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voorwoord

in 2010 vierde het verenigde duitsland zijn twintigste verjaardag. dat is alweer de helft van de 
leeftijd die de ddr en de oude bondsrepubliek hebben bereikt. een jaar dus van festiviteiten en 
herdenkingen. dankzij een subsidie uit het europafonds kan het duitsland instituut amsterdam 
(dia) bovendien een programma presenteren rondom het thema 65 jaar vrijheid in europa.

maar 2010 is ook het jaar van de eurocrisis. andermaal bleek hoe centraal de positie van duitsland 
in europa is. zonder duitsland beweegt niets in europa en daarom heeft berlijn eerst aarzelend, later 
steeds overtuigder het voortouw genomen in het zoeken naar duurzame oplossingen voor de euro. 
dat duitsland de motor van de europese economie is, werd in 2010 wederom bewezen. vooral de 
nederlandse economie heeft sterk kunnen profiteren van de groeispurt van de duitse economie.

de centrale positie van duitsland, in zowel economisch als politiek opzicht, maakt duidelijk hoe 
belangrijk het voor nederland is om ons goed te oriënteren op ontwikkelingen bij onze buren en 
te investeren in de banden tussen beide landen op alle niveaus. een bijdrage hieraan kon het dia 
in het kader van de 11e nederlands-duitse regeringsconferentie leveren. het organiseerde deze 
conferentie in opdracht van het ministerie van buitenlandse zaken voor 120 vertegenwoordigers 
uit  politiek, wetenschap en van maatschappelijke organisaties uit beide landen. twee dagen werd 
er gediscus sieerd over de uitdagingen van de partijendemocratie. naar aanleiding hiervan hielden 
bernard wientjes en rita süssmuth in de Volkskrant een vurig pleidooi voor het verder versterken van 
de betrekkingen. tijdens de uitreiking van de Volkskrant/dia-scriptieprijs wees juryvoorzitter wientjes 
bovendien op het belang van een goede kennis van de duitse taal en cultuur voor de nederlandse 
economie. een eerste stap hierin zette het dia met twaalf aanbevelingen voor een aantrekkelijker 
onderwijs duits. de aanbevelingen vloeiden voort uit het belevingsonderzoek duits dat het dia 
in 2010 in opdracht van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap onder ruim  duizend 
 leerlingen duits doorvoerde.  
 
het dia beschouwt het als zijn taak niet alleen in 2010, maar ook in de komende jaren bij te dragen 
aan het intensiveren van de bilaterale contacten, het vergroten van de kennis over duitsland en het 
versterken van de positie van de duitse taal in nederland. 

prof. dr. ton nijhuis
directeur 

prof. dr. paul schnabel
voorzitter van het bestuur
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onderzoeksafdeling dia:  
grensoverschriJdende perspectieven
de onderzoeksafdeling van het dia is het nederlandse instituut voor wetenschappelijke duitsland-
studies en kenniscentrum voor nederlands-duitse betrekkingen. de afdeling is nauw vervlochten 
met de universiteit van amsterdam (uva) en beschikt over een uitgebreid binnen- en buitenlands 
netwerk. naast de interdisciplinaire duitslandstudies liggen onderzoekszwaartepunten op het terrein 
van de geschiedenis, politicologie en germanistiek, maar ook filosofie en theaterwetenschap.

montesquieu instituut
de wetenschappelijke staf van het dia doet in 
diverse disciplines onderzoek naar het moderne 
duitsland. met subsidie van het montesquieu 
instituut werkt hanco Jürgens aan een driejarig 
project over de sociaaleconomische, constituti-
onele en partijpolitieke invloeden van de euro-
pese integratie op het nederlandse en duitse 
politieke bestel. dit leidde onder meer tot een 
workshop op 14 juni 2010 over kabinetsforma-
ties in nederland en duitsland, naar aanleiding 
van de verkiezingen in nederland en noordrijn-
west falen. sprekers waren ton nijhuis (dia) en 
de duitse politicologen uwe Jun (trier) en gerd 
langguth (bonn). 

conferenties
nicole colin, fachlektorin van de deutsche 
 akademische austauschdienst (daad) organi-
seerde in samenwerking met franziska schößler 
van de universität trier en het goethe-institut 
niederlande (gin) van 7 tot 9 oktober een inter-
nationale conferentie over ‘der produktivitäts-
diskurs und seine ausschlüsse’ in amsterdam. 
sprekers waren onder anderen klaus-michael 
bogdal, nikolas berg (leipzig), matthew lange 

(white water, wisconsin), sigrid wadauer 
(wenen), gaby pailer (vancouver), ingrid gilcher-
holtey (bielefeld) en karin hausen (berlijn).

in samenwerking met de afdeling onderwijs 
ontstond op 19 en 20 november de conferentie 
‘gelernte erinnerung. der holocaust im unter-
richt heute. neue perspektiven für die vierte 
generation’. het thema werd in twee dagen zowel 
uit vakwetenschappelijk als uit pedagogisch-
didactisch perspectief belicht. centraal stond de 
vraag naar nieuwe inzichten voor de 21e eeuw en 
naar het leren van ervaringen in buurlanden. 

onderzoeksnetwerken
begin 2010 werd op initiatief van krijn thijs 
(dia) en christine gundermann (fu berlin) een 
grensoverschrijdende ‘werkgroep voor duits-
nederlandse geschiedenis’ opgericht, waarin de 
aan het dia verbonden historici participeren. in 
november werd in dit kader aan de universiteit 
maastricht een tweede workshop georganiseerd 
over het thema ‘grensgevallen. herinnering en 
transfer tussen duitsland en nederland in de 
twintigste eeuw’.
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de afdeling onderhoudt intensieve contacten 
met diverse nederlandse onderzoeksnetwerken 
zoals het huizinga instituut, de amsterdam 
institute for social science research (aissr), 
het montesquieu instituut en het netwerk 
voor politieke geschiedenis. in het buitenland 
is er samenwerking met de nrw school of 
governance, het wissenschaftszentrum berlin, 
de humboldt stiftung, de universität bielefeld, 
het zentrum für zeithistorische forschung in 
potsdam, het institut für die wissenschaften 
vom menschen in wenen, het zentrum für 
niederlande-studien in münster en het mittel-
europazentrum in dresden. buiten europa is het 
dia nauw verbonden met de vijftien centers of 
excellence for german studies die de daad  
over de hele wereld ondersteunt.

zeithistorische perspektiven
op een breder publiek richt zich de lezingen-
cyclus ‘zeithistorische perspektiven’, die 
gerenommeerde historici uitnodigt om hun 
onderzoek over de duitse en europese Zeit
geschichte in amsterdam te presenteren. het 
pro gramma wordt georganiseerd door krijn  
thijs (dia) en is de afgelopen jaren tot een  
vaste formule uitgegroeid.  
de reeks is een samenwerking tussen het dia, 
het gin, het genootschap nederland-duitsland 
(gnd), het nederlands instituut voor oorlogs-
documentatie (niod) en de universiteit van 
amsterdam (uva).

 � 19 april / ‘die erfindung der zeitgeschichte 
nach 1945’ met norbert frei (Jena)

 � 10 mei / ‘himmler, leben und karriere eines 
massenmörders’ met peter longerich (londen)

 � 15 november / ‘zeitgeschichte als auf arbei-
tung. der fall ddr’ met martin  sabrow 
(potsdam)

 � 13 december / ‘fremde im visier. private foto-
alben von wehr  machts soldaten’ met petra 
bopp (hamburg)

gastwetenschappers
in 2010 waren de volgende gastwetenschappers 
aan het dia verbonden: Jenny wolff (wisconsin), 
bernd müller (berlijn) en marianne van der 
steeg (berlijn). de door het dia gefinancierde 
promovendi marieke borren (uva, filosofie) en 
lisa peeters (uva, politicologie) voltooiden hun 
proefschriften. 

andere bijeenkomsten
 � 4 februari / ‘marinus van der lubbe en de rijks-

dagbrand’, lezingenavond i.s.m. historische 
vereniging oud leiden, dirk van eck stichting, 
met michael s. cullen en kees walle

 � 8 februari / ‘verenigd duitsland – verenigd 
europa – verenigde herinnering?’ i.s.m. gin, 
met Jennifer Jordan

 � 26 mei / ‘the challenge of history 1926’ i.s.m. 
gin, amsterdam school of cultural analysis 
(uva), met hans ulrich gumbrecht

 � 27 mei / ‘presence. a key term for the humani-
ties’ i.s.m. gin, amsterdam school of cultural 
analysis (uva), met hans ulrich gumbrecht 

 � 2 juni / ‘rote armee fraktion. sympathie voor 
radicalisme’, thema-avond i.s.m. organisatie-
bureau kwestie
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graduiertenkolleg  
biedt ruimte voor onderzoekstalent
het dia maakt zich sterk voor jong onderzoekstalent. dat gebeurt met name in het Graduiertenkolleg 
(gk). dit richt zich op nederlandse promovendi die vanuit verschillende disciplines proefschriften 
schrijven over het moderne duitsland. het dia financiert een aantal van hen, anderen zijn verbonden 
aan andere nederlandse universiteiten. via workshops stelt het dia de promovendi in staat hun werk 
met gerenommeerde duitse deskundigen te bespreken.

de bijeenkomsten van het gk, dat mede door 
de daad wordt gefinancierd, worden in de 
regel rondom het project van één van de jonge 
onderzoekers georganiseerd. in overleg met hen 
nodigt de wetenschappelijke staf deskundige 
gastsprekers uit duitsland uit. waar zinvol wordt 
binnen nederland samengewerkt met naburige 
onderzoeksinstellingen. deze opzet leverde in 
2010 opnieuw een gevarieerd en interdisciplinair 
programma van interessante minisymposia op. 
een greep:

 � op 5 februari boog het gk zich over het 
 her inneringslandschap in het ‘nieuwe’ berlijn. 
de bekende rijksdagdeskundige michael  
s. cullen (berlijn) was te gast naast de histori cus 
thomas schaarschmidt (potsdam). de jonge 
utrechtse geograaf michiel  lippus presen-
teerde zijn onderzoek naar de berlijnse stads-
planning en willem melching ( amsterdam) 
was referent. 

 � op 5 maart presenteerde de groningse 
promovenda britta c. Jung haar onderzoek 
naar de omgang met de holocaust in jeugd-
literatuur. de duitse literatuurwetenschapper 
michael hofmann (paderborn) hield hierbij 
een keynote over de shoah in de literatuur  

van de bondsrepubliek. de tilburgse germa-
nist piet mooren verzorgde het coreferaat.

 � op 23 april stond het onderzoek van promo-
venda katharina garvert-huijnen (dia) over 
duits-nederlandse betrekkingen binnen de 
europese gemeenschap centraal. de histori-
cus kiran klaus patel (florence) hield een 
keynote over Europäisierung in de geschiede-
nis. verder presenteerde hanco Jürgens zijn 
onderzoek naar sociaaleconomische modellen 
en transnationale identiteiten in duitsland en 
nederland. 

 � op 17 september was de leidse onderzoeks-
groep van beatrice de graaf te gast in het gk, 
om haar vergelijkend europees onderzoek 
naar terrorisme en veiligheidsbeleid in de 
twintigste eeuw voor te stellen. uitgenodigd 
werd hiervoor de duitse historica gisela 
diewald-kerkmann (bielefeld), die onderzoek 
verricht naar het duitse antiterreurbeleid van 
de jaren zeventig.

 � op 3 december discussieerden de promovendi 
over de oost- en west-europese protestbewe-
gingen van de jaren 1980. aanleiding voor 
deze workshop was het promotieproject van 
christie miedema (dia) over oost-europese 
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bannelingen in west-europa. te gast was de 
historicus eckart conze (marburg), die zijn 
recente onderzoek naar ‘veiligheid’ en de 
west-duitse vredesbeweging presenteerde.  
verder stelde de berlijnse promovenda Julia 
metger haar project voor en verzorgde ruud 
van dijk (amsterdam) een commentaar.

overige bijeenkomsten gk
 � 19 maart / ‘autor und authentizität im histo-

rischen kontext. der fall herta müller’ met 
Jacques lajarrige, ewout van der knaap, John 
neubauer en nicole colin

 � 8 april / ‘die ddr klagt an’ met marcel  schwierin
 � 9 april / ‘der blick der anderen. die ddr und 

amerika’ met marcel schwierin, christoph 
classen en nicole colin

 � 7/8 mei / ‘internationale graduiertenkonfe-
renz’ i.s.m. centers of excellence for german 
and european studies en de daad

 � 28 mei / ‘kulturhaupstadt 2010. das ruhr-
gebiet’ met rolf parr en michiel lippus

 � 19/22 oktober / ‘rechtsextremismus und 
rechtspopulismus in deutschland und den 
niederlanden’ met meindert fennema en 
sarah de lange, i.s.m. dfg-gk ‘zivilgesell-
schaftliche verständigungsprozesse’

 � 12 november / ‘grensgevallen. herinnering en 
transfer tussen duitsland en nederland in de 
20ste eeuw’ met o.a. monika flacke, rüdiger 
haude, christine kausch, barbara beckers en 
ilse raaijmakers, i.s.m. universiteit maastricht

 � 19 november / ‘schuld und schulden’ met  
constantin goschler, nicole immler en  
bas von benda-beckmann

in 2010 zette het amsterdamse gk ook zijn 
 coöperatie met de zusterinstelling in münster 
voort, waar een onderzoeksgroep onderzoek 
doet naar ‘zivilgesellschaftliche verständigungs-
prozesse’ in duitsland en nederland. buiten 
talrijke individuele contacten en bezoeken orga-
niseerden beide gk’s in oktober een gezamen-
lijke werkweek in het oost-duitse halberstadt, 
waar in het bijzonder politieke cultuur en rechts-
populisme in duitsland en nederland op het 
programma stonden. lezingen gaven o.a. florian 
hartleb (berlijn), willem wagenaar (amsterdam) 
en holger kolb (sachverständigenrat deutscher 
stiftungen für integration und migration).

het programma van het gk wordt gecoördineerd 
door daad-fachlektorin nicole colin. de bijeen-
komsten worden grotendeels in de duitse taal 
gehouden en zijn ook toegankelijk voor gevor-
derde masterstudenten en voor senior stafleden 
van nederlandse universiteiten. op deze wijze 
is het dia hét nederlandse centrum waar jonge 
onderzoekers hun werk over duitsland kunnen 
bespreken en waar zij profiteren van de ontmoe-
ting tussen nederlandse, duitse en bredere euro-
pese netwerken. zo stimuleert het dia jonge 
onderzoekers om in een internationale context 
excellente proefschriften te schrijven.
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afdeling onderwiJs zet het vak duits 
op de kaart
de onderwijsafdeling van het dia richt zich op docenten (in opleiding) en leerlingen van het voort-
gezet onderwijs. de afdeling ontwikkelt lesmateriaal en organiseert scholierenprojecten, studiereizen 
en conferenties over het moderne duitsland. 

het jaar 2010 stond voor de onderwijsafdeling 
in het teken van de duitse taal. in het kader van 
het duitslandprogramma hoger onderwijs zette 
zij deze voor nederland belangrijke taal (weer) 
op de kaart. advies kreeg de afdeling hiervoor 
onder meer van de nieuw opgerichte ‘klankbord-
groep duits’.

docentenconferenties
in samenwerking met het zentrum für nieder-
lande-studien (zns) in münster en met onder-
steuning door het programma bevordering 
internationale oriëntatie en samenwerking 
(bios) van het europees platform organiseerde 
de onderwijsafdeling op 19 en 20 maart de 
nederlands-duitse docentenconferentie ‘grens-
overschrijdend leren’. centraal stond het door 
het zns ontwikkelde lesmateriaal ‘populismus 
im vergleich – deutschland und die niederlande’. 
op 19 en 20 november vond i.s.m. de afdeling 
onderzoek de conferentie ‘gelernte erinnerung. 
der holocaust im unterricht heute. neue 
 pers pektiven für die vierte generation?‘ met  
o.a. Jens birkmeyer en nicola brauch plaats.

studiereizen naar berlijn, bonn  
en het ruhrgebied
berlijn was in maart de bestemming van de jaar-
lijkse docentenreis. het vijfdaagse verblijf voor 
docenten duits, geschiedenis, ckv en muziek 
stond in het teken van de berlijnse geschiedenis 
na 1945, gezien door de ogen van beeldend 
kunstenaars, schrijvers, musici en filmmakers. de 
reis werd begeleid door vakdidacticus marc van 
berkel (han), die de indrukken vertaalde naar de 
onderwijspraktijk.

in het voorjaar vonden vier keuzewerk groepen 
‘grensoverschrijdend onderwijs’ plaats in het 
haus der geschichte in bonn. meer dan zeventig 
studenten van de lerarenopleidingen van neder-
landse hogescholen en universiteiten maakten 
kennis met de geschiedenis van de bondsrepu-
bliek duitsland en gingen hierover in gesprek 
met duitse studenten en docenten. deze 
studie   reizen werden mede mogelijk gemaakt 
door subsidie van het programma bios van het 
europees platform.

het ruhrgebied was in 2010 culturele hoofdstad 
van europa. in het kader hiervan vond op  
30 okto  ber een excursie naar deze voormalige 
mijnstreek plaats voor docenten aardrijkskunde 



9

en ckv. bijdragen van deskundige gidsen en 
 discussies met experts zorgden voor inhoude-
lijke verdieping. in een nagesprek met vak-
didactici werd de vertaalslag gemaakt naar de 
onderwijspraktijk. 

reclamefilmpjeswedstrijd ‘daarom duits!’  
en de hiphop-scholierendag
voor scholieren werden in 2010 twee projecten 
georganiseerd. scholieren van klas 3 van alle 
niveaus konden meedoen aan de reclame-
filmpjeswedstrijd ‘daarom duits!’, waarin zij 
uitleggen waarom zij het handig vinden om 
duits te leren. een vakjury prees tijdens de prijs-
uitreiking op 11 juni op het ministerie van ocw 
de kwaliteit en de originaliteit van de in totaal 
28 inzendingen. de makers van het beste filmpje 
wonnen een bezoek aan movie park germany.

op 19 november vond de jaarlijkse hiphop-
scholierendag plaats in de amsterdamse melk-
weg. leerlingen uit 3/4 vmbo en havo schreven 
zelf een rap in het duits over ‘freiheit’. de beste 
rapformaties van elf scholen werkten onder 
leiding van echte duitse rappers verder aan deze 
raps. de beste groep won een reis naar berlijn. 
de hiphop-scholierendag werd mede mogelijk 
gemaakt door subsidie uit het europafonds van 
buza en het ronde tafel overleg duits (rto).

onderwijs op duitslandweb.nl en lesmateriaal
voor duitslandweb.nl coördineert de onderwij s- 
 afdeling de onderwijspagina’s. elke week ver-
schijnt op de scholierenpagina van duitsland-
web.nl een nieuwe blog van één van de vier 
leden van de scholierenredactie, waarin deze 

op een persoonlijke manier vertelt over zijn of 
haar ervaringen met duitsland. er verschenen 
ook nieuwe webQuests voor het vak duits over 
nobelprijswinnares herta müller, de boeken-
beurs, de bundesliga en het expressionisme. 

ook werkte de afdeling aan lesmateriaal. in ‘der 
film zum buch, das buch zum film’ is een groot 
aantal opdrachten bij vijf recente duitstalige 
boekverfilmingen opgenomen. dit materiaal 
biedt leerlingen de kans om al hun vaardig-
heden op een creatieve manier te trainen. 
dankzij het kijken van films horen zij authentiek 
duits en de combinatie van kijken en luisteren 
tegelijk bevordert eveneens de taalvaardigheid 
van scholieren. de redactie werd verzorgd door 
elisabeth lehrner-te lindert (hbo windesheim). 
het lesmateriaal werd mede mogelijk gemaakt 
door het rto.
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rto maakt zich sterk voor duitse taal  
en cultuur
het dia heeft in 2010 in opdracht van ocw een onderzoek uitgevoerd naar de beleving van het vak 
duits onder nederlandse scholieren. de resultaten geven een helder beeld van wat scholieren van het 
vak vinden en van het imago van duitsland en de duitse taal. op basis van de uitkomsten zijn twaalf 
aanbevelingen geformuleerd voor een aantrekkelijker onderwijs duits. voor het onderzoek hebben 
ruim duizend leerlingen uit havo/vwo 3/4 digitale vragenlijsten ingevuld. ook zijn diepte-interviews 
afgenomen.

uit de resultaten blijkt dat de scholieren geen 
uitgesproken negatief beeld van duitsland en de 
duitse taal hebben. eerder is hier sprake van een 
doorgeschoten normalisatie: er is geen interesse 
voor het grootste buurland. 
scholieren noemen duidelijke verbeterpunten 
voor de lessen duits. zij geven onder meer aan 
graag meer duits te willen horen en spreken in 
de les. meer aandacht voor actuele ontwikkelin-
gen in duitsland, duitse film en duitse muziek 
komen de lessen sterk ten goede. dus weg van 
pure grammatica, dichter bij de levende taal.
het volledige rapport ‘belevingsonderzoek duits 
2010’ en de brochure met een korte samenvat-
ting kunt u downloaden op  
www.duitslandinstituut.nl. 
het belevingsonderzoek duits werd mede 
 mogelijk gemaakt door het rto. kijk op pagina 
15 voor de twaalf aanbevelingen.

activiteiten van het ronde tafel overleg  
duits (rto)
het ronde tafel overleg duits (rto) coördineert, 
ondersteunt en stimuleert activiteiten van en 
voor het onderwijsveld duits. in het overleg zijn 

de volgende organisaties vertegenwoordigd: 
vereniging van germanisten aan nederlandse 
universiteiten (vgnu), vereniging van leraren-
opleiders duits (vlod), sectie duits van de 
vereniging van leraren in levende talen (sbd-
vllt), community duits (stichting kennisnet en 
stichting digitale school), deutsch macht spaß, 
gin en het dia.
het rto ondersteunde in 2010 de volgende 
projecten en activiteiten: 
de uitvoering van het belevingsonderzoek duits 
(dia), het filmfestival ‘zukunft deutschland’ 
(haagse hogeschool), de profielwerkstukken-
wedstrijd duits (levende talen), de hiphop-
scholierendag (dia), de reclamefilmpjeswedstrijd 
‘daarom duits!’ (dia), de ontwikkeling van het 
didactisch materiaal ‘clilig’ (hbo windesheim), 
de realisering van het lesmateriaal ‘der film zum 
buch, das buch zum film’ (hbo windesheim en 
dia), het internetproject ‘lezen voor de lijst’ 
(universiteit utrecht), de deutsch-olympiade 
(levende talen), de voorbereiding van het 11e 
nationaal congres duits (stichting ncd) en de 
ontwikkeling van het excursiemateriaal berlijn 
‘ist die geschichte vergangenheit?’ (han).



de winnaars van de 
hiphop-scholierendag 
2010: die hoodies van het 
a. roland holst college, 
hilversum
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de 11e nederlands-duitse conferentie 
op 8 en 9 november 2010 
in den haag
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unesco-werelderfgoed 
zeche zollverein in essen, 
het ruhrgebied – culturele 
hoofdstad van 2010
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winnaars, genomineerden 
en jury bij de uitreiking 
van de volkskrant/
dia-scriptieprijs 2010 
op 11 januari 2011
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belevingsonderzoek duits

twaalf aanbevelingen voor een aantrekkelijker onderwijs duits:

 � besteed meer aandacht aan het belang van de duitse taal in de lessen 
duits en op de leraren opleidingen.

 � betrek het bedrijfsleven beter bij de inrichting van het onderwijs duits.

 � neem het europees referentiekader als uitgangspunt in de talenles 
om een communicatieve  aanpak te bevorderen.

 � geef landeskunde een belangrijkere positie in het onderwijs.

 � maak een langer verblijf in duitsland een verplicht onderdeel van de 
lerarenopleiding.

 � stimuleer het gebruik van de doeltaal als voertaal op scholen.

 � stimuleer nederlandse uitgevers om de doeltaal als instructietaal in 
hun lesmethodes te gebruiken.

 � laat kijk- en luistervaardigheid deel uitmaken van het centraal 
 schriftelijk eindexamen.

 � stimuleer scholen om hun leerlingen op te geven voor internationaal 
erkende taalcertificaten van het goethe-institut niederlande.

 � geef meer aandacht aan literatuur, film en muziek in de les en op de 
lerarenopleidingen.

 � laat elke leerling minimaal een keer in zijn schoolloopbaan kennis 
maken met een duitser, ook al is dat in de vorm van een e-mailproject 
of een gastspreker.

 � investeer in native speakers duits in het nederlandse onderwijs.
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duitslandweb.nl biedt schat aan informatie

2010 was voor duitslandweb.nl het jaar van het boek van bankier thilo sarrazin en het songfestival 
van lena; van de dramatisch verlopen loveparade in duisburg en de massale protesten tegen 
 spoorproject stuttgart 21; het jaar waarin de economie opbloeide en de fdp ineenstortte; de 
 katholieke kerk door het stof moest en de anti-kernenergiebeweging nieuwe glans kreeg.

informatiebron
duitslandweb.nl is de belangrijkste nederlandse 
informatiebron over duitsland. de redactie 
produceert elke maand ongeveer dertig actuele 
artikelen. wie wil weten waarover in duitsland 
het publieke debat gaat en hoe duitsland 
omgaat met actuele kwesties, zoals de euro-
crisis, afghanistan, terrorisme en problemen in 
 bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs, kan bij 
ons terecht. 

behalve actualiteiten is op duitslandweb.nl 
vooral veel geschiedenis te vinden. het goed-
bezochte naslagwerk, geschreven door weten-
schappers uit ons netwerk, leidt lezers via een 
tijdbalk door de duitse geschiedenis. ook zijn 
er hoofdstukken over de duitse film, literatuur, 
sport, economie, staatsinrichting en geografie.  
in 2010 is gewerkt aan didactische extra’s bij  
dit naslagwerk. 

dossiers
in de dossiers wordt een aantal thema’s extra 
uitgediept. populair was in 2010 vooral het 
voetbaldossier duitsland bij het wk. de wk-quiz 
over het duitse elftal en de quiz over nederland-
duitsland werden beide meer dan duizend keer 
gespeeld en ook de spelersportretten en het 
voetbalwoordenboek werden goed bekeken. 

samen met het groninger forum maakte duits-
landweb.nl het zomerdossier ‘de grens voorbij’, 
met persoonlijke verhalen waarin de grens 
 tussen nederland en duitsland een rol speelt. 
het uitgebreide dossier ‘duitsland in europa’ 
geeft feiten en meningen over de rol van duits-
land op het europese toneel. dit dossier is een 
nuttige bron voor studenten die inzicht willen 
krijgen in het europese krachtenveld en willen 
weten welke geschiedenis nu nog doorwerkt in 
de europese verhoudingen. 

doorlopende dossiers die in 2010 verder werden 
uitgebreid zijn: ‘berlijn: geschiedenis op straat’, 
met een schat aan informatie en boeiende 
verhalen over de geschiedenis van bekende en 
onbekende plekken in berlijn en het dossier 
over nederlands-duitse samenwerking over 
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grensprojecten en grensproblemen. voor de 
scholierendag werd het dossier over duitse 
hiphop geactualiseerd.
 
agenda en activiteiten
een veel geraadpleegd onderdeel van de site  
is de agenda. de redactie neemt daarin maan de - 
lijks zo’n vijftien activiteiten op die van belang 
zijn voor een in duitsland geïnteresseerd 
publiek. in 2010 is met verschillende organisaties 
gesproken over een gezamenlijk agenda-
platform op duitslandweb.nl. dit initiatief moet 
in 2011 een vervolg krijgen.

veel activiteiten vonden hun weerslag op de 
website. de bijeenkomsten van het gk, de lezin-
gen in de reeks zeithistorische perspektiven, de 
boekpresentaties, filmreeksen en conferenties; 
duitslandwebredacteuren deden er verslag 
van. in de rubriek ‘de lezing’ besteedden wij 
overigens ook aandacht aan lezingen van andere 
organisaties in korte, toegankelijke interviews. 
het onderdeel ‘wetenschap’ op de site is voor 
de wetenschappers van het dia ook de plek bij 
uitstek om hun activiteiten bekend te maken.

samenwerkingsverbanden
de redactie heeft in 2010 actief samenwerking 
gezocht met andere partijen. zij is betrokken 
bij de nieuwe scholierensite duits, bij een 
project om duitse literatuur in te delen naar 
leesniveau en werkt samen met boekhandel 
atheneum. duitslandweb.nl maakt bovendien 
mede het Journalistenstipendium duitsland-
nederland mogelijk door alle informatie over de 

uitwisseling op de website te publiceren. een 
voor de redactie zeer waardevolle samenwerking 
is die met dpa/picture alliance, die voor de web-
site foto’s beschikbaar stellen voor het gebruik 
bij de actuele berichten.

ondanks aanhoudende problemen met de 
techniek van de site en het ontbreken van een 
nieuwsbrief gedurende het hele jaar, bleef het 
aantal bezoekers aan de site op peil; ongeveer 
duizend op werkdagen. eind 2010 werd de 
redactie actief op facebook en op twitter. inmid-
dels vormt zich hier een community van lezers. 
ook is er informatie toegevoegd aan wikipedia, 
waardoor deze encyclopedie nu ook naar de 
website verwijst. 

duitslandweb.nl heeft een netwerk van journa-
listen opgebouwd die de site bij hun werk 
gebruiken als nuttige bron. redacteuren en 
 verslaggevers van onder meer Trouw, nos, anp, 
NRC en de Volkskrant hebben laten weten dank-
baar gebruik te maken van de informatie op de  
site. 
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afdeling communicatie en evenementen:  
van cultuur tot conferenties
de afdeling pers en communicatie, conferenties en evenementen ontwikkelt mede het programma 
voor publieksactiviteiten van het instituut. zij brengt dit ten uitvoering in onder meer conferenties, 
seminars, boekpresentaties en filmvoorstellingen. de afdeling is ook het eerste aanspreekpunt voor 
de pers en verantwoordelijk voor de publiciteit.

ruhr.2010
het ruhrgebied was in 2010 culturele hoofdstad 
van europa. in het kader hiervan werden door 
het dia in samenwerking met het gin en de 
afdeling onderwijs twee culturele reizen naar 
essen georganiseerd. de deelnemers kregen 
rondleidingen door het folkwang museum, het 
unperfekthaus, het red dot design museum en 
zij konden een kijkje nemen bij zeche zollverein. 
voorafgaand aan de excursie vonden lezingen 
van kunsthistoricus marcel verhoeven plaats.

nederlands-duitse conferentie
in 2010 stond een aantal conferenties op het 
programma die in samenwerking met onder 
meer universitaire onderzoeksgroepen en de 
anne frank stichting werden uitgevoerd.  
bovendien organiseerde de afdeling op 8 en  
9 november in opdracht van buza de 11e neder-
lands-duitse conferentie. op uitnodiging van de 
nederlandse en de duitse stuurgroepvoorzitters, 
bernard wientjes (voorzitter vno-ncw) en rita 
süssmuth (voormalig voorzitter van de bonds-
dag), kwamen onder meer wetenschappers, poli-
tici, beleidsmakers en journalisten bij elkaar om 
in werkgroepen te discussiëren over de actuele 
ontwikkelingen en de toekomst van onze 

partijendemocratie. keynotesprekers waren 
staatssecretaris van buitenlandse zaken ben 
knapen, de duitse ambassadeur heinz-peter 
behr, voormalig staatsraad en hoogleraar Joris 
voorhoeve en karl-rudolf korte, directeur van de 
nrw school of governance. onderdelen van het 
programma waren verder een ontvangst door de 
burgemeester van den haag, Jozias van aartsen, 
en een diner in de koninklijke schouwburg met 
een dinerspeech door frits bolkestein, voormalig 
eurocommissaris.

De Volkskrant/dia-scriptieprijs 2010
met een studie naar de verschillen tussen duitse 
en nederlandse bedrijfswebsites heeft saskia 
van winkel de Volkskrant/dia-scriptieprijs 2010 
gewonnen. zij doet in haar masterscriptie onder 
meer aanbevelingen voor ondernemers die zich 
over de grens willen presenteren. 
de nieuw in het leven geroepen aanmoedigings-
prijs voor een bachelorscriptie ging naar Jakob 
miethe voor zijn analyse van de economische 
ontwikkelingen in oost-duitsland na 1991. 
ter gelegenheid van de prijsuitreiking sprak 
juryvoorzitter bernard wientjes over de eco-
nomische betrekkingen tussen duitsland en 
 nederland. hij hoopt dat beide landen de ban-
den in de toekomst nog meer zullen aanhalen.
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5 mei
voor het eerst organiseerde de duits-neder-
landse entertainer sven ratzke de duits- 
nederlandse nacht op de historische datum  
5 mei. artiesten als theo maassen, romy haag 
en mathilde santing kwamen voor één avond 
naar het muziekgebouw aan ’t iJ om samen met 
ratzke en de konrad koselleck big band het 
beste uit twee landen te presenteren.

overzicht van conferenties, seminars en prijzen
 � 31 maart / ‘schimmen van de muur’, sympo-

sium i.s.m. erfgoedstudies uva
 � 17/18 juni / ‘islamitisch radicalisme’, experten-

conferentie i.s.m. anne frank stichting
 � 4/5 november / ‘corruptie, moraal en good 

governance in bestuur en politiek. duits-
nederlandse vergelijkingen in historisch 
perspectief, 16e-20e eeuw’, conferentie i.s.m. 
nederlandse en duitse universitaire onder-
zoeksgroepen

 � 2 december / ‘voetbal en geweld’, politie    -
seminar i.s.m. deutsche hochschule der 
polizei, politieacademie apeldoorn, ipit,  
met ondersteuning van het ministerie van  
binnenlandse zaken

literatuur en cultuur 
 � 7 april / ‘das dunkle schiff’, boekpresentatie 

van sherko fatah i.s.m. cossee
 � 1 mei / ‘das kapital’, boekpresentatie i.s.m. 

boom, gin e.a., met medewerking van elsbeth 
etty, rené gude, arnold heertje, esther-mirjam 
sent en ad verbrugge

 � 21/23 september / ‘retourtje cultuur 
ruhr.2010 – module i’, lezingen i.s.m. gin, 

openbare bibliotheek amsterdam en amstel-
land bibliotheken

 � 30 september / ‘retourtje cultuur ruhr.2010 
– module ii’, discussie i.s.m. gin

 � 9 oktober / ‘retourtje cultuur ruhr.2010’, reis 
naar essen i.s.m. gin

 � 18/19 december / ‘berlin bei nacht’ i.s.m. sven 
ratzke 

film
filmreeks ‘made in germany’ i.s.m. gin, filmhuis 
lumen en het ketelhuis

 � 14/19 januari / ‘nichts als gespenster’ 
 � 23/25 februari / ‘sturm’
 � 25/30 maart / ‘whisky mit wodka’
 � 27/29 april / ‘im winter ein Jahr’
 � 18/20 mei / ‘alle anderen’
 � 24/29 juni / ‘Jerichow’
 � 23/28 september / ‘die frau mit den 5 elefanten’
 � 26/28 oktober / ‘es kommt der tag’
 � 23/25 november / ‘gerdas schweigen’
 � 14/16 december / ‘ganz nah bei dir’

 voorpremières
 � 11 mei / ‘soul kitchen’ i.s.m. cinéart
 � 13 juli / ‘die friseuse’ i.s.m. paradiso films

 andere filmvoorstellingen
 � 20/27 januari / rainer werner fassbinder 

 filmreeks met ‘effi briest’ en ‘lili marleen’  
i.s.m. gin

 � 2/4 februari / filmfestival ‘ruhrend hart van 
duitsland’ i.s.m. haagse hogeschool, gin en 
de duitse ambassade



20

documentatiecentrum Jaarrekening 2010

elke werkdag zijn de presentiebibliotheek en het 
documentatiecentrum geopend voor bezoekers. 
vooral boeken over duitsland na 1945, de ver-
houdingen van duitsland met andere eu-landen 
en de trans-atlantische betrekkingen zijn hier 
te vinden. bovendien is in het documentatie-
centrum ook een grote tijdschriftencollectie in te 
zien en kunnen bezoekers de grote duitse dag- 
en weekbladen en (semi-)overheidspublicaties 
raadplegen. onze documentaliste angelika 
wendland zorgt voor een gestage uitbreiding 
van het knipselarchief met betrekking tot speci-
ale onderwerpen. zij ondersteunt verder sinds 
jaren scholieren en studenten van diverse studie-
richtingen met bronmateriaal bij het maken van 
hun papers en scripties. ook na 2009, het jaar vol 
herdenkingen en vieringen, is de interesse van 
journalisten, docenten, scholieren en studenten 
ongekend hoog en doen deze veelvuldig een 
beroep op het materiaal. wendland ondersteunt 
de andere afdelingen door het geven van lezin-
gen aan scholen van het voortgezet onderwijs 
in het hele land en aan de hogeschool van 
amsterdam.

tabel baten/lasten

subsidiegevers dia
het dia wordt sinds 1996 door het ministerie van onder-
wijs, cultuur en wetenschap (ocw)  gefinancierd op basis 
van het duitsland programma hoger onderwijs dpho. 
sinds 2006 beheert het dia het dpho iii (2006-2010). 
daarnaast ondersteunt de daad sinds oktober 2001 de 
wetenschappelijke activiteiten van het dia. de daad 
ondersteunt het dia bovendien door de aanstelling van 
een daad-fachlektor mogelijk te maken. de derde grote 
subsidiegever voor het dia is de universiteit van amster-
dam. het dia ontvangt naast deze gelden regelmatig 
projectsubsidie van onder meer het ministerie van buiten-
landse zaken, het europees platform - internationaliseren 
in onderwijs, en andere organisaties.

Baten (x 1.000)

Ministerie OCW 800

DAAD 154

UvA 225

Overige inkomsten 232

totaal 1.411

lasten (x 1.000)

Graduiertenkolleg 355

Onderwijs 163

Onderzoek 133

Duitslandweb en  Documentatiecentrum 186

Communicatie en Evenementen 227

Duitse Taal & Cultuur 51

Overige Kosten 294

totaal 1.409

Financiële Baten minus lasten 2
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Jaarrekening 2010 adviesraden en bestuur

adviesraden 2010

onderwijsprogrammaraad (opr)
 � dr. Jacco pekelder, uu, voorzitter opr
 � willemien cuijpers, ma, uva/ilo (ckv vo en 

universiteit)
 � marcus eshuis, han (aardrijkskunde hbo)
 � drs. Jos kleemans, hu (duits hbo)
 � drs. sabien onvlee, barlaeus gymnasium 

amsterdam (geschiedenis vo)
 � drs. kik tunnissen, het 4e gymnasium 

 amsterdam (economie vo)
 � Joost visbeen, da vinci college leiden 

(geschiedenis vo)

wetenschapsraad
 � prof. dr. paul dekker, sociaal en cultureel 

planbureau
 � prof. dr. andreas faludi, tu delft, onderzoeks-

instituut otb
 � prof. dr. erik de gier, ru, onderzoeksinstituut 

its
 � prof. dr. ido de haan, uu, faculteit geestes-

wetenschappen, onderzoeksinstituut ogc
 � prof. dr. anton hemerijck, wrr
 � prof. dr. madeleine hosli, ul, faculteit der 

 sociale wetenschappen
 � prof. dr. ruud koopmans, wissenschafts-

zentrum berlin
 � prof. dr. arnold labrie, um, faculteit der 

 cultuur- en maatschappijwetenschappen
 � prof. dr. siegwart lindenberg, rug, faculteit 

gedrags- en maatschappijwetenschappen
 � prof. dr. kees van paridon, eur, faculteit der 

sociale wetenschappen

 � prof. dr. Jan rood, instituut clingendael
 � dr. erik snel, eur, faculteit der sociale weten-

schappen
 � prof. dr. Jelle visser, uva, aias

bestuur 2010

dagelijks bestuur
 � prof. dr. paul schnabel, voorzitter (directeur 

sociaal en cultureel planbureau, universiteits-
hoogleraar uu)

 � mr. mieke zaanen, secretaris en vice-voorzitter 
(secretaris uva)

 � dr. cees ullersma, penningmeester (de neder-
landsche bank)

algemeen bestuur
 � prof. dr. Jos de beus (hoogleraar aan de uva)
 � drs. cees blokland (voormalig directeur 

human resources ns)
 � prof. dr. tannelie blom (hoogleraar aan de um)
 � leonhard degle (chief country officer, 

 deutsche bank nederland)
 � pauline kruseman (voormalig directeur 

amsterdams historisch museum)
 � dr. karel van der toorn (voorzitter college van 

bestuur uva)
 � drs. bert verveld (algemeen directeur bureau 

van de universiteit, rug)
 � michèle de waard (NRC Handelsblad)
 � prof. dr. Jaap de zwaan (directeur clingendael)



medewerkers

 � prof. dr. ton nijhuis, wetenschappelijk 
 directeur 

 � drs. charlotte broersma, instituutsmanager
 � drs. annabelle arntz, hoofd pers en 

 communicatie 
 � sibrand de boer, redacteur duitslandweb 

(sinds 1-03)
 � dr. nicole colin, daad-fachlektorin 
 � claudia dekkers, office manager 
 � ing. peter-paul elfferich, systeembeheerder 

(tot 28-2)
 � drs. denise gehla, medewerker pers en 

 communicatie 
 � rike van der haar, onderwijsmedewerker 

duitse taal en cultuur (sinds 1-12)
 � kerstin hämmerling ma, coördinator duitse 

taal en cultuur 
 � drs. florianne van hasselt, coördinator 

 onderwijsprojecten 
 � dr. eelke heemskerk, wetenschappelijk 

 medewerker (tot 31-8)
 � drs. pim huijnen, redacteur duitslandweb 
 � drs. sarah de Jong, medewerker onderwijs-

projecten (tot 30-6)
 � drs. hanco Jürgens, wetenschappelijk 

 medewerker 
 � drs. stefanie lührs, medewerker duitse taal en 

cultuur
 � wiebke pittlik, hoofdredacteur duitslandweb 
 � christine steinhäuser ma, projectmedewerker 

pers en communicatie (van 1-09 tot 30-11 
i.h.k.v. de ndc)

 � dr. krijn thijs, wetenschappelijk medewerker

 � drs. michiel van tol, systeembeheerder (tot 
1-05)

 � drs. marja verburg, redacteur duitslandweb 
 � angelika wendland, documentaliste 

graduiertenkolleg
 � drs. barbara beckers (i.s.m. um)
 � drs. patrick bijsmans (i.s.m. um)
 � marieke borren
 � alissa brook ma (i.s.m. um)
 � drs. froukje demant (i.s.m. stichting  

synagoge enschede) 
 � katharina garvert-huijnen ma (i.s.m. uva) 
 � drs. maartje hermsen (i.s.m. um) 
 � drs. caroline liedenbaum (i.s.m. ut) 
 � christie miedema ma (i.s.m. uva)
 � drs. said rezaiejan (i.s.m. uva)
 � marc uriot ma msc (i.s.m. ul) 
 � drs. lisa peters (i.s.m. imes)

stagiairs
 � marjon kwakman (uu)
 � laura snyders (uva)
 � kiki varekamp (uva)
 � teresa veerman (uva)
 � nelly vergunst (uu)
 � erwin vervloed (uva)

totaal aantal fte: 17,95
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publicaties

het lesmateriaal ‘der film zum 
buch, das buch zum film’ richt zich 
op leerlingen van alle niveaus vmbo/
havo/vwo. aan de hand van vijf 
recente duitstalige films worden 
concrete voorbeelden en opdrach-
ten beschreven die u in uw lessen 
in kunt zetten. bij de filmselectie is 
rekening gehouden met verschil-
lende leeftijden, ontwikkelings- 
en taalbeheersingsniveaus. het 
materiaal bestaat uit een gedrukte 
handleiding en een cd-rom met 
werkbladen, antwoordmodellen en 
bijlagen.

5
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Ulrike Jureit
Strukturen biographischen Erinnerns 
Nachträglichkeit und 
Erfahrungsaufschichtung als 
methodische Herausforderungen

Jörn Rüsen
Towards a New Idea of Humankind 
Unity and Diff erence of Cultures 
as a Challenge for Education in the 
Globalizing Process 

Themenschwerpunkt 
Expertenkulturen im Spannungsfeld 
von Wirtschaft und Politik

Margrit Szöllösi-Janze
Der Experte als Schachspieler 
Thesen zum Verhältnis von Wissenschaft 
und Krieg

 Pim Huijnen
Zwischen Gemeinwohl und 
Privatinteresse
Der Wissenschaftler als Vitaminexperte

Alexander Nützenadel
Economic Knowledge, Experts and the 
Public sphere in Postwar Germany

Marijn Molema
Wissenschaft und Politik in der 
regionalen Wirtschaftsförderung

Jenny Wolff 
The Language of Reconciliation 
Postmodernism as Intercultural 
Dialogue in Uwe Timm’s Morenga (1978) 
and Etienne van Heerden’s Ancestral 
Voices (1986)

Wim Peeters
Exklusion und die Frage nach 
„verworfenem Leben” in der 
deutschen Gegenwartsliteratur
Kerstin Fuchs, Jakob Hein, Peter 
Truschner und Joachim Zelter

Said Rezaiyan
The Politics of Thomas Mann 
Transitions to Democracy (1918-1930)

Nicole Colin
Die Inszenierung der Normalität 
Peter Sloterdijk und die Nachkriegszeit

Stefan Müller-Doohm
Nation State, Capitalism, Democracy 
Philosophical and Political Motives in 
the Thought of Jürgen Habermas

Hanco Jürgens
Habermas for Historians
Four Approaches to his Works

Laura Fahnenbruck
Zur Bedeutung sexueller Kontakte 
zwischen deutschen Soldaten 
und Niederländerinnen im 
Kontext nationalsozialistischer 
Sexualitätspolitik 

Maarten van den Bos
The Religious Sixties?

Hidde van der Wall
„Diese Junggenossen gingen in sich…“ 
Antifascism and Generational 
Experience in the Early GDR

5FORSCHUNGSBERICHTE2009

5
FORSCHUNGSBERICHTE 2009

Themenschwerpunkt 

Expertenkulturen im Spannungsfeld von Wirtschaft 
und Politik

FB5 omslag def.indd   1 31-08-10   14:47

Der Film zum Buch, 
das Buch zum Film
Elisabeth lehrner-te lindert (hogeschool Windesheim, zwolle)

Ein Projekt des Duitsland Instituut amsterdam; realisiert mit unterstützung des 
‘ronde Tafel Overleg Duits’

FilmzumBuch brochure-def.indd   1 16-02-11   16:10
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een selectie van de lezingen en 
papers uit het wetenschappe lijke 
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