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Beste lezer,

Graag informeer ik u hier in mijn functie als hoofdredacteur van het lijfblad der docenten
geschiedenis over het afgelopen kalenderjaar. Het zal geen verbazing wekken dat
redactievergaderingen online werden gerealiseerd, een minder tijdrovende bezigheid, maar ook een
veel minder inspirerende dan de bijeenkomsten die de redactie heeft in Utrecht. Met elkaar
brainstormen in een ruimte heeft blijkbaar meer effect op de menselijke geest dan we vermoedden.
Desalniettemin zijn we er als redactie wederom in geslaagd een aantal pracht Kleio’s te leveren voor
onze trouwe schare lezers. Uiteraard hebben we – vooruitlopend op de nieuwe examenonderwerpen
– thematische Kleio’s gepubliceerd: over het onderwerp het Britse Rijk (een totaal nieuw onderwerp
omdat er veel wereldgeschiedenis bij komt kijken, maar gelukkig ook hier hadden we genoeg
contacten in het veld om bijvoorbeeld over het deelonderwerp India een aantal zeer lezenswaardige
artikelen geleverd te krijgen; over het onderwerp Nederland waren er een aantal historici die maar
wat graag in Kleio wilden publiceren. Als laatste themanummer wil ik hierbij graag aandacht vragen
voor de prettige samenwerking die de redactie heeft gehad met het Duitsland Instituut. Het heeft
zelfs geresulteerd in een prachtboek van artikelen die grotendeels in Kleio zijn verschenen. Het zal u
niet verbazen dat de redactie uitvoerig wordt bedankt in het voorwoord van dit mooie boek.
Los van deze thema-Kleio’s hebben we Kleio’s gemaakt die met liefde zijn geschreven, er werkelijk
prachtig uitzien en die door veel lezers worden gewaardeerd.
De Kleio-KlassePrijs kon door de plotse afgelasting van het VGN-congres niet worden uitgereikt aan
Thom Hoffman, maar hij heeft op een nadere wijze zijn prijs mogen ontvangen De auteur, acteur (en
fotograaf) is gaarne bereid acte-de-presence te geven op een volgend VGN-congres; zijn foto’s en
verhalen over Nederlands-Indië zijn zeer de moeite waard.
Qua redactie is er gelukkig geen schokkend nieuws, er zijn geen verschuivingen in de redactie
opgetreden: het is een groep docenten die ondanks dat fysiek overleg niet mogelijk is, er alles voor
wil doen om te zorgen dat ook 2021 een prachtig Kleio-jaar gaat worden. Hoewel er kin
jaarvergaderingen weinig aandacht voor is, wil middels dit schrijven gaarne benadrukken dat de
samenwerking met de eind- en beeldredactie (Annemiek en Bianca) geweldig verloopt en dat deze
vrouwen qua inzet, accuratesse, meedenkendheid, bereidheid tot samenwerking een grote pluim
verdienen.
Ook in 2021 zal de redactie klaar staan om de leden van de VGN (de docenten geschiedenis) veel lesen leesplezier te bezorgen!
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