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BraND NEW & EXClUsiVE

History’s grEatEst
mystEriEs
Vanaf 23 mei op maandag om 21:25 uur
History’s Greatest Mysteries keert in mei terug naar
The HISTORY Channel voor een spannend derde
seizoen. Deze reeks documentaires die ieder een uur
duren onderzoekt de belangrijkste theorieën over ‘s
werelds meest raadselachtige onopgeloste mysteries.
Elke aflevering, gepresenteerd en verteld door Academy
Award®-genomineerde en Emmy Award®-winnaar
Laurence Fishburne, lost deze mysteries op met de
hulp van de beste historici, auteurs, wetenschappers en
onderzoekers. Van onopgeloste misdaden tot verloren
en begraven schatten, en de dood en verdwijning
van beroemde figuren, History’s Greatest Mysteries
onderzoekt de mogelijke verklaringen voor enkele van ‘s
werelds meest verwarrende gebeurtenissen. (12x60”)

BraND NEW & EXClUsiVE

i Was tHErE
Vanaf 17 mei op dinsdag om 21:25 uur
Wat als we terug in de tijd kunnen reizen naar een aantal
van ‘s werelds meest bepalende gebeurtenissen? Zouden
we de dingen dan op een heel andere manier bekijken?
In de nieuwe serie I Was There van The HISTORY
Channel gelooft presentator Theo Wilson, kleinzoon van
een militaire piloot, dat we de geschiedenis alleen kunnen
begrijpen door er te zijn - en dat gaan we dus ook doen.
In deze serie reist Wilson terug in de tijd naar cruciale
momenten in de geschiedenis die tot in de kleinste details
tot leven komen. Van enkele van de meest iconische
gebeurtenissen uit de geschiedenis onthult hij de
fascinerende en verloren details over waarom ze
gebeurden, terwijl hij de momenten uit ons verleden
herbeleeft die ons allemaal hebben gevormd. (12x30”)
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riVEr HUNtErs
Vanaf 20 mei op vrijdag om 20:30 uur
River Hunters is de serie die de geschiedenis onthult die
ons omringt... door de onontgonnen rivierbeddingen en
beken te verkennen die de geheimen van de geschiedenis
eeuwenlang onder de oppervlakte verborgen hielden.
In elke aflevering duiken de onverschrokken River Hunters
in het verleden, op zoek naar de artefacten die generaties
lang zijn in rivierbeddingen in het VK verborgen lagen.
Beau Ouimette en presentator Rick Edwards gebruiken
samen met archeoloog Gary Bankhead de nieuwste
hi-tech onderwaterdetectieapparatuur om verloren
voorwerpen uit de geschiedenis op te sporen; voorwerpen
die tot nu toe verborgen lagen in het water, slib, modder en
zand van de waterlopen van het land.
In het derde seizoen hebben de River Hunters het
Verenigd Koninkrijk op en neer gereisd om kritieke
perioden in de geschiedenis van het land te onderzoeken:
ze bezoeken de rivieren rondom de plaats van de grootste
veldslag ooit in Groot-Brittannië, waardoor troepen
vluchtten na de slag bij Towton tijdens de Rozenoorlogen;
ze zoeken naar tekenen van de Romeinse bezetting aan
de uiterste uithoeken van het Romeinse rijk in Schotland;
in Wales zoeken ze naar tekenen van het middeleeuwse
conflict tijdens de Welshe opstand tegen de Engelsen; en
in Culloden onderzoeken ze de laatste veldslag die ooit op
Britse bodem heeft plaatsgevonden en gaan ze naar de
rivier die Bonnie Prince Charlie zou hebben overgestoken
toen hij op vlucht was.
Ze weten niet wat ze zullen aantreffen en het is zwaar
en soms gevaarlijk werk, maar aan het eind van elke
aflevering is er een stukje geschiedenis aan de
oppervlakte gekomen dat het verhaal van ons verleden
vertelt, dat tot nu toe verborgen lag in de diepten. (4x60”)
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ross KEmP: sHiPWrECK
trEasUrE HUNtEr
Gaat verder op maandag om 21:25 uur
In de gloednieuwe vierdelige avonturenserie Ross Kemp:
Shipwreck Treasure Hunter gaat de levenslange droom
van de Britse presentator en journalist Ross Kemp in
vervulling. Hij gaat op scheepswrakken duiken om
verborgen verhalen te ontdekken en schatten te vinden.
Geïnspireerd door het maritieme verleden van zijn familie,
volgt Ross een speciale intensieve training onder
begeleiding van duiker Neil Brock. Met de hulp van de
ervaren duikers Emily Turton en Mallory Haas verkent
hij spectaculaire scheepswrakken in het hele Verenigd
Koninkrijk. Vertrekkend vanaf de Orkneys, Schotland,
naar het zuiden van Devon, Engeland, duikt hij naar
oorlogsschepen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog,
experimentele onderzeeërs, vroege slavenschepen en
Napoleontische fregatten - op zoek naar aanwijzingen en
artefacten in uitdagende onderwateromstandigheden die
hem, terug aan wal, leiden naar het ongelooflijke
waargebeurde verhaal achter elk wrak. (4x60”)
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