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OVER 
HISTORISCH 
NIEUWSBLAD
Soms is terugblikken de beste manier om vooruit te kijken. Al 30 jaar staat Historisch 
Nieuwsblad voor diepgravende artikelen, geschreven door toonaangevende historici. 
De mooiste manier om te leren van het verleden en daardoor de wereld van nu beter te 
begrijpen. Dat maakt Historisch Nieuwsblad altijd verrassend actueel.

Formaat: 213 x 275 mm

Frequentie: 11x per jaar

Aantal pagina's: 100

Prijs: € 8,50

Print oplage: 15.000

Bereik in print: 147.000

Online pageviews: 250.000

Social media: 27.000

Nieuwsbrief: 32.500

Website: www.historischnieuwsblad.nl

PR AKTISCHE INFORMATIE

https://www.facebook.com/historischnieuwsblad
https://www.historischnieuwsblad.nl/


WIE IS DE 
HISTORISCH 
NIEUWSBLAD LEZER?
De lezers van Historisch Nieuwsblad zijn zowel mannen als vrouwen: de 
aandelen zijn respectievelijk 67% en 33%. Het grootste deel van de lezers is 
50 jaar of ouder, maar het blad wordt ook door jongeren gelezen. Wat vooral 
typerend is voor de lezersgroep is hun hoge opleiding en welstand: een grote 
meerderheid van de lezers valt in de groep hoge opleiding(68%) en hoge 
welstand (60%).

De interesses van de lezers van Historisch Nieuwsblad gaan – vanzelfsprekend 
– uit naar geschiedenis (81%), maar ook naar kunst (71%), literatuur (74%) en zij 
hebben een voorkeur voor culturele vakanties (57%). Het blad heeft dan ook 
een zeer hoge selectiviteit voor dit type vakanties (selectiviteitsindex 182).

De lezers van Historisch Nieuwsblad zijn echte print gebruikers. Dit is af te 
leiden van de Media Imperatives in het NOM-onderzoek. Ruim 77% van de 
lezers is een zware tijdschriftlezer of een zware dagbladlezer. Er zijn relatief 
weinig zware TV- en radiogebruikers binnen de lezerskring van Historisch 
Nieuwsblad.

DOELGROEPINDIC ATIE

Mannen en vrouwen
40 - 70 jaar

Hebben een hoge 
welstandsklasse en zijn 

hoogopgeleid

Zijn echte print gebruikers

INTERESSES

Kunst
Literatuur

Culturele vakanties
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VERSCHIJNINGSDATUM ADVERTENTIEDEADLINE

ADVERTEREN 
IN HISTORISCH 
NIEUWSBLAD
Historisch Nieuwsblad is hét toonaangevende magazine voor 
geschiedenisliefhebbers. 

De Koloniën 

van Weldadigheid 

zijn ’s werelds eerste, 

meest grootschalige 

voorbeelden van binnen-

landse landbouwkoloniën om 

armoede te bestrijden. 

De landschappen zijn het resultaat 

van een sociaal experiment uit de 19e 

eeuw. Ze vertellen het verhaal van 

duizenden kolonisten en landlopers. Eén 

miljoen Nederlanders en Belgen hebben 

voorouders in de Koloniën. 

Op www.allekolonisten.nl kun 

je zelf op onderzoek 

uitgaan. 

WERELDERFGOED KOLONIËN VAN WELDADIGHEID: 

VOORLOPER VAN DE VERZORGINGSSTAAT  

Sinds 26 juli 2021 staan de Koloniën van Weldadigheid op de UNESCO 

Werelderfgoedlijst. Frederiksoord-Wilhelminaoord, Veenhuizen (NL) en 

Wortel-Kolonie (België) zijn uniek in de wereld en verdienen het om te 

blijven bestaan voor volgende generaties. Het landschap van de 

Koloniën van Weldadigheid is zo ingericht dat arme mensen 

zelfredzaam konden worden, door werk op het land, 

onderwijs en het bijbrengen van goed gedrag. 

Met de invoering van de leerplicht en een 

ziekenfonds kunnen wij de Koloniën zien 

als voorloper van onze verzorgingsstaat. 

Veenhuizen is de meest grootschalige 

Kolonie, met niet één maar drie 

gestichten, boerderijen en vele andere 

monumentale gebouwen. Er werden 

vooral wezen, bedelaars en landlopers 

opgevangen. Vanuit het Nationaal 

Gevangenismuseum Veenhuizen is deze 

bijzondere geschiedenis te ervaren 

met de theatrale luistertocht ‘Het 

Pauperparadijs’ van Suzanna Jansen. 

Dit én meer is te beleven in de 

Koloniën van Weldadigheid. 

KOLONIËN VAN WELDADIGHEID
UNESCO WERELDERFGOED

Meer informatie over 

de geschiedenis, leestips en het 

brengen van een bezoek aan de Koloniën 

vind je op www.kolonienvanweldadigheid.eu

ER ZIJN ZEVEN KOLONIËN 

VAN WELDADIGHEID 

IN NEDERLAND EN 

VLAANDEREN: 

FREDERIKSOORD (1818), 

WILHELMINAOORD (1818), 

OMMERSCHANS (1819), WILLEMSOORD 

(1820), WORTEL (1822), VEENHUIZEN (1823) EN 

MERKSPLAS (1825). DE GEEL GEMARKEERDE 

PLAATSEN ZIJN UNESCO WERELDERFGOED. 

ALLE ZEVEN KOLONIËN HEBBEN HET 

EUROPEES ERFGOEDLABEL.

voorouders in de Koloniën. 

ekolonisten.nl kun ekolonisten.nl kun ekolonisten.nl

onderwijs en het bijbrengen van goed gedrag. 

Veenhuizen is de meest grootschalige 

Kolonie, met niet één maar drie 

gestichten, boerderijen en vele andere 

monumentale gebouwen. Er werden 

vooral wezen, bedelaars en landlopers 

opgevangen. Vanuit het Nationaal 

Gevangenismuseum Veenhuizen is deze 

bijzondere geschiedenis te ervaren 

met de theatrale luistertocht ‘Het 

OMMERSCHANS (1819), WILLEMSOORD 

VEENHUIZEN (1823) EN 

MERKSPLAS (1825). DE GEEL GEMARKEERDE 
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BONNEFANTEN  

                      Brueghel en 
    tijdgenoten:

—
kunst als      
verborgen 
verzet?
—

Werkplaats Pieter Brueghel de Jonge, Kruisdraging, 
c. 1605. Fotografie: Peter Cox / Bonnefanten, langdurig 
bruikleen Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

www.bonnefanten.nl
@bonnefanten

+

boek nu tickets 

online!

het scheepvaart 
national maritime

museum

01.10.21 27.03.22

& Zoon 

& Son

Willem van de Velde 

Terug naar toenTerug naar toenTerug naar toen

 In de voetsporen van 
mijn grootvader

Een innemende kleine 
familiegeschiedenis en een 
ode aan de rebelse vrouw

De tuinen van Buitenzorg
‘Brokken brengt elke zin tot leven. 
De tuinen van Buitenzorg is vintage
 non-fi ctie van een internationaal 

gewaardeerd vakman.’  
••••• – DE STANDAARD

 Het monsterschip
‘Panhuysen is een begenadigd verteller, 

die de sfeer van het bonkige zeemansleven 
in de zeventiende eeuw weet op te roepen. 
Met veel gevoel voor detail beschrijft hij 

het optreden van Tromp.’ 
– HISTORISCH NIEUWSBLAD

Verleden van Nederland
De nationale geschiedenis nu 
eens niet als een reeks feiten, 

maar als boeiend verhaal



Voor specifieke wensen, aanleverspecificaties of het opmaken van 
advertenties en banners, neem contact op via telefoonnummer  
+31 (0)6 53 18 60 58 of stuur een email naar sales@fnl.nl.

TARIEVEN 2022
Advertentietarieven print

Formaat Prijs

1/1 pagina  (213 x 275 mm + 3 mm afloop - aanleveren met snijtekens) € 3.425,-

2/1 pagina  (426 x 275 mm + 3 mm afloop - aanleveren met snijtekens) € 6.150,-

1/2 pagina  (183 x 117 mm - geen afloop en geen snijtekens) € 2.150,-

30% positioneringstarief op cover

Advertentietarieven online

Formaat Prijs

Nieuwsbrief item v.a. € 900,-

Advertorial €1.050,-
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Promotiemogelijkheden
• Advertentie
• Nieuwsbrief
• Advertorials
• Inserts
• Vacatures
• Prijsvragen/lezersactie
• Werfpremies

Kijk voor meer informatie op www.fnl.nl/mogelijkheden.

Aanleveren materiaal
Voor meer informatie, de aanleverspecificaties en ons PDF-profiel klik hier 
of mail naar ads@fnl.nl.

50 8989 50

De mooiste nostalgische
programma’s ziet u bij
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�     MUSEUM

veRgeet me nIet 
1 oKt 2021–16 Jan 2022

BOEKONLINE

HOOFDSPONSORENFOUNDER begunStIgeRS tentoonStellIng

�     muSeum
InteRnatIonal cIRcle

�     muSeum
fondS
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Van Augustus tot 
Constatijn

Historicus Barry Strauss bespreekt op 
meeslepende wijze tien van de invloedrijkste 

keizers en toont zo de totstandkoming van 
de bloeiende Romeinse cultuur. En daarmee 

ook van de hedendaagse westerse wereld, 
want de invloed van het rijk is nog steeds 

terug te vinden in onder andere de westerse 
talen, de rechtspraak en de architectuur.

ISBN: 9789401918022  | Prijs: € 29,99

www.omniboek.nl
*alle prijzen en informatie in deze 

advertentie onder voorbehoud.

De zijderoute
Dit boek is een wervelend en fascinerend verslag 
over de enige echte zijderoute: 
de oude handelsweg tussen Oost en West van 
China naar Iran. Aan de hand van unieke vondsten 
en antieke bronnen beschrijft de veelgeprezen 
Yale professor Valerie Hansen dat de zijderoute 
een aaneenschakeling van markten was, waar 
meer in papier dan in zijde werd gehandeld, maar 
vooral een culturele overdracht was van ideeën, 
technologieën en artistieke motieven tussen het 
Romeinse en Chinese rijk.

ISBN: 9789401917858  | Prijs: € 34,99

BOEKEN WAAR JE 
DE TIJD VOOR MAG NEMEN
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Boeken bestellen bij je lokale boekhandel - via Libris.nl. 
Boeken gratis bezorgd vanaf € 17,50 binnen NL*

GEEF MEER MET EEN BOEK
VOOR MEER BOEKEN OVER GESCHIEDENIS GA NAAR LIBRIS.NL

#winkelslimkoopoptijd

#kooplokaalookonline

#winkelslimkoopoptijd

David Van Reybrouck      
Revolusi     

Vijf jaar lang werkte David Van 
Reybrouck aan zijn monumentale 

Revolusi. Hij interviewde bijna 
tweehonderd mensen, de laatste 

nog levende getuigen van de 
onafhankelijkheidsstrijd. De veelheid 
aan perspectieven en herinneringen 
weeft Van Reybrouck samen tot een 
aangrijpend verhaal. Zo toont hij hoe 

een nieuwe wereld vorm kreeg.  

Gebonden 39,99

Ook als ebook en luisterboek

Helena Merriman         
Tunnel 29      

In 1961 werd de Berlijnse Muur 
gebouwd. Precies een jaar later 

besluit de Oost-Duitse vluchteling 
Joachim Rudolph, samen met een 

groep studenten, er een tunnel 
onderdoor te graven – niet 

Oost-Berlijn uit, maar er juist ín, om 
zo veel mogelijk landgenoten te 

helpen de communistische staat 
te ontvluchten. Maar wat ze niet 

weten, is dat ze zijn geïnfi ltreerd door 
de Oost-Duitse geheime dienst.    

Paperback 24,95

Ook als ebook

Roxane van Iperen         
Brieven aan 't Hooge Nest       
Sinds de verschijning van 't Hooge 
Nest hebben talloze lezers Roxane 
van Iperen geschreven. Ontroerende 
brieven met ontboezemingen over 
de oorlog, over onbesproken leed en 
over opgroeien in een door trauma's 
getekend gezin. Maar ook kwam er 
nieuwe informatie over personen uit 
't Hooge Nest aan het licht, die door 
deze publicatie wordt ontsloten.    

Gebonden 19,99

Ook als ebook

Eva Vriend     
Eens ging de zee hier 
tekeer     
In Eens ging de zee hier tekeer staan 
vier Zuiderzeefamilies centraal, uit 
Urk, Volendam, Spakenburg en 
Wieringen. Aan de hand van hun 
levens geschiedenissen vertelt Eva 
Vriend een groots verhaal over het 
houvast dat traditie biedt, de 
veerkracht die vereist is om vooruit te 
komen en vissersbloed dat kruipt 
waar het niet gaan kan.  

Paperback 24,99

Ook als ebook

* m.u.v. onder andere 
tweede hands boeken; voor alle 
 uitzonderingen kijk op Libris.nl

http://www.fnl.nl/specificaties
http://www.fnl.nl/mogelijkheden
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