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OVER MAARTEN!
Maarten van Rossem is ‘s lands bekendste historicus, Amerikadeskundige en veelgevraagd 
commentator op radio en televisie. Sinds 2008 zijn Van Rossems nuchtere beschouwingen ook 
te lezen in het meest eigenzinnige tijdschrift van Nederland: Maarten!. Actualiteit, relativering en 
scherpzinnigheid zijn de kernwaarden van dit opinieblad dat ieder kwartaal verschijnt. Met verrassende 
artikelen, diepte-interviews en analyses van verschillende gastschrijvers en commentatoren, blijven 
lezers op de hoogte van alle actualiteiten op politiek, economisch, technologisch en cultureel gebied.

Formaat: 210 x 265mm

Frequentie: 4x per jaar

Aantal pagina's: 84

Prijs: € 7,99

Print oplage: 14.000

Bereik in print: 70.000

Online pageviews: 100.000

Social media: 47.650

Nieuwsbrief: 15.000

Website: www.maartenonline.nl

PR AKTISCHE INFORMATIE

https://www.facebook.com/maartenvanrossemblad
http://www.maartenonline.nl


WIE IS DE 
MAARTEN! LEZER?

vv

De lezers van Maarten! zijn grotendeels mannen, hoewel de titel 37% 
vrouwelijke lezers heeft. De meerderheid van de lezers is ouder dan 35 jaar; 
het zwaartepunt ligt tussen 50 en 64 jaar. Wat betreft opleiding en welstand 
onderscheidt Maarten! zich van de concurrerende opiniebladen doordat het 
veel meer lezers in de hoogste groepen heeft: 70% van de lezers heeft een 
hoge opleiding en 60% hoge welstand. Een bijzonder hoog profiel!

DOELGROEPINDIC ATIE

Grotendeels mannen
35 - 70 jaar

Hoofdzakelijk hoogopgeleid
en maatschappelijk betrokken

INTERESSES

Kunst
Literatuur

Culturele vakanties
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VERSCHIJNINGSDATUM ADVERTENTIEDEADLINE

ADVERTEREN 
IN MAARTEN!
Maarten!-lezers zijn bijzonder geïnteresseerd in kunst (72%). Ze hebben 
voorkeur voor culturele vakanties (50%). De lezers van Maarten! zijn zware 
printgebruikers, en gemiddelde internetters, radio- en TV gebruikers. 
Zo’n 81% van de lezers is zware tijdschriftlezer, 70% zware dagbladlezer 
(onderzoek: NOM).

66,65

49,99
per pakket

De beste wijnen 
van heel Spanje aan 
huis geleverd?

Een perfecte smaakcombinatie van bosvruchten, zwart 
fruit, vanille, kruiden en krachtige tannines zorgt voor een 
uitzonderlijke geconcentreerde wijn.

Deze Verdejo heeft een licht groengele kleur met een bouquet van 
citrusfruit, appel en een vleugje gras. Jong, fris en opgewekt van 

smaak met impressies van mango en sinaasappel.

Deze heerlijke wijnen van Casa Safra zijn al jaren de 
favorieten van onze klanten: de prijswinnende Gran 
Reserva en de mooie stijlvolle Verdejo.

SCAN &
BESTEL

Gratis
retourneren

Gratis thuisbezorging
vanaf 45,-

Voordeligste
prijzen

Exclusieve 
wijnenSlim gekocht. Smaak verzekerd.

8 FLESSEN
+ 4 GLAZEN

OP=OP

Geen 18, 
geen alcohol.

De getoonde acties zijn niet van toepassing op reeds geplaatste bestellingen. De totale korting is niet meer dan de wettelijk toegestane maximum korting van 25% vanaf 
de reguliere prijs. Druk- en/of zetfouten voorbehouden | Geldig t/m 17 oktober 2021 of zolang de voorraad strekt. De code is niet in te wisselen i.c.m. andere actiecodes.

Bestel via WIJNVOORDEEL.NL/MAARTEN of bel 0317 - 702796 Actieprijs alleen
geldig met code MT77CS
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non-stop de
mooiste klassieke 

muziek voor iedereen
Via: dab+, app, kabel en classic.nl

De mooiste symfonieën, weergaloze 
orkesten & ensembles, de beste solisten
en grootste meesterwerken. 
Je hoort het allemaal bij 
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MAKKELIJK & VEILIG
THUISBEZORGD

100%
TEVREDENHEIDSGARANTIE

TOPKWALITEIT KOFFIE
TEGEN EEN SCHERPE PRIJS

ALLE
BEKENDE MERKENWANT GOEDE KOFFIE IS EEN KEUZE

€ 20
Koffi ebonen

1,5 kg

Proefpakket ‘Intens’

€ 3295

€ 20
Koffi ebonen

1,5 kg

Proefpakket ‘Intens’

€ 3295

€ 20
Koffi ebonen

Proefpakket ‘Intens’

Proefpakket ‘Lungo’
Geschikt voor Nespresso® - 80 cups

€ 20€ 3126

Proefpakket ‘Dolce Gusto’
Geschikt voor Dolce Gusto® - 46 kopjes

€ 20€ 2689

Proefpakket ‘Huisfavorieten’
Gemalen koffie - 1,75 kg

€ 20€ 3171

Bestel nu één van de voordelige proefpakketten op koffievoordeel.nl/maarten
of bel 030 - 32 000 92

x Proefpakket(ten) koffiebonen ‘Intens’ € 32,95 € 20

x Proefpakket(ten) ‘Lungo’ Cups voor Nespresso® € 31,26 € 20

x Proefpakket(ten) ‘Dolce Gusto’ Cups voor Dolce Gusto® € 26,89 € 20

x Proefpakket(ten) ‘Huisfavorieten’ Gemalen koffie € 31,71 € 20

Stuur deze bon in een envelop naar: Koffievoordeel
Antwoordnummer 79601, 7960 WB Ruinerwold (postzegel niet nodig). Uw 
bestelling wordt binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelbon verwerkt.

NAAM                                           M             V

STRAAT                                       NUMMER                   

POSTCODE                                              PLAATS

E-MAIL

TELEFOON                                                                     GEBOORTEDATUM

Betaal gemakkelijk achteraf met Afterpay (geen verzendkosten). U gaat akkoord met de 
Algemene Voorwaarden van Afterpay, zoals vermeld op Afterpay.nl. Alleen volledig inge-
vulde bonnen kunnen in behandeling worden genomen.
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Zin in een koopje koffie?
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Een lees-cadeau 
voor de liefste 
man op Vaderdag

* Het betreft een mini-abonnement van 3 nummers van EW voor € 10 totaal. Dit abonnement start   
 per 1 juli 2021 en loopt automatisch af. De ontvanger van het abonnement krijgt dan drie weken   
 lang één nummer per week thuisgestuurd.

Speciaal voor hem:

3 nummers van 
EW voor slechts € 10*

man op Vaderdagman op Vaderdag

 voor slechts € 10*

man op Vaderdagman op Vaderdagman op Vaderdag

Inclusief 
het dubbeldikke 

zomernummer!

Voor iedereen die een heldere duiding van het laatste nieuws zoekt is er EW. 
EW laat de feiten spreken. Scherp, kritisch, maar altijd positief. Al sinds het eerste
nummer verscheen op 27 oktober 1945. Wacht niet te lang! Verwen jouw vader, 
broer, oom, buurman of vriend op Vaderdag met EW.

www.ewmagazine.nl/vaderdag-maarten

Ga naar:
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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  (210 x 265mm) € 1.800,-

2/1 pagina  (384 x 242 mm) € 3.250,-

1/2 pagina  (174x119) € 1.170,-

Advertentietarieven online

Formaat Prijs

Nieuwsbrief item v.a. € 500,-
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Promotiemogelijkheden
• Advertentie
• Nieuwsbrief
• Inserts
• Vacatures

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.

.nl/dnatotz

DNA

Verkrijgbaar op: newscientist.nl/dnatotz

€ 12,50

Van Nobelprijswinnaars tot neutrino-
onderzoekers. Van zombiecel-professor 
tot zwarte gaten specialist. In DNA tot Z
komen zesentwintig wetenschappers 
aan het woord die tot de allerbesten in 
hun vakgebied behoren. Dat levert 26 
interessante interviews van Jim Jansen 
op, gevolgd door 26 rake columns van zijn 
broer Dolf, met hier en daar een inzicht 
waar wetenschappers zich wellicht nog 
generaties lang over zullen verbazen. 

TOT
Z
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VRIJDAG 12 NOVEMBER 2021

COLLEGEDAG HET RAADSEL VAN DE MIDDELEEUWEN

Tijdens deze collegedag gaan vier specialisten in op de denkwereld van de middeleeuwse mens. U leert de 
hoogtepunten uit de rijke middeleeuwse literatuur kennen en maakt kennis met de complexe verhouding 
tussen lichaam en ziel. Ook de geloofsbeleving komt uitvoerig aan bod, met aandacht voor pelgrimages, de 
aantrekkingskracht van het kloosterleven en de levendige rivaliteit tussen engelen en demonen.

De middeleeuwse denkwereld
In dit introducerend college laat prof. dr. 
Lodi Nauta u kennismaken met een 
denkwereld die in alle opzichten verschilt 
van de hedendaagse. Hij geeft inzicht in de 
rijke middeleeuwse ideeënwereld en leert 
welke plaats de mens innam, zowel op de 
aardse wereld als in de goddelijke kosmos.
 
Literatuur en schriftcultuur
Prof. dr. Marco Mostert is gespecialiseerd
in de geschiedenis van schrift en 
communicatie in de Middeleeuwen. In zijn 
lezing duidt hij de betekenis van schrift 
en schriftgebruik van die tijd. Ook gaat hij 
in op de rol van literatuur en legt hij uit 
hoe het schrift de samenleving en zelfs de 
manier van denken veranderde.

Lichaam en ziel
Waaruit bestond de middeleeuwse zielsleer? 
Hoe verhielden lichaam en ziel zich tot 
elkaar? En welke rol speelden geneeskunde 
en wetenschappelijke anatomische kennis? 
Prof. dr. Catrien Santing laat in haar lezing 
zien dat in de Middeleeuwen lichaam en ziel 
onlosmakelijk met elkaar verbonden waren.

Devotie
Wat kenmerkt de middeleeuwse 
geloofsbeleving? Waarin school de 
aantrekkingskracht van het kloosterleven 
en pelgrimages? Hoe kunnen we de strijd 
tussen engelen en demonen begrijpen? 
Prof. dr. Mayke de Jong toont aan hoe 
diep de middeleeuwse mens van devotie 
doordrongen was.

Een kennismaking met de denkwereld van de middeleeuwse mens

PRAKTISCHE INFORMATIE

Datum: 12 november 2021

Tijd:  10.00 - 16.00 uur, deuren openen 

om 9.30 uur

Locatie:   Zuiderkerk, Zuiderkerkhof 72, 

Amsterdam

Prijs: Abonnee: € 73,- 

 Regulier: € 93,- 

Inclusief:   Vier lezingen, koffie, thee 

en lunch

Contact:   Mail voor vragen naar 

redactie@historischnieuwsblad.nl

Nog geen abonnee? Voor € 93,- heeft u een 

abonnement én een ticket.

MEER INFORMATIE EN TICKETS OP
historischnieuwsblad.nl/events

Door ons

geselecteerd

Deskundige
Proefpanel

 Al onze wijnen worden blind geproefd door een deskundig 
proefpanel van 8 wijnexperts, met samen 170 jaar 

proefervaring. De beste en meest koopwaardige wijnen worden 
door hen geselecteerd.

€3999

52,99
Nu slechts

per pakket

proefpanel van 8 wijnexperts, met samen 170 jaar 
 Al onze wijnen worden blind geproefd door een deskundig 

€3999

52,99
Nu slechts

per pakket

Geen 18, geen alcohol

Bij de Wijnbeurs selecteren we al 45 jaar de lekkerste 
wijnen. Zelf de proef op de som nemen? We hebben dit 
speciale kennismakingspakket voor u samengesteld met:

• De romige topfavoriet La Pauline
• Acantus: bekroond met 10 medailles 
• Uitstekende Sangiovese Riserva uit rijk jaar
• Soepele, zachte Italiaan vol sappige kersen 
• De Best Buy Merlot

Incl. magnum (1,5 L) van een 7 jaar oude 
Gran Reserva in Rioja stijl. Nu voor slechts 
€ 39,99 en gratis thuisbezorgd met 
actiecode MM12KP.

De lekkerste rode 
wijnen in één pakket

Blind geproefd 100 jaar proefervaringNiet lekker? Geld terug! Vandaag besteld, morgen in huis

Bestel via WIJNBEURS.NL/MM SCAN EN
BESTEL

Inclusief
magnum

(1,5l.)!

Actie geldig t/m 30 januari 2022. Art. E100286. Niet geldig i.c.m. andere acties. 
Telefonisch bestellen via 0294 788 103. Ma. t/m vrij. 8.30 - 18.00 uur en za. 8.30 - 14.00 uur.

advertentie_kennismakings_pakket_dia_Maarten_210x265.indd   1advertentie_kennismakings_pakket_dia_Maarten_210x265.indd   1 2-12-2021   10:01:022-12-2021   10:01:02

Ga snel naar KRANT.NL/LEES

DE KRANT
VERRIJKT      JE LEVEN
DE KRANTDE KRANT
VERRIJKT      JE LEVENVERRIJKT      JE LEVENVERRIJKT      JE LEVENVERRIJKT      JE LEVENVERRIJKT      JE LEVENVERRIJKT      JE LEVEN

Als je de krant leest neem je betere beslissingen, vorm je 
een gebalanceerde mening en begrijp je goed hoe de wereld 
in elkaar steekt. Lees je rijk met de krant die bij jou past. 
Nu 4 weken voor maar 4,-

LEES JE RIJK

Stopt 
vanzelf

    Zo makkelijk werkt het:
    • Ga naar KRANT.NL/LEES
    • Kies een krant in de vorm die bij je past
    • En wij regelen de rest voor je
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