners (creatieve formaten /  
targetgerichte plaatsingen)

Op aanvraag

prOmOtiemOgelijkheden
Voorbeelden van mogelijkheden zijn:
•  Advertenties
•  Banner advertising
•  Advertorials
•  Inserts
•  Prijsvragen
•  Werfpremies

•  Lezersacties
•  Mail & win acties
•  Shopping
•  Vacatures
•  Nieuwsbrief
•  Product placement

Meer informatie over de verschillende commerciële  
en online mogelijkheden vindt u op  
www.fnl.nl/mogelijkheden 

tarieVen print
Formaten Prijzen
1/1 pagina  (230 x 300 mm) € 995,-
Shopping € 330,-
Spectacular shopping: + 40% extra ruimte € 460,-
Advertorial vanaf € 1.745,-
2/1 pagina (460 x 300 mm) € 1.700,-
1/2 pagina (230 x 150 mm of 115 x 300 mm) € 600,-
1/4 pagina (115 x 150 mm of 58 x 300 mm) € 320,-
1/8 pagina (115 x 75 mm) € 170,-
1/16 pagina (58 x 75 mm) € 120,-
30% positioneringstarief op cover

aanleVerspecificaties adVertenties
Advertentie dient aangeleverd te worden met rondom  
5 mm afloop, in CMYK kleuren, 300 dpi. Meer info vindt 
u op: www.fnl.nl/specificaties per e-mail naar ads@fnl.nl

Digitale bestanden aanleveren als gif, jpeg, png, flash of 
html5. Maximale bestandsgrootte 300 kb.

Alles over Geschiedenis biedt u als adverteerder 
de mogelijkheid om uw product, dienst of merk 
via verschillende kanalen onder de aandacht te 
brengen bij uw doelgroep. Uiteraard staan wij 
open voor nieuwe en verfrissende ideeën. Wij 
kijken graag met u naar de mogelijkheden en 
maken een op maat gemaakt plan. 

Voor specifieke wensen, aanleverspecificaties of het 
opmaken van advertenties en banners, neem contact  
op via telefoonnummer +31 (0)242404555 of stuur  
een email naar sales@fnl.nl 

WWW.fnlmeDiA.nl

F&L
MEDIA


