
Els Kloek is de winnaar van de KLEIO Klasseprijs 

2019! Daarmee is 1001 vrouwen in de 20ste 

eeuw verkozen als het best bruikbare boek voor 

het geschiedenisonderwijs in de klas, zo werd van-

daag bekendgemaakt op het Nationale Geschiede-

nisonderwijscongres.

1001 vrouwen in de 20ste eeuw won met een 

overtuigende meerderheid van stemmen van Oog-
getuigen van de Tachtigjarige Oorlog, Amsterdam 
en de Nachtwacht en Wereldgeschiedenis van Ne-
derland. Els Kloek ontvangt een geldbedrag en een 

oorkonde.

Persbericht
 

Els Kloek wint de kleio Klasseprijs 2019
met 1001 vrouwen in de 20ste eeuw

‘Ik kon niet ophouden met lezen! Een geweldig boek.’                          

– Wim Berkelaar, VPRO OVT

‘Heerlijk boek om in te bladeren. Zou elke dochter op haar 18de 

verjaardag cadeau moeten krijgen. Elke zoon trouwens ook.’ 

– de Volkskrant

‘Een prachtige verzameling korte maar met veelzeggende details 

opgesmukte levensverhalen. Je blijft erin lezen.   

– Trouw

1001 VROUWEN IS EEN PROJECT VAN DE STICHTING 1001-VROUWEN, WWW.1001-VROUWEN.NL

Voor het realiseren van 1001 VROUWEN IN DE 20STE EEUW – website, boek en tentoonstelling – is de steun nodig geweest van vele vrijwil-
ligers, crowdfunders, subsidiegevers en sponsors. De stichting 1001-Vrouwen is blij met de steun van: Huygens Instituut voor Nederlandse Ge-
schiedenis • Prins Bernhard Cultuurfonds • Prof. van Winterfonds • Niemeijer Fonds • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed • Charema fonds 
• ’s-Gravenhaags Ondersteuningsfonds voor Boekhandelaren en Uitgevers • De Gijselaar Hintzenfonds • Hendrik Muller Fonds • Wilhelmina 
Drucker Fundatie en andere subsidiënten.

Uitgeverij Vantilt

1001 vrouwen in de 20ste eeuw verscheen in oktober 2018. Het is de opvolger van 1001 vrouwen uit de 

Nederlandse geschiedenis, dat door de lezers van Historisch Nieuwsblad in 2016 werd uitverkozen als ‘Beste 

Geschiedenisboek Aller Tijden’. 

Van 1001 vrouwen in de 20ste eeuw werden inmiddels 10.000 exemplaren verkocht. De tentoonstel-

ling in het Amsterdam Museum naar aanleiding van het boek trok 80.000 bezoekers. Els Kloek zal tijdens de 

Boekenweek met als thema ‘Vrouwen schrijven geschiedenis’ in diverse boekhandels optreden. Zie voor een 

agenda: https://www.elskloek.nl/lezingen


