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Tot de 19e eeuw was de
vogeltrek een raadsel.

1942

Japan landt
in de VS

Keizerlijke troepen bezetten
Amerikaanse eilandengroep.
1871

‘Dr. Livingstone,
I presume?’

Britse ontdekkingsreiziger
wordt vermist in Afrika.
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1940: Zonder escorte vlogen Britse bommenwerpers het Duitse

luchtruim binnen, waar jachtvliegtuigen wachtten. De eenzame schutter
in de staart, die zat te rillen van de kou, moest de hele missie redden.
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Facts & Figures
Historia neemt je mee terug naar de belangrijkste momenten uit de
wereldgeschiedenis - van het slagveld naar gewaagde ontdekkingsreizen en
baanbrekende uitvindingen. De geschiedenis komt tot leven, en je krijgt een
nieuwe kijk op het heden. Het magazine verschijnt 12x per jaar in Nederland en
België op een oplage van 55.000 ex. en wordt online interactief aangevuld via de
eigen Historia website, nieuwsbrieven, Facebook, enz.

Doelgroepprofiel

• Leeftijd: 20 tot 60 jaar
• Geslacht: overwegend mannen (78%)
• Inkomen: boven modaal, 80 % is actief op de arbeidsmarkt
• Sociale klasse: gemiddeld tot hoog
•L
 eesgedrag: 85% leest het magazine meerdere malen per week, 92% leest haast
alle artikels, alle edities worden verzameld
• Interesses: cultuur, geschiedenis, kunst, de wereld, natuur, ontwikkelingshulp, …
•A
 ndere interesses: persoonlijke ontwikkeling, spirituele verrijking en
authenticiteit
•A
 ankoopgedrag: zijn zeer postordergevoelig, kopen vaak bij verschillende
bedrijven
• Vrije tijd: veel (verre) reizen, citytrips, fotografie
• Online gedrag: informatie, bankieren, reisboekingen, games en online winkelen

Magazine

• 12x per jaar
• 180.000 lezers van printmedia

Online

• Unieke bezoekers: 8,7 miljoen per jaar
• Paginaweergaven: 18,6 miljoen per jaar
• Nieuwsbrief: 6.800 abonnees
• Sociale media bereik: +46.000
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Advertenties

De aanleverdatum voor advertenties is 5 weken
voor de verschijningsdatum.

Nieuwsbrief

Wekelijks op donderdag en zondag.

Tarieven en formaten 2023
Print Advertenties

Online Advertenties

Omschrijving

Formaat (bxh)

Prijs

1/1 aflopend

205 x 276 mm*

€ 3.500

Speciale plaats

Onlineadvertenties
Banner

Formaat (bxh)

Prijs

300 x 250 px

€ 20 CPM

Soort (bxh)

Prijs

+10%

Cover 2 of 3

205 x 276 mm*

+15%

Nieuwsbrief

Cover 4

205 x 276 mm*

+25%

Article banner (3x)

600 x 300 px

€ 1.000

Footer banner (3x)

300 x 250 px

€ 600

Extra’s:
• 3+1 gratis
• 20% korting Combi Wetenschap in Beeld + Historia
• Losse bijlage of sampling: op aanvraag.
*Aflopend

Advertorial (1x)

met snijtekens en 3 mm afloop rondom.
Social Media posts
Facebookpost
TWEEDE WERELDOORLOG
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Duitse jagers vielen geallieerde
bommenwerpers meestal van achteren
aan of, beter nog, van onderen, waar ze
nog moeilijker te zien waren. De
Amerikaanse B-17 had een oplossing
voor dat probleem. Onder de buik hing
een geschutskoepel met boordschutter.
Met zijn twee krachtige 12,7mmmitrailleurs moest hij het vliegtuig tegen
aanvallen van onderen beschermen.
De koepel had echter een diameter van
slechts 1 meter, dus de ruimte was
uiterst beperkt. De schutter lag
de hele missie, 8 of 10 uur lang, in
dezelfde houding.
‘Je lag letterlijk met je knieën tegen
je borst, en ertussen zaten de
machinegeweren. Je moest stalen
zenuwen hebben om daar te zijn,’ zei
schutter Gary Lewi.
Bovendien was de geschutskoepel
een levensgevaarlijke plek. Een
hydraulisch systeem kon hem
ronddraaien, maar als het mechanisme
het begaf, kon de schutter er niet uit,
want de koepel hing onder de buik van
de bommenwerper. Als het
landingsgestel door beschietingen of
een defect niet werkte, was de schutter
ook ten dode opgeschreven. Een
buiklanding zou hij niet overleven.

LUFTWAFFE
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Parachute gaat in rook op
De RAF-leiding had echter geen gewetensbezwaren, en de bombardementen
op steden werden in 1942 en 1943 opgevoerd. Halverwege 1942 kwamen
Amerikaanse luchtmachteenheden naar
Groot-Brittannië om te helpen. De U.S.
Air Force bracht de bommenwerper
B-17 mee, die hoger, sneller en verder
kon vliegen dan de meeste andere.

‘Vlammen schoten hoog de
lucht in als een bom zich in
die ellende boorde.’

Rubrik xxxx
xx xxx xxxx
xxx xxxxxx
Het Duitse
luchtruim
zat vol gevaren

Magnimusda quaeprorro etur sunt est quat maepelit atur? Quia aritatur? Qui inti
tet magnimusda quaeprxxx xx xxxx xxxxxx gnihi llaboration necto quid qui con
nim xxxxx xx xxxxx
xxxxx
xx.
Nogxxx
nietxde
helft xxx
van xxxx
de bemanningen
van geallieerde bommenwerpers
overleefde de oorlog. De toestellen werden van achteren en van
onderen aangevallen – en zelfs van boven door hun eigen kameraden.

Supervliegtuig luidt nieuwe tijd in
De Duitsers lieten zich echter niet breken door de intensieve bombardementen. Terwijl de geallieerden zich na
D-day in juni 1944 een weg vochten
naar Berlijn, stelden de Amerikanen vast

FLAK

De overweldigende vijand

De verrassende vijand

In de oorlog voerden de Duitsers hun luchtverdediging sterk op. Ruim een miljoen
soldaten bemanden de batterijen met
9000 zware en 30.000 lichtere kanonnen.
Zoals op de foto te zien is, vulde het Duitse
spervuur vaak het hele luchtruim.

Bommenwerpers vlogen vaak in dichte
formaties, en dat leverde onverwachte
problemen op. Hier is het staartroer van
een B-17 net geraakt door een bom van
een collega erboven. De bom is met een
rode cirkel aangegeven.

dat de aanvallen het beoogde doel niet
bereikten. Hun oplossing was om ze op
te voeren. In de laatste helft van 1944
hadden de geallieerden dag in, dag uit
gemiddeld 3000 vliegtuigen in het Duitse luchtruim.

Staartschutter Ron Smith over een aanval op Berlijn

De vlammen sloegen zelfs uit zijn kleren toen Alkemade op iets meer dan 5
kilometer hoogte uit zijn zwaar beschadigde koepel sprong – zonder parachute.
Met 200 kilometer per uur raasde de
eenzame staartschutter op de grond af.
‘Het was doodstil, afgezien van het
motorgebrom in de verte. Het voelde helemaal niet als een val. Ik was vooral
boos dat ik niet meer thuis zou komen,
en ik dacht even dat het helemaal niet zo
raar voelde om over een paar seconden
te gaan sterven.’
Drie uur later werd Alkemade wakker
in een berg sneeuw. Hij had overleefd
wat bijna niemand overleeft en belandde
in een Duits gevangenkamp. Zo veel
geluk hadden maar weinig mensen. In
de hele oorlog kwamen 20.000 boordschutters om.

COLLEGA’S

JAGERS

Duitse jachtvliegtuigen vlogen zeker een
derde zo snel als een bommenwerper. Ze
vielen vaak van achteren of onderen aan
om de bommenwerpers te verrassen. Door
die hoek was de staartschutter zeer
kwetsbaar. Eén schot kon zijn plexiglas
verbrijzelen en hem doden.

De bliksemsnelle vijand
PICTORIAL PRESS LTD/IMAGESELECT
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Schutter wurmde
zich in koepel
Amerikaanse B-17’s werden
veel boven Duitsland ingezet. Het
vliegtuig had maar liefst vijf
boordschutters. In tegenstelling
tot de Britse vliegtuigen had het
ook een schutter onder de buik –
een positie die niemand benijdde.

Omdat hij ook beter opgewassen was
tegen Flak en geweervuur, kreeg hij de
bijnaam Flying Fortress.
In de Britse Lancaster was er zelfs
geen plaats voor een parachute voor de
staartschutter. Die lag buiten de koepel,
wat de 22-jarige staartschutter Nicholas
Alkemade bijna fataal werd. Zijn vliegtuig werd op 24 maart 1944 met 810
andere bommenwerpers naar Berlijn
gestuurd.
Op de terugweg viel een Duits jachtvliegtuig het toestel van Alkemade aan.
Het werd geraakt en vloog in brand, en
het plexiglas van Alkemades koepel
sneuvelde. Maar hoewel een ijskoude
wind hem in het gezicht sloeg, voelde hij
een intense hitte van het achterste deel
van de bommenwerper.
De piloot gaf het bevel om de parachutes om te binden en het toestel te verlaten. Toen Alkemade de schuifdeur
opende om zijn parachute te zoeken,
was het zo heet dat zijn zuurstofmasker
begon te smelten. Het hele achterste
deel van het vliegtuig stond in brand –
net als Alkemades parachute.
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19e eeuw

De geschutskoepel hing onder de
buik. Hij werd meestal bemand
door het kleinste bemanningslid.

Flakbatterijen speurden de hemel af
naar doelwitten.
‘Ik keek. Zo’n 100 zoeklichten
wezen allemaal dezelfde kant op, en
in het punt waar de lichtbundels elkaar kruisten, zag ik
vonken en flitsen,’ aldus
Rivaz.
Eén bommenwerper was gevangen
door de zoeklichten, en het luchtaf
luchtafweergeschut wist er wel raad mee.
‘Er verscheen een rode gloed tussen
de flitsen. Die deelde zich op in twee
gloeiende plekken, die omlaag vielen
terwijl de zoeklichten ze genadeloos
vasthielden,’ schreef Rivaz.
Even later explodeerde een van de
vlekken, waarmee de hoop dat de zeven
mannen aan boord nog in leven konden
zijn in één klap vervloog.
Tegen het eind van 1941 bleek dat de
precisiebombardementen van de RAF
op militaire en industriële doelen een
mislukking waren. Slechts één op de vijf
vliegtuigen gooide zijn bommen binnen
een straal van 8 kilometer van het
doelwit.
Het moest anders. Vanaf februari
1942 richtten de aanvallen zich op de
steden om de steun van de bevolking
aan het regime te breken. Omdat vuur
het meest effectieve – en angstaanjagende – middel was, werden de vliegtuigen
geladen met brandbommen.
Het contrast tussen de eenzame uren
in de koepel en het inferno van vuur op
de grond was heftig voor de staartschutters, die op de eerste rij zaten. Ron
Smith diende als staartschutter tijdens
65 missies met de legendarische Lancaster. Hij vergat de aanblik van het brandende Berlijn nooit.
‘Flak boorde zich door de verlichte
wolken om vervolgens elegant langs
mijn koepel te glijden. Een Lancaster
gleed over de nachtelijke hemel met
één jager achter zich aan, alsof ze verbonden waren met een onzichtbare
draad. Onder ons ziedde en kookte de
stad. Vlammen schoten hoog de lucht in
als een bom zich in die ellende boorde,’
schreef Ron Smith later.
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Dag en nacht regende het bommen
op de Duitsers, die nog maar zo’n 400
jachtvliegtuigen in konden zetten voor
de verdediging. Terwijl de geallieerde
grondtroepen oprukten, ging de bombardementscampagne in alle hevigheid
door. De Duitsers
moesten het vooral
van de luchtafweer
hebben.
‘De hele formatie
werd kapotgeschoten. Zo’n dodelijke
Flak heb ik nog
nooit meegemaakt.
Ze trokken alle registers open,’ zei staart
staartschutter Kenneth
Green na een missie
De B-17 was uitgerust met
boven Berlijn op 15
13 mitrailleurs. Twee ervan
maart 1945.
werden bediend door een
‘Ik ben 7 kilo afgestaande schutter, die in de ijzige
vallen tijdens die
kou de vijand moest zien te raken.
tocht, alleen door te
zweten,’ vertelde
Green, die na de landing 36 gaten in de
romp van zijn vliegtuig telde.
Pas eind maart

1945 hielden de geallieerden op met
bommen gooien. Toen was er bijna drie
miljoen ton op Duitsland gevallen, waarbij ze 40.379 bommenwerpers en jachtvliegtuigen waren kwijtgeraakt.
Circa een maand later capituleerden
de nazi’s. Daardoor werd het nieuwste
staaltje techniek van de U.S. Air Force,
de Boeing B-29 Superfortress, nooit in
Duitsland ingezet. De ontwikkeling
ervan had een miljard dollar meer gekost dan de atoombom.
De B-29 was niet alleen een formidabele bommenwerper, maar luidde ook
een nieuw tijdperk in voor de boordschutters: nu konden de wapens via een
centraal systeem worden bediend vanuit
een behaaglijke drukcabine.
Richard Rivaz zou deze technologische revolutie echter niet meer meemaken. Hij overleefde – anders dan veel
van zijn collega’s – de oorlog, maar
kwam om toen een RAF-vliegtuig waar
hij als passagier in zat in oktober 1945
neerstortte in België.

MEER OVER STAARTSCHUTTERS
Richard Rivaz: Tail Gunner, The History Press,
2011 Max Hastings: Bomber Command, Michael
Joseph, 1979
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