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Introductie  

 

Hierbij brengt het 91ste bestuur van studievereniging Kleio verslag uit over het tweede 

semester van studiejaar 2020-2021.  

 Met tevredenheid kijkt het 91ste bestuur terug op het tweede semester. Het 

semester begon met verschillende online evenementen, omdat het door de lockdown 

niet mogelijk was om fysieke activiteiten te organiseren. Als eerst vond het webinar van 

de Toekomstcommissie plaats ter vervanging van het Toekomstcafé. Hier spraken 

verschillende alumni over hun loopbaan na de studie Geschiedenis. Na andere online 

activiteiten, met als voorbeeld een geslaagde Filmquiz van de Filmcommissie en een 

Among Us-avond met SGN,  konden ook fysiek weer activiteiten plaatsvinden. Zo 

hebben we op deze manier een hele gezellige borrel georganiseerd met Kanvas, en ook 

de lustrumweken konden fysiek plaatsvinden. Als afsluiter voor de zomer nam de 

Kunstcommissie ons mee naar Artweek.  

 Verder is vlak voor de zomervakantie het 92ste Kandidaatsbestuur ingestemd op 

de ALV. Dit was ook weer de eerste fysieke ALV van het studiejaar. Als 91ste bestuur 

hebben wij het volste vertrouwen in het Kandidaatsbestuur en wij weten zeker dat zij er 

een mooi jaar van gaan maken!   
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Vereniging  

 

Educatie  

Dit jaar hebben wij geprobeerd de focus te leggen op studiegerelateerde zaken. Zo  is er 

een buitenland infoavond georganiseerd, en heeft de Toekomstcommissie met een 

online Toekomstcafé studenten de mogelijkheden laten zien na hun studie. Verder vond 

er een spreekuur met uitleg voor keuzevakken en minoren plaats. Voordat we dit 

spreekuur organiseerden, is nog gemaild met de opleidingsdirecteur Samuël Kruizinga. 

Op de website hebben we het kopje stages vaker bijgewerkt, waardoor hier meer 

recente stages op stonden. Ook hebben we voor de studentenraadsverkiezingen een 

post gedeeld. Ten slotte heeft de Onderwijscommissie samen met de 

Opleidingscommissie een gesprek met de opleidingsdirecteur gehad. Door deze 

samenwerkingen hopen wij dat ook de Opleidingscommissie en de Studentenraad meer 

in beeld is gekomen bij leden.  

 

Inclusiviteit 

Aangezien wij een studievereniging zijn voor alle Geschiedenisstudenten hebben wij 

geprobeerd om zelfs in dit moeilijke jaar zo veel mogelijk mensen bij Kleio te betrekken. 

Dat veel verschillende mensen zich welkom voelde bij activiteiten was bijvoorbeeld bij 

de Filmquiz van de Filmcommissie duidelijk. Hier waren veel leden van verschillende 

jaarlagen aanwezig. Bovendien waren vooral veel eerstejaars te vinden bij het 

Kroegcollege, georganiseerd door de Onderwijscommissie. Hier vertelde Tim Verlaan 

ons van alles over conflictmomenten in Amsterdam die de stad hebben gevormd. Ook de 

fysieke Lustrumweken trokken verschillende jaarlagen aan. Na dit moeilijke jaar was 

het fijn om leden fysiek te spreken tijdens de Lustrumweken.  

 

Flexibiliteit 

Dit tweede halfjaar waren we helaas nog niet van corona af en heeft het grootste deel 

van de activiteiten online moeten plaatsvinden. Zo vond de jaarlijkse Studenten 

Geschiedenis Nederland-dag (SGN-dag) in een online format plaats in plaats van fysiek. 

Ook hebben wij via Whatsapp Weerwolven van Wakkerdam gespeeld, wat succesvol 

was. Dit kan gezien worden als een voorbeeld van een ander soort online activiteit die 

wij als bestuur georganiseerd hebben ter vervanging van fysieke evenementen. 
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Eveneens organiseerde de Kunstcommissie een online Kunstquiz. Samen met de 

Lustrumcommissie hebben wij als bestuur overlegd over de invulling van de 

Lustrumweken, en uiteindelijk konden alle activiteiten buiten plaatsvinden in groepjes. 

Wij willen alle commissies bedanken voor de flexibiliteit en de leuke activiteiten die zijn 

neergezet.  

 

Lustrum 

Dit jaar hebben we iets later dan gepland de 90ste verjaardag van Kleio gevierd. Van 29 

mei tot en met 11 juni stonden verschillende activiteiten gepland. Van Kunstwerk 

maken tot Vossenjacht en Terrassentocht, er zat voor iedereen wel wat leuks tussen. 

Door het mooie weer kon alles gelukkig gewoon buiten plaatsvinden en heeft de 

Lustrumcommissie in samenwerking met alle andere commissies een prachtige 

Lustrumweek neer weten te zetten, hiervoor willen wij de commissies graag bedanken. 

Ook heeft de Lustrumcommissie een mooie Almanak in elkaar gezet, die zij nog zullen 

uitdelen.  

 

Borrel  

In het tweede semester hadden we gehoopt weer terug te kunnen keren naar café Diep. 

Helaas door aanhoudende maatregelen was het niet mogelijk om met een grote groep 

studenten naar Diep terug te keren en is ervoor gekozen om naar andere kroegen te 

gaan, waar wij wel met een grotere groep terecht konden. In het afgelopen jaar was er 

geen vaste locatie, maar zijn we wel vaker naar Pacific geweest en een paar keer naar 

Amstelhaven. Aan het einde van het studiejaar zijn er naast borrels in een kroeg, borrels 

in het park geweest, waaronder de Kanvas x Kleio borrel, waar wij samen met 

kunstgeschiedenis studenten genoten van het goede weer. 

 

Website en Sociale Media  

Sociale media en de website zijn in het afgelopen semester opnieuw erg belangrijk 

gebleken, omdat het voor lange tijd de enige manier was om leden te bereiken. Doordat 

fysieke activiteiten of borrels niet plaats kon vinden, viel de mond-tot-mondreclame 

weg en waren sociale media de enige manier om activiteiten te promoten.  

 Het meest toegankelijke platform om activiteiten te delen blijft Instagram. 

Tijdens de promotie van de Lustrumweken is gebleken dat de combinatie van de 
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commissie-accounts op Instagram en het algemene Kleio-account goed werkt. Het 

bereik van de commissie-accounts is groot en door alles nog wel te delen in de story van 

het algemene account, wordt iedereen die Kleio volgt, bereikt. Als aanvulling op de 

kalender op de website van Kleio is er afgelopen halfjaar voortgezet met de 

maandoverzichten in de hoogtepunten op het algemene Kleio-account. Afgelopen 

semester is er gelet op dat naast Instagram, ook alles op Facebook werd gepost. Zo 

kunnen de leden die geen gebruik maken van Instagram, toch alle activiteiten 

terugvinden op Facebook of op de website. Als extra promotie is er doorgegaan met het 

delen van activiteiten in de eerstejaars-whatsappgroep.  

 

Privacybeleid 

Zoals aangekondigd op de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering heeft er een 

wijziging in de privacyverklaring plaatsgevonden omtrent het bewaren van 

beeldmateriaal voor het maken van de almanak van de Lustrumcommissie. Zo kon er 

een mooie almanak met leuke foto’s worden neergezet, waarbij het privacybeleid goed 

in acht is genomen.  

 Naar aanleiding van deze wijziging kwam op de ALV en tijdens 

bestuursvergaderingen ter sprake in welke mate leden bekend zijn met het 

privacybeleid van Kleio. En dan voornamelijk hoe commissieleden het privacybeleid het 

beste kunnen toepassen. In het afgelopen halfjaar is er gemerkt dat niet alle 

commissieleden even goed op de hoogte zijn van het privacybeleid en daarom is er een 

mail hierover gestuurd naar alle commissies. Deze mail bevat een bestand met de 

praktische toepassingen van het privacybeleid voor commissies. Dit is een aanvulling op 

de lijst die nu vermeld staat in het privacybeleid op de website. Er is gevraagd aan alle 

commissievoorzitters deze lijst met toepassingen op te nemen in het witboek en zij zijn 

geadviseerd om met (nieuwe) commissieleden dit te bespreken. Deze aangevulde lijst 

praktische toepassingen zal ook in het privacybeleid op de website worden bijgewerkt. 

Hopelijk worden commissieleden zo beter ingelicht over het beleid en wordt deze beter 

toegepast. 

 

Raad van Advies (RvA)  

In het tweede halfjaar is de Raad van Advies (RvA) ook weer iedere maand bij elkaar 

gekomen. Hierin zijn ideeën besproken voor online evenementen, de Lustrumweken en 
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de aanpak rondom de bestuurssollicitaties. Tevens is er een witboek opgesteld voor de 

RvA. Dit witboek is bedoeld als een houvast voor de RvA. Hierin staat dat de RvA eens 

per maand met de voorzitter vergadert, maar ook dat ieder persoon uit het bestuur een 

buddy heeft in de RvA, waar hij of zij bij terecht kan. Deze buddy is bedoeld als een extra 

persoon die een bestuurslid kan helpen. Op deze manier hopen wij dat de RvA het 

bestuur nog beter kan ondersteunen en advies kan geven.  

 

Studenten Geschiedenis Nederland (SGN)  

Op 4 juni vond de jaarlijkse SGN-dag plaats in Leiden met als thema ‘right to rule’. Deze 

zou in eerste instantie hybride plaats hebben gevonden, half online en half fysiek, maar 

de maatregelen waren in die periode nog niet genoeg versoepeld om het op deze manier 

te organiseren. Uiteindelijk heeft het daarom geheel online plaatsgevonden. 

Desalniettemin was het een erg leuke dag waar mensen bij elkaar op de bank kwamen 

genieten van lezingen, speciaalbier en een pubquiz met Maarten van Rossum, die 

commentaar gaf zoals hij dit ook doet bij de slimste mens. Aan het einde van de avond is 

een groot deel blijven plakken waar gezamenlijk een dansspel werd gespeeld en is de 

dag tot een succesvol einde gekomen. 

 Naast de geslaagde SGN-dag was er fijne steun vanuit de andere besturen van de 

SGN die vaak tegen dezelfde problemen aan liepen als wij. Het samen bespreken van de 

frustraties en het vooral even over kunnen luchten was een aangename bijdrage. Bij de 

SGN-vergaderingen werden niet alleen maar ergernissen geuit, het waren verder ook 

gezellige en behulpzame gesprekken. Het is daardoor weer gebleken dat SGN niet enkel 

een leuke bijkomstigheid is, maar ook een heel nuttig orgaan voor de vereniging zelf.  

 

Reizen 

Bij de Halfjaarlijkse ALV in februari was al duidelijk dat bijna alle reizen niet door 

zouden kunnen gaan. We hadden toen alleen nog hoop voor de Grote Reis. Helaas 

hebben we ook deze reis door de wetgeving rondom het coronavirus moeten aflassen. 

Het eerstejaarsweekend van 2020 hoopten we later in het jaar te organiseren, maar 

doordat geen enkele verhuurder zoveel huishoudens wilde ontvangen, kon dit niet 

doorgaan. 

 Wel heeft de Reiscommissie in de Lustrumweek de Kleine Grote Reis 

georganiseerd naar Texel. Deze was erg succesvol en zo had Kleio toch nog een reisje in 
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het tweede semester. Het Introductieweekend dat voor de eerstejaars gepland staat, 

kan wel doorgaan met behulp van extra voorbereiding.  

 

Amerikanistiek 

Op de Halfjaarlijkse ALV is het oprichten van een eventuele Amerikanistiekcommissie 

binnen Kleio besproken. Wij gaven als bestuur aan dat we in de oriënterende fase zaten, 

en sindsdien heeft Inez Snijder(voorzitter) samen met een algemeen lid (Thomas vd K.) 

gesprekken gevoerd met oud-voorzitters Joëlla en Job van AAS (de voormalige 

studievereniging van Amerikanistiek). Na een paar weken kwamen we er echter achter 

dat de UvA de Amerikanistiek track met de ingang van het nieuwe academische jaar 

heeft afgeschaft. Hierdoor hebben wij besloten om niet door de gaan met het plan voor 

een Amerikanistiekcommissie. Er is geen een aparte track meer, maar alleen een minor 

Amerikanstiek, en er zijn vele minoren aan de UvA. De docenten Amerikanistiek zijn 

bereid evenement te organiseren voor de studenten van de minor en master, en wellicht 

dat hier in de toekomst voor samengewerkt wordt.   
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Financiën  
 

Ondanks onze verwachtingen voor 2021 hadden we in het tweede semester nog steeds 

last van corona. Helaas hield dit in dat het erg lastig was om grote activiteiten te 

organiseren. Als gevolg hiervan werden de budgetten niet of nauwelijks gebruikt. Dit 

jaar kregen we meer geld binnen vanuit Athenaeum omdat de boekverkoop beter uitviel 

dan voorheen begroot. 

De reizen die normaliter door Kleio worden georganiseerd zijn de grootste 

uitgaven. Echter zijn alle reizen uiteindelijk afgelast. Doordat bijna de hele re isbranche 

inmiddels rekening hield met de hele situatie rondom corona zijn alle aanbetalingen aan 

hostels, op Parijs na, terug op de rekening verschenen.  

De subsidieaanvragen voor de Battlefieldtour, Grote Kunstreis en Grote Reis 

werden in december goedgekeurd. Anders dan in voorgaande jaren beloofde het 

Amsterdams Universiteits Fonds (AUF) de subsidie pas na de voltooiing van een reis 

over te maken. Dit deden ze om onnodige kosten te voorkomen. Dit betekende dat we 

de subsidie voor Grote Reis nooit hebben ontvangen. Een gedeelte van de subsidie voor 

de Grote Kunstreis is naderhand wel gevraagd om kosten te dekken die gemaakt 

werden omdat de aanbetaling van het hotel niet werd teruggestort. AUF heeft toen 

vriendelijk toegezegd waardoor er geen budget verloren is gegaan. Alpha subsidies 

hebben we dit jaar niet voor activiteiten hoeven vragen, behalve de standaard 

reissubsidie die gewoonlijk naar de Grote Reis toe gaat. Omdat deze reis niet is 

doorgegaan hebben we geen aanspraak hoeven maken op deze subsidie. 

Een aantal commissies is het wel gelukt om het commissiebudget in zekere mate 

te gebruiken. Dit werd gedaan door leuke prijzen na activiteiten uit te geven. Omdat tot 

aan eind mei alle activiteiten online hebben plaatsgevonden, is er ook nooit een 

deelnameprijs aan de leden gevraagd. Uiteindelijk is alleen voor de bierproeverij van 

het bestuur een kleine deelnameprijs gevraagd.  

In mei en juni hebben de Lustrumweken plaatsgevonden. Daarmee begonnen 

ook meteen de eerste fysieke activiteiten van 2021. Het Lustrumbudget werd over de 

verschillende commissies verdeeld naar aanleiding van een pitch waarop de 

Lustrumcommissie reageerde. Duidelijk was dat alle commissies goed hadden 

nagedacht over hoe hun activiteiten te realiseren zouden zijn en hun gevraagde budge t 

werd dan ook alle keren toegekend. Alle commissies hebben hun aangevraagde budget 
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of minder uitgegeven, waarmee de Lustrumweken op financieel gebied een succes 

waren.  

Door het gebrek aan fysieke activiteiten hebben veel commissies hun budget niet 

ten volle kunnen gebruiken. We hebben besloten om het overgebleven budget van dit 

jaar niet op de spaarrekening te zetten maar bij uitzondering gedeeltelijk door te 

schuiven naar het studiejaar 2021-2022. Omdat Kleio door corona financieel geen 

schade heeft opgelopen en we hopelijk toch echt in de uitloper van de crisis zitten, 

denken we dat het overgebleven geld beter gestoken kan worden in het volgende Kleio 

jaar.  

Uiteindelijk is er samen met de Kascommissie besloten om meer voor het 

volgende Lustrum te sparen, meer op de spaarrekening voor noodgevallen te zetten en 

om ook nog een gedeelte naar volgend jaar door te schuiven. De weinige uitgaven van 

afgelopen studiejaar hebben de ruimte gegeven deze beslissingen te maken.  

Met goede moed hebben het bestuur, de commissies en leden het hele jaar 

geprobeerd de situatie op een zo positief mogelijke wijze te lijf te gaan. Dat lukte 

naarmate het jaar vorderde steeds beter en met een mooie afsluiting in de vorm van de 

Lustrumweken zijn we de zomer in gegaan. Kleio staat er financieel gezien positief voor 

en met veel zin zien we het komende jaar tegemoet. 
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Commissies  
 

Ook tijdens het tweede semester werd Kleio nog gekweld door corona. Desondanks 

hebben we het jaar kunnen afsluiten met een week lang fysieke activiteiten: de 

lustrumweek. Deze week waar iedere commissie, onder begeleiding van de 

Lustrumcommissie, geweldige activiteiten heeft georganiseerd, was voor velen het 

hoogtepunt van het jaar. 

 Met het academische kalenderjaar 2020/2021 officieel afgesloten kijken wij uit 

naar wat de commissies aankomend studiejaar voor ons in petto hebben. Met de 

positieve vooruitzichten dat aankomend jaar Kleio weer op volle toeren kan draaien, 

kan het 91ste bestuur in ieder geval niet wachten! Hieronder een overzicht van hoe de 

commissies het afgelopen semester hebben ervaren. 

 

Acquisitiecommissie 

Het afgelopen halfjaar is voor de Acquisitiecommissie (Acco) enigszins teleurstellend 

verlopen. Met frisse moed en een nieuw lid gingen ze het tweede halfjaar in, maar 

nieuwe coronamaatregelen hebben er mede voor gezorgd dat ze niet alles hebben 

kunnen doen wat ze wilden doen. Er was helaas weinig interesse voor mogelijke 

samenwerkingen met onze geliefde studievereniging. Desalniettemin hebben zij een 

aantal samenwerkingen af kunnen sluiten. Zo werd er een deal gesloten met Stuvia, 

waar onze leden een mooie korting konden krijgen op hun aankopen aldaar. Tevens 

werd er een deal gesloten met Geschiedenis Magazine, waarbij Kleio geld kreeg voor 

nieuwe leden die via onze vereniging hun weg naar het blad vonden. De Acco had de 

ambitie om nog enkele samenwerkingen af te sluiten, maar corona liet dat niet toe. Ook 

speelde mee dat de lustrumweken veel tijd vergde van de commissieleden, waardoor de 

Acquisitiecommissie enigszins op het tweede plan kwam. Helaas heeft de 

Acquisitiecommissie in samenspraak met het 91ste en 92ste bestuur besloten om niet 

door te gaan, dit omdat zij dit jaar geen nieuwe leden erbij hebben gekregen. Dit 

betekent niet dat de acquisitietaken helemaal weggaan bij Kleio. De Penningmeester en 

Commissaris Extern van het nieuwe bestuur zullen deze taken op zich gaan nemen. Zij 

zullen een vast moment in de maand nemen om over de acquisitiemogelijkheden te 

vergaderen.  
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Feestcommissie 

Ook de tweede helft van het studiejaar 2020/2021 was voor de Feestcommissie 

wisselvallig verlopen. 2021 startte met een strenge lockdown waardoor het voor de 

Feco vrijwel onmogelijk werd om iets te organiseren. Uitgaansgelegenheden waren 

gesloten, er heerste een avondklok en enthousiasme voor online evenementen zoals een 

livestream of online borrel zaten op een all time low. Hierdoor werd de Feco gedwongen 

om geduld te hebben en af te wachten tot de vaccinaties in Nederlands op gang zouden 

gaan komen. Later in het jaar bleek er uiteindelijk toch meer mogelijk. De Feco ging 

hard aan de slag om een evenement te bedenken dat zowel fysiek zou kunnen worden 

gehouden terwijl het ook binnen de maatregelen zou blijven vallen. 

 Dit harde werk mondde zich uit in de Feco terrassentocht, de ultieme kers op de 

(naar eigen zeggen) taart van de lustrumweken! In groepjes van vier zwierven Kleioten 

van terras naar terras terwijl Fecoleden onderweg klaarstonden voor leuke opdrachten, 

spellen en shotjes to go. De tocht eindigde in het Oosterpark met een kleine 

prijsuitreiking maar vooral met de mogelijkheid om na ruim een jaar tijd eindelijk weer 

eens met z’n allen stomdronken te worden. 

 Met een oplopende vaccinatiegraad begint Nederland weer langzaam maar zeker 

tot leven te komen. Daarom hoopt de Feco aankomend jaar weer gewoon “ouderwets” 

een aantal knallende feestjes voor jullie te organiseren. 

 

Filmcommissie  

Na een moeilijk eerste semester was er in het tweede semester steeds meer mogelijk 

voor de Filmcommissie (Fico). Door de mogelijkheid vaker fysiek te kunnen vergaderen, 

en elkaar steeds beter te leren kennen, werd er benadrukt wat we natuurlijk al wisten: 

onderling contact is wat het commissieleven zo enorm leuk maakt. 

 Het tweede semester begon met een prachtige filmquiz maar stond vooral in het 

teken van de lustrumactiviteit. De Fico was enorm enthousiast deze eindelijk te kunnen 

voorbereiden. Hierdoor kregen de nieuwe leden toch nog het gevoel hoe het echte 

commissie leven er aan toe gaat. De lustrumactiviteit zelf, een speurtocht, was enorm 

geslaagd. Zo heeft de Fico een prachtige afsluiting van het jaar gekregen. 
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Introductiecommissie 

Dit jaar was het enigszins spannend voor de Introductiecommissie. Normaliter helpt de 

Introductiecommissie ieder jaar bij de Matchingdag, maar gezien deze Matchingdag 

afgelopen jaar nog online werd gehouden, hebben zij enkel een tekst geleverd, om op 

deze manier Kleioten zo vroeg mogelijk kennis te laten maken met de vereniging.  

 Daarnaast organiseert de Introductiecommissie ieder jaar uiteraard het 

introductieweekend voor de eerstejaarsstudenten. Het bleef lang onduidelijk wat wel en 

niet kon met de maatregelen, maar na veel geregel en duidelijke communicatie met de 

opleiding, is het dit jaar toch gelukt om een introductieweekend te realiseren, waarvan 

zeker is dat het een geslaagd weekend zal worden in Ermelo. 

 

KIF commissie 

Vorig semester heeft de KIF niet anders gedaan dan de jaren daarvoor: de KIF 

uitgegeven. Voor een commissie die vooral op de achtergrond opereert, zijn zij daar 

opnieuw erg tevreden mee. Verder hebben zij in het tweede halfjaar niet meer hun 

schrijvers op pad gestuurd voor de bezorgservice. Enerzijds omdat we de derde editie 

hebben laten varen en anderzijds omdat zij de openingsborrel van de Lustrumweek 

hebben gebruikt als eerste officiële ‘uitdeelmoment’. Zij hebben dan  ook met trots - en 

met dank aan de LuCo - een lustrumeditie uit kunnen brengen die de gemoederen hoog 

heeft laten oplopen. Ondanks het feit dat ze maar één editie hebben uitgebracht, was het 

een geslaagd tweede semester voor de commissie. De enige teleurstelling was dat de 

commissie geen fysieke vergadering voor al haar leden heeft kunnen inplannen. Wel 

blijven zij met vijf man sterk achter en gaan naar eigen zeggen alle verloren gezellige 

uurtjes aankomend jaar meer dan goedmaken.  

 

Kunstcommissie 

Wegens de aanhoudende coronacrisis moest de Grote Kunstreis dit jaar helaas 

geannuleerd worden, maar de Kunstcommissie heeft haar creativiteit ingezet om 

binnen de maatregelen andere activiteiten te organiseren. Zo hebben zij tijdens de 

lockdown een online wandelroute langs kunst in Amsterdam online gezet en hebben ze 
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een zeer geslaagde online Kucie Kunstquiz georganiseerd. Daarnaast hebben zij 

maandelijkse Kucietips geplaatst, zodat onze leden gestimuleerd werden de culturele 

hoekjes van het internet te bezoeken tijdens de lockdown. Wegens de versoepelingen 

m.b.t. de coronacrisis heeft de Kunstcommissie aan het einde van het collegejaar nog 

twee zeer geslaagde en gezellige fysieke activiteiten kunnen organiseren. Zo hebben zij 

tijdens de lustrumweken een groot Kleio kunstwerk gemaakt, dat zal komen te hangen 

op de Kleiokamer. Als afsluiter van het jaar hebben zij in samenwerking met de 

Amsterdam Art Week verscheidene galeries en project spaces bezocht. Mede door de 

aangetoonde flexibiliteit en creativiteit van de commissie kijken zij met tevredenheid 

terug op het afgelopen jaar en met het volste vertrouwen naar het aankomende 

collegejaar. 

 

Lustrumcommissie 

In juni vonden de lang geanticipeerde Lustrumweken eindelijk plaats, en ook nog eens 

in levende lijve! Twee weken konden Kleioten genieten van een verscheidenheid aan 

activiteiten, mede-georganiseerd door de verschillende commissies: Levend Cluedo met 

de LuCo, ‘Kleio’s Kleine Grote Reis’, de Toeco Alumni Picknick, de Kucie creëerde 

gezamenlijk een prachtig kunstwerk, Onco’s Historische Vossenjacht, Fico’s speurtocht 

en tenslotte sloot de Feco de twee weken af met een als vanoudse Terrassentocht.  

 Een ander groot project waar de Lustrumcommissie zich afgelopen halfjaar mee 

bezig heeft gehouden is de Almanak. Tot onze grote spijt was er een vertraging bij het 

drukbedrijf, en moeten deze dus nog uitgedeeld worden. Hier zal nog een gepast 

moment voor moeten worden gevonden. Echter is de Luco heel erg enthousiast over de 

inhoud van de Almanak en popelen zij om deze onder de Kleioten te kunnen 

verspreiden. Ook bij de invulling van de Almanak heeft de Luco gestreefd om zoveel 

mogelijk Kleioten en hun verhalen en ideeën te presenteren. 

 

Reiscommissie 

Het afgelopen halfjaar heeft de Reiscommissie helaas voor de tweede maal de Grote Reis 

moeten annuleren. Hoewel natuurlijk voor iedereen een bittere pil om te slikken, was 

deze keuze niet een onverwachte. De focus kwam na de beslissing op een geheel nieuwe 



15 

 

activiteit te liggen; die van de Lustrumweken. Al gauw was iedereen het erover eens: de 

Reisco moest en zou een Kleine Grote Reis maken. Texel werd unaniem gekozen tot de 

nieuwe bestemming van Kleio’s globetrotters. En wat was het een succes! Onofficieel 

verkozen tot hét hoogtepunt van de Lustrumweken (al zeggen zij zelf), konden zowel 

eerste- als ouderejaars genieten van een authentieke Grote Reiservaring. Daarnaast 

hebben zij met de commissie, om in het thema te blijven, nog een stranddag 

georganiseerd als afsluitend uitje. Al met al was dit een ontzettend, waar mogelijk, 

gevarieerd jaar die hen warm heeft gemaakt voor het volgende. 

 

Onderwijscommissie 

Met de coronamaatregelen en de strenge lockdown werd er flink wat roet in het eten 

gegooid van de Onderwijscommissie. Alle activiteiten werden ofwel afgelast, ofwel 

online via een Zoomsessie gehouden. Natuurlijk balen zij er enorm van dat de 

evenementen als het bezoek aan het Rijksmuseum tijdens de Museumnacht, het 

museumbezoek aan een ander museum zoals Ons’ Lieve Heer Op Solder of het 

Rijksmuseum Boerhaave, en de jaarlijkse Boekenborrel op het IISG niet door konden 

gaan in verband met de maatregelen rondom het maximaal aantal personen op straat en 

per m².  

 Ondanks al deze tegenslagen heeft de Onderwijscommissie flink haar best 

gedaan om met de Online Historische Pubquiz, het Online Kroegcollege en uiteindelijk 

met de Vossenjacht tijdens de Lustrumactiviteiten leuke en toch ook leerzame 

activiteiten te organiseren voor alle leden van Kleio. Ook was ons jaarlijkse Kroegcollege 

met één van de docenten van de UvA weer terug van weggeweest, evenals de Pubquiz, 

als online variant. Doordat de commissie in het studiejaar  2019-2020 met Tim Verlaan 

voor een tweede keer had moeten afbellen, dachten zij dit jaar ‘drie keer is 

scheepsrecht’. Tim Verlaan gaf een onwijs interessant college over conflict in de straten 

van de stad, iets wat we tijdens de pandemie wel vaker hebben gezien.  

 De Onderwijscommissie kijkt, ondanks alle tegenslagen door de 

coronamaatregelen, met veel trots terug op het afgelopen studiejaar. De activiteiten die 

wel door konden gaan, werden gelukkig met veel enthousiasme ontvangen door onze 

geliefde en gewaardeerde Kleioten. De Onco wil iedereen bedanken voor de gezelligheid 
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tijdens haar evenementen. 

 

Toekomstcommissie 

De Toekomstcommissie heeft in het tweede semester voornamelijk gewerkt aan 

samenwerkingen. Ze hebben samen met de Onderwijscommissie een buitenland 

informatieavond gehouden en hebben verder contact onderhouden en plannen gemaakt 

voor eventuele evenementen voor het komende jaar. Met Jonge Historici hebben zij ook 

een evenement georganiseerd waar historici ons kwamen vertellen wat zij zoal in he t 

dagelijks leven deden en was er een levendig gesprek achteraf met de aanwezige 

studenten. Deze samenwerkingen willen ze in het komende jaar voort blijven zetten. 

Naast deze samenwerkingen heeft de Toeco nog contact gehad met andere organisaties 

en bedrijven om volgend jaar evenementen mee te organiseren. Aan het begin van de 

zomer hebben zij gepraat met een bedrijf dat graag in komende jaren in contact zou 

willen komen met studenten geschiedenis om te vertellen wat zij doen. In de 

Lustrumweken heeft de Toekomstcommissie een alumni picknick gehouden waar 

alumni en studenten samen kwamen om het te hebben over het studentenleven. 
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Bestuursactiviteiten  
 

De tweede helft van dit studiejaar was ook weer gevuld met bestuursactiviteiten. Zo 

organiseerden we als bestuur nog steeds spreekuren en Studeren met Kleio in de 

tentamenweken. Deze hebben allemaal online plaatsgevonden. Verder hebben wij ook 

met een aantal leden Weerwolven van Wakkerdam gespeeld via Whatsapp. Dit was 

succesvol, en leidde tot veel spanning en wantrouwen onder de spelers. Ook de 

bierproeverij was een succes. Waar Roan (Commissaris Intern) en Lucas 

(Penningmeester) ons van alles vertelde over verschillende speciaalbiertjes. Als bestuur 

zijn we bovendien nog bezig geweest met Koken met Kleio, hier lieten Kleioten hun 

lekkerste creaties zien. Natuurlijk is ook dit jaar weer de Infoavond voor de 

bestuurssollicitaties georganiseerd, en hebben wij als bestuur meer online gepost over 

wat een bestuursfunctie nou precies inhoudt.  

 Verder hebben wij dit halfjaar ook samengewerkt met verschillende 

verenigingen. Zo organiseerde wij als bestuur een parkborrel samen met Kanvas. Hier 

konden Geschiedenis en Kunstgeschiedenis studenten elkaar beter leren kennen. 

Bovendien hebben we ook een Pub Lecture georganiseerd met SES (European Studies) 

en Offscreen (Mediastudies). Bij dit interactieve kroegcollege werd gevraagd naar de 

mening van de aanwezige studenten over verschillende stellingen rondom Media 

Activism.  
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Tot slot  
 

Met veel plezier kijken wij als bestuur terug op het afgelopen jaar. Het was niet het 

makkelijkste jaar voor Kleio, veel activiteiten en reizen moesten worden afgelast. Toch 

bleven commissies met leuke ideeën komen en toonde zij veel flexibiliteit. Uiteindelijk 

was er elke week wel iets Kleio-gerelateerd te doen. Of dit nou een infoavond, online 

borrel of spreekuur was, Kleio heeft laten zien dat het ook in zulke moeilijke 

omstandigheden zichzelf kan redden. Ook heeft de RvA een nieuwe vorm gekregen dit 

jaar, en hebben we prachtige Lustrumweken gehad.  

 Wij zijn trots op alle leden die ondanks het moeilijke jaar toch heel enthousiast 

naar activiteiten zijn gekomen. Ook zijn we dankbaar voor onze commissies die alles 

mogelijk gemaakt hebben. Wij hebben genoten van dit jaar en wensen het 92ste bestuur 

veel succes en een fantastisch jaar.  

 

Het eenennegentigste bestuur van Kleio,  

 

Inez Snijder 

Voorzitter 

 

Evita Minnaard 

Secretaris 

 

Lucas Ottenheijm 

Penningmeester 

 

Roan de Lisle 

Commissaris Intern 

 

Bart van Oostrom  

Commissaris Extern  


