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Voor in de kerstvakantie: quizzen over Duitsland, het ARDjaaroverzicht, Duitse tv-highlights tijdens de kerstperiode en de
eindejaarslijstjes. Het Duitsland Instituut wenst iedereen mooie
feestdagen!
ARD-Jaaroverzicht
Pegida, het Germanwings-vliegtuig, stakende machinisten en crèchemedewerkers,
euro- en Oekraïnecrisis, de toestroom van vluchtelingen en de Willkommenskultur.
Het jaaroverzicht 2015 met persoonlijk commentaar van verschillende ARDcorrespondenten. Bekijk het jaaroverzicht
Eindejaarslijstjes
Het Duitse sportteam van het jaar 2015? De wereldkampioenen Noordse
combinatie. En de meest gebruikte twitterhashtags in Duitsland waren #gntm en
#tatort. De eindejaarslijstjes zien er in Duitsland net iets anders uit dan bij ons.
Een bommelding maakte in mei voortijdig een einde aan de live-ﬁnale van
'Germany’s next topmodel'. Het heeft er mede toe geleid dat #gntm dit jaar de
meest gebruikte twitterhashtag in Duitsland was. Ook in de top-10: #tatort,
#ParisAttacks en #GerNed. Lees meer
Op Facebook discussieerden Duitsers het meest over de vluchtelingencrisis, de
Griekse schuldencrisis en de oorlog in Syrië. Op plaats 4 staan de
parlementsverkiezingen in Turkije, nog voor de strijd tegen IS en de aanslagen in
Parijs. Lees meer
Bij Google werd in Duitsland het meest gezocht naar 'Sonnenﬁnsternis', de
zonsverduistering die in maart plaatsvond. Daarna volgden 'Pegida',
'Flugzeugabsturz' en 'Paris'. De meest gegoogelde persoon was zangeres Helene
Fischer, gevolgd door Formule-1-coureur Michael Schumacher, die na een skiongeluk in 2013 in coma raakte. Op 4 staat de vorige maand overleden oudkanselier Helmut Schmidt. Veel gestelde vragen aan Google waren in Duitsland:
‘waarom is de hemel blauw?’ ‘wat is liefde?’ en ‘wat helpt tegen maagzuur?’ Lees
meer
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Flüchtlinge werd in december woord van het jaar. Ook in de top-10: Grexit, SelﬁeStab, Schummel-WM en Wir schaﬀen das!. Lees meer
Smombie werd in november gekozen tot jeugdwoord van het jaar. Een Smombie een combinatie van de woorden smartphone en zombie - is iemand die alleen nog
maar naar z’n telefoon staart en niets meer merkt van de wereld om hem heen.
Lees meer
Sporters van het jaar 2015 zijn bij de mannen triatleet Jan Frodeno, bij de
vrouwen kogelstootster Christina Schwanitz en bij de teams de Duitse ploeg die
wereldkampioen werd in de Noordse combinatie. Lees meer
Journalist van het jaar is Anja Reschke, die in augustus in de ARDnieuwsuitzending Tagesthemen een oproep deed tegen vreemdelingenhaat.
Sportjournalist van 2015 is Hajo Seppelt, die een documentaire maakte over
dopinggebruik in de Russische topsport. Lees meer
Quizzen
Psychologiestudent Leon Windscheid (27) won op 7 december de tv-quiz 'Wer wird
Millionär?' Speel zelf de 15 vragen
Waar staat de Gutenberg-universiteit? En waarvandaan waait in Duitsland het
vaakst de wind? Doe mee aan de quiz ‘Wie gut kennen Sie Deutschland?’
Wat weet je van Duitse Nobelprijswinaars? Doe de quiz 'Deutsche
Nobelpreisträger' (en lees in het Naslagwerk meer over Duitse winnaars van de
Nobelprijs voor de Literatuur)
104 vragen over Duitse geograﬁe: Das grosse Deutschland Quiz
TV-tips
De ARD en de ZDF hebben hun tv-highlights voor de vakantieperiode op een rijtje
gezet. Films, Krimi’s, kindersprookjes, documentaires, de toespraken van
president Gauck met kerst en kanselier Merkel op oudejaarsdag, quizzen en
schlagermuziek. Programma ARD en programma ZDF
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