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OVER 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.

PR AKTISCHE INFORMATIE
Formaat:

230 x 297 mm

Frequentie:

10x per jaar

Aantal pagina's:

100

Prijs:

€ 6,49

Print oplage:

13.000

Website:

www.allesovergeschiedenis.nl
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Voor de hele familie

DOEL:

Geïnteresseerd in geschiedenis,
kunst, reizen, cultuur, ﬁlms en
boeken
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Cultuur & politiek
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WIE IS DE ALLES OVER
GESCHIEDENIS LEZER?
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 veel
tijd 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, bij concerten
en musicals te vinden. De doelgroep is milieubewust en schenkt aan
verschillende goede doelen.

ADVERTEREN IN ALLES
OVER GESCHIEDENIS

NEW PRODUCTIONS
PRESENTEERT

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.

LEIDEN

Foto: Joris van Bennekom
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Het Residentieslot, de vorstenzetel, huisvest nu enorme museumcollecties. Het slot heeft ook zalen met ridderkleding en wapens.

Huis Wettin: langst regerende vorstenhuis Europa
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Paradezalen terug in
Residentieslot Dresden

Ruim 800 jaar regeerde het Huis Wettin over Saksen. De eerste vorst betrad de troon in de 11e
eeuw, de laatste (Friedrich August III) moest aftreden na de Eerste Wereldoorlog. Het was een
invloedrijk koningshuis, dat Maarten Luther hielp zijn geloof te verbreiden, verbonden was
met Willem van Oranje en ook met Napoleon samenwerkte. Het grote Residentieslot in Dresden symboliseert de invloed van de Wettin-vorsten. Recent zijn de Paradezalen heropend.
Tekst: Robert Witsen Beeld: SKD, TMGS

Editie 45:
Editie 46:

03-03-2020
07-04-2020

10-02-2020
16-03-2020

Beeld van hoﬂeven

Saksen had tot 1918 eigen munten. Op deze staat de laatste
keurvorst: Friedrich August III.
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In het Residentieslot zijn SKD-musea te vinden over porselein, de riddertijd en de beroemde ‘Groene Gewelven’, de
schatkamer van de keurvorsten. Met de opening van de vier
Paradezalen weerspiegelt het Residentieslot nog beter het
voormalige hoﬂeven. De rijk versierde zalen vormen een fraai
decor voor vele objecten uit de SKD-collectie, waaronder
kunstwerken, kostbaar antiek meubilair, porselein en historische kleding uit de adellijke garderobes.
Ook de ‘Torenkamer’ in het slot is herbouwd. SKD gebruikt
deze voor het presenteren van een deel van haar enorme
porseleincollectie. Het ‘witte goud’ was een grote innovatie in
Saksen ten tijde van het huwelijksfeest in 1719, want de recep-

tuur om porselein te maken werd in 1708 in Europa ontdekt in
Dresden (daarvoor was het alleen bekend in het Verre Oosten).

‘Muurgraﬃti’ van porselein

Dresden nieuwe hoofdstad

Eeuwenlang was Meissen de hoofdstad van Saksen. In de 16e
eeuw kregen twee Wettiner-broers ruzie over de opvolging
van hun vader. Het resultaat was dat Saksen gedeeld werd. De
ene broer koos Torgau als hoofdzetel, de andere Dresden. Lang
duurde de splitsing niet, maar toen de Wettiners hun twist
bijgelegd hadden, koos de nieuwe keurvorst deﬁnitief voor
Dresden.
In Meissen was de Albrechtsburcht gebouwd om als residentie te dienen, maar door de keuze voor Dresden bleef het leeg
staan. Toen het maken van porselein in 1708 werd ontdekt,
wees de keurvorst de Albrechtsburcht aan als locatie en begon daar de eerste productie van porselein in Europa. In het
imposante slot zijn de graven te vinden van de Wettiners. Ook
Anna van Saksen, de tweede vrouw van Willem van Oranje,
ligt er begraven. Anna was de dochter van keurvorst Moritz en
groeide op in het Residentieslot Dresden. Zij sleet na de scheiding van Willem in haar geboorteslot de laatste levensjaren in
afzondering.

Invloedrijk vorstenhuis

De Wettiners breidden hun gezag steeds verder uit tot een
land dat groter was dan de huidige Freistaat Sachsen. Een
forse aderlating werd de oorlog tegen Pruisen. Saksen had
een verbond gesloten met Napoleon. De veldtocht in Rusland
liep uit op een ramp en het terugtrekkende Franse leger, ook
aangevuld met troepen uit Saksen, vocht in 1813 bij Leipzig de
grootste veldslag uit in de geschiedenis tot WO1. Ruim een half

Alle Wettin-vorsten staan chronologisch afgebeeld op
de ‘Fürstenzug’. Op de muur van de Koninklijke Stallen,
naast het Residentieslot, werd in 1907 een enorm mozaïek aangebracht met een lengte van 102 meter. Het
bestaat uit 25.000 stukjes Meissen-porselein.
‘August de Sterke’ was
de beroemdste vorst.

miljoen soldaten vlogen elkaar in de haren. Napoleon verloor
en Saksen moest als medeverliezer grote gebiedsdelen afstaan.
Hoewel de heerschappij van de Wettiners eindigde in 1918,
behoren zij met ruim 800 jaar op de troon nog altijd tot de
langst regerende vorsten van Europa. De bekendste Wettiner
was August II (1670-1733), bijgaand ‘de sterke’. Hij was een
groot verzamelaar en droeg veel bij aan de enorme (kunst)
collecties in Dresden. Ook gaf hij opdracht tot bouw van de
Paradezalen. Deze keurvorst ontwikkelde Dresden tot een
prachtige Barokke stad, die luistert naar de bijnaam ‘Florence
aan de Elbe’.
Meer weten: www.saksen.info

De ‘Ontvangstzaal’ is één
van de vier Paradezalen.
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Editie 47:

T

ijdens het enorme bombardement op Dresden in
1945 werd het Residentieslot grotendeels verwoest.
Na de Duitse hereniging in 1990 is het herstel krachtig opgepakt. In 2019 kreeg de revival haar bekroning met de heropening van de vier grote Paradezalen. Deze
werden in 1719 gebouwd voor het huwelijksfeest van kroonprins Friedrich August met aartshertogin Maria Josepha van
Oostenrijk. Precies 300 jaar later stralen de zalen opnieuw in
volle glorie als onderdeel van de Staatliche Kunstsammlungen
Dresden (SKD), één van ’s werelds grootste musea.

30-10-19 09:07

AG042_032033_ADV-WITSEN_tge.indd 33

33
30-10-19 09:08

F&L
MEDIA
W W W.FNLMEDIA.NL

TARIEVEN 2020
Voor speciﬁeke wensen, aanleverspeciﬁcaties of het opmaken van
advertenties en banners, neem contact op via telefoonnummer
+31 (0)24-2404555 of stuur een email naar sales@fnl.nl.

Promotiemogelijkheden
• Advertenties
• Banner advertising
• Advertorials
• Inserts
• Prijsvragen
• Werfpremies
• Lezersacties
• Mail & win acties

Advertentietarieven Print
Formaat

Prijs

1 / 1 pagina (230 x 297 mm)

€ 1250,-

1 / 3 Shopping

€ 450,-

Advertorial
• Shopping
• Nieuwsbrief
• Product placement
• Vacatures

vanaf € 1995,-

2 / 1 pagina (460 x 297 mm)

€ 1700,-

1 / 2 pagina (230 x 148 mm of 115 x 297 mm)

€ 600,-

30% positioneringstarief op cover

Kijk voor meer informatie op
www.fnl.nl/mogelijkheden
verticaal
1 woonplaats 2 gat in de grond 3 mythologische reus 4 publieke gebeurtenis
5 griezelig 6 luizenei 7 plaats in Egypte 8 geldverstrekker 9 geluidloosheid
10 bouwland 12 girafachtig dier 13 landbewerker 14 vergeldingsmaatregel
20 lusteloosheid 21 persoon die gevaar oplevert 23 Nederlander 25 erwtensoep
27 honderd gram 29 eventueel 30 gewichtsbepaling 32 hondenras 34 onzin
35 stadswal 36 cosmetisch smeersel 37 zeurkous 39 muze van het minnedicht
40 toon 43 zonderling 45 plaats in België 47 stel van bijeenhorende zaken
48 landtong.

Duik in de archieven
en doe wat met je foto’s!

Puzzel & win

Aanleveren materiaal
Voor meer informatie, de aanleverspeciﬁcaties en ons PDF-proﬁel gaat
u naar www.fnl.nl/speciﬁcaties of stuur een mail naar ads@fnl.nl.
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Om eenvoudig zelf je oude foto’s in te scannen met
je smartphone of tablet raden wij je deze scan-apps
aan: Photomyne, Google Photoscan, CamScanner en
Pic Scanner.
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Veel fotolaboratoria scannen ook negatieven, zodat
je een digitale kopie van je negatieven veilig kunt bewaren en later kunt bewerken of ontwikkelen.
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HET GROTE TWEEDE WERELDOORLOG
QUIZBOEK

13

Kruiswoord

20

Onze Smart Assistant selecteert binnen enkele minuten
je beste foto’s en creëert automatisch indelingen.
Vervolgens kan je nog gebruik maken van alle functies in
ons fotoboekprogramma, zoals clipart, kaders, sjablonen
en achtergronden.
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2 Foto’s ordenen
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Foto’s digitaliseren
Met een scanner kan je al je fotoafdrukken thuis op je
computer opslaan.
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Maak je fotoboek snel en
eenvoudig met de Smart Assistant
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Van al je foto’s kun je een mooi fotoproduct maken. Oók van de niet digitale
foto’s. Met deze tips maak je zelfs van de foto’s van (heel) vroeger een wel heel
bijzonder fotoproduct. Leuk voor jezelf, maar natuurlijk ook om weg te geven!
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Zorg ervoor dat de datum en tijd van de camera’s op
al je apparaten correct zijn wanneer je in een andere
tijdzone reist.

Je eigen foto als wanddecoratie
Hang je herinnering in het zicht en druk je foto af op
canvas, aluminium, plexiglas of forex in een formaat
naar keuze. Tip: zwart-witfoto’s op aluminium zorgen
voor een schitterend effect!

Voeg alle foto’s die je wil gebruiken voor je fotoproduct
toe aan één folder op je computer of telefoon.
Gebruik een naampatroon voor al je bestanden. Dit
maakt het vinden en uploaden van je foto’s een stuk
gemakkelijker.
Voorbeeld: JJJJ-MM-DD-Locatie Beschrijving.

25%

© Sanders puzzelboeken
53

korting*

44

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de
oplossingsbalk.

Het grote Tweede Wereldoorlog-quizboek
bevat ruim duizend vragen (en antwoorden, mocht je die nodig hebben) die elk aspect van de Tweede Wereldoorlog omvatten. Allerlei zaken die zelfs voor de meest
toegewijde geschiedenisliefhebber een
echte uitdaging kunnen vormen. Het boek
is ingedeeld in 10 hoofdstukken die een
bepaalde fase uit de oorlog behandelen.
Aan het eind van elk hoofdstuk vind je de
antwoorden. De foto’s in dit quizboek zijn
afkomstig uit het archief van het Imperial
War Museum, een van de grootste foto
archieven op militair geschiedkundig
gebied ter wereld. Na het spelen van deze
fascinerende quiz kom je tot de conclusie
dat er over deze periode nog steeds nieuwe feiten te ontdekken zijn.

op alle fotoproducten
met promotiecode:

horizontaal
1 bedrijf van een toneelstuk 5 Europese vrouw 11 af en toe 15 vogelproduct
16 vulkaan op Sicilië 17 poes 18 kerkgebruik 19 gezeur 21 goudstaaf 22 groot
hert 24 speen 25 bruine waterverf 26 wreedaard 28 lieveling 31 aardbewoner
33 wild zwijn 34 waarheidsgetrouw 38 deel van een trap 41 politieman 42 plaats
in Duitsland 44 deel van Oostenrijk 46 rij 47 stadsbewoner 49 chic feest 50 interest 51 grondsoort 52 onderscheidingsteken 53 stekelig dier 54 boom 55 gerucht.

HISTORY25

verticaal
1 woonplaats 2 gat in de grond 3 mythologische reus 4 publieke gebeurtenis
5 griezelig 6 luizenei 7 plaats in Egypte 8 geldverstrekker 9 geluidloosheid
10 bouwland 12 girafachtig dier 13 landbewerker 14 vergeldingsmaatregel
20 lusteloosheid 21 persoon die gevaar oplevert 23 Nederlander 25 erwtensoep
27 honderd gram 29 eventueel 30 gewichtsbepaling 32 hondenras 34 onzin
35 stadswal 36 cosmetisch smeersel 37 zeurkous 39 muze van het minnedicht
40 toon 43 zonderling 45 plaats in België 47 stel van bijeenhorende zaken
48 landtong.
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Wij mogen van Karakter Uitgevers
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je
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2019
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*De promotiecode HISTORY25 is geldig t/m 16 juni 2019. De korting van 25% is te gebruiken op alle fotoproducten van albelli
(exclusief cadeaubonnen). Kijk voor de volledige actievoorwaarden op albelli.nl/history25
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Meer weten? Probeer deze nieuwe boeken en films
Ze noemen me Baboe
SANDRA BEERENDS
Alima vlucht in de jaren 1940 uit Indonesië voor een gedwongen huwelijk. Ze komt terecht bij een
Nederlands gezin waar ze als kindermeisje (baboe) gaat werken. Haar ervaringen worden openhartig verteld terwijl we naar oude filmpjes, foto’s en archiefbeelden kijken. Alima deelt haar
verwachtingen, angsten en verlangens. Zo begint ze, beïnvloed door Indonesische studenten, te
dromen over een onafhankelijk Indonesië. Wanneer ze terugkeren
naar Indonesië komt haar Nederlandse familie tijdens de Japanse
bezetting in een kamp terecht. Zo verliest Alima haar familie, werk
en huis. Vervolgens wordt ze verliefd op Riboet, een onafhankelijkheidsstrijder, en ze raakt zwanger. Na de capitulatie komt
Riboet om bij een confrontatie met de politie. Haar familie wil dat
ze met haar zwager trouwt, maar Alima gaat met haar dochter
haar eigen weg in het inmiddels onafhankelijke Indonesië.
De documentaire, geselecteerd als inzending voor de IDFA, belicht
de ingewikkelde koloniale relatie van de baboes. Ze waren de spil
van het Nederlandse familieleven in voormalig Nederlands-Indië,
maar hoorden nooit echt bij de familie. De unieke beelden in deze
documentaire geven het leven in die tijd prachtig weer, inclusief
de bijbehorende problemen, angsten en onrusten.
mokumfilm.nl, idfa.nl | Te zien vanaf 28 november |
75 minuten

VOORBIJ HET MYSTERIE

Het Grote Tweede Wereldoorlog Quizboek

Met De Mantel
Der Liefde

KIERAN WHITWORTH

MAARTEN-JAN DONGELMANS

De Tweede Wereldoorlog is nog altijd een populair onderwerp. Denk je dat je er veel
vanaf weet? Dan moet je zeker eens door Het Grote Tweede Wereldoorlog Quizboek
bladeren. Dit boek bevat namelijk 1000 vragen om je kennis te testen. Er staan gelukkig
ook antwoorden in, want die zul je zeker wel eens nodig hebben - zelfs voor de grootste
historicus zitten er uitdagende vragen tussen. Weet je bijvoorbeeld wie eind 1941 tijdens
de invasie van Malakka de commandant van
de Japanse strijdkrachten was? Of wat Hitler
in zijn hoofdkwartier verbood uit respect voor
het bij Stalingrad omsingelde 6e leger?
Het boek is chronologisch opgebouwd in 10
hoofdstukken en na elk hoofdstuk vind je de
antwoorden van de vragen in dat hoofdstuk.
www.karakteruitgevers.nl | € 16,99 |
248 pagina’s | 9789045217765

Met De Mantel Der Liefde gaat over de
recente misbruikschandalen binnen
de katholieke kerk wereldwijd. Het is
het trieste verhaal van priesters die
hun driften niet in bedwang konden
houden en bisschoppen die hen de
hand boven het hoofd hielden. De
schrijver gaat in op de vraag hoe het
ooit zover heeft kunnen komen en
waarom de stortvloed aan meldingen
van slachtoffers in Nederland pas in
2010 startte. In het boek wordt ook
duidelijk gemaakt hoe de misbruiken
begonnen in Noord-Amerika en uiteindelijk niet alleen Nederland en Duitsland maar ook Australië bereikten. Er
komen (internationale) slachtoffers
en daders aan het woord, en de bevindingen van de Commissie Deetman
worden besproken. De rode draad
door het boek is het contrast tussen de
christelijke leer en de realiteit van het
dagelijks leven.
www.walburgpers.nl | € 19,95 |
224 pagina’s | 9789462493704
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