
Jaarverslag duitsland instituut amsterdam 2011



inhoud

3

4

6

8

10

16

18

20

21

22

23

voorwoord

afdeling onderzoek – internationaal verankerd

graduiertenkolleg – hart van het wetenschappeliJk programma

afdeling voortgezet onderwiJs maakt met scholieren freiheid-Vrijheit-krant

duitse taal en cultuur – aan de slag met het Belevingsonderzoek duits

duitslandweB.nl Biedt verdieping 

communicatie en evenementen – internationale experts te gast BiJ het dia

documentatiecentrum / Jaarrekening 2011

Bestuur en adviesraden

medewerkers

puBlicaties

het duitsland instituut amsterdam is het nationale kenniscentrum over het 
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voorwoord

het duitsland instituut amsterdam (dia) vierde in 2011 zijn vijftiende verjaardag. maar dit was niet de 
enige reden tot vreugde. na buitengewoon lovende evaluaties besloten het ministerie van onderwijs, 
cultuur en wetenschap (ocw), de deutscher akademischer austauschdienst (daad) en de universi-
teit van amsterdam (uva) hun financiële ondersteuning van het dia vanaf 2012 voor een periode van 
minimaal vier jaar te continueren. 

in deze afgelopen vijftien jaar zijn de relaties met en de beeldvorming over duitsland sterk verbeterd. 
dit is echter geen reden om nu achterover te leunen. in tegendeel, het biedt juist een uitstekende 
kans om de betrekkingen te intensiveren. een belangrijk onderdeel hiervan is de aandacht voor het 
vak duits in het voortgezet onderwijs en het mBo. het dia ziet goede kansen om scholieren te stimu-
leren beter duits te gaan leren en scholen te overtuigen het vak aan te blijven bieden. om dit te berei-
ken hebben wij samen met de nederlands-duitse handelskamer, het goethe-institut niederlande en 
de duitse ambassade de actiegroep duits opgericht. ons initiatief is niet alleen in nederland, maar 
ook in duitsland erg positief in de media ontvangen. 

het gaat ons echter niet alleen om de beheersing van de duitse taal, maar ook om ervaring in duits-
land op te doen. de discussie over het grote aantal duitse jongeren dat aan nederlandse hogescholen 
en universiteiten studeert, heeft ons weer eens gewezen op het feit dat relatief weinig nederlandse 
studenten de weg naar duitsland weten te vinden. samen met de daad ontwikkelt het dia daarom 
een nieuw programma om de mobiliteit de aankomende jaren een krachtige impuls te geven.  

dat duitsland politiek en economisch in europa een centrale positie inneemt, zal in de financiële 
crisis niemand zijn ontgaan. wel bestaat er onzekerheid over de koers die het land vaart alsook over 
de mogelijkheden die de duitse politiek hiertoe ter beschikking staan. Berlijn mag dan overwicht 
 hebben in europa, het voelt zich ook vaak overvraagd. daarom heeft het dia onder meer dankzij 
subsidie uit het europafonds een thematisch zwaartepunt over duitslands positie in europa 
 ontwikkeld, waarin deze vraagstukken aan bod komen. in dat kader heeft onder anderen de voor-
malige duitse Bondspresident roman herzog zijn europa-lezing in de eerste kamer gegeven. 
dit zwaartepunt zetten wij ook in 2012 voort met experts uit nederland en duitsland.

prof. dr. ton nijhuis
directeur 

prof. dr. paul schnabel
voorzitter van het bestuur
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afdeling onderzoek
InternatIonaal verankerd
de afdeling onderzoek is de nederlandse instantie voor wetenschappelijke duitslandstudies en 
nederlands-duitse betrekkingen. de afdeling organiseert conferenties en lezingen met wetenschap-
pers uit binnen- en buitenland. zij werkt nauw samen met de universiteit van amsterdam (uva) en 
met haar netwerk over de hele wereld. de onderzoekszwaartepunten van de wetenschappers liggen 
op het terrein van geschiedenis, politicologie, duitse taal en cultuur, filosofie en theaterwetenschap.

montesquieu instituut: constitutionele 
perspectieven op de europese integratie
Bij deze door het dia en het montesquieu 
instituut maastricht georganiseerde conferentie, 
die ruim 90 deelnemers trok, debatteerden 
wetenschappers, rechters, ambtenaren en 
studenten over de wisselwerking tussen de 
duitse en nederlandse constitutionele orde 
en de europese verdragen. in de debatten 
speelt duitsland een voortrekkersrol, omdat 
het Bundesverfassungsgericht het recht heeft 
europese verdragen te toetsen aan de grondwet. 
nederland kent een zwakke werking van de 
grondwet, waardoor de noodzaak om deze 
verhouding bespreekbaar te maken minder 
groot is. hoewel er ook overeenkomsten zijn in 
de wijze waarop duitse en nederlandse politici 
constitutionele vraagstukken depolitiseren, 
kwam in het lissabon-oordeel uit 2009 wederom 
het verschil tussen het nederlandse en duitse 
constitutionele perspectief op de europese 
integratie tot uitdrukking. sprekers waren onder 
anderen marcus höreth (Bonn), monica claes 
(maastricht), erhard Blankenburg (vu), Bernd 
müller (dia/Berlijn) en Bruno de witte  
(florence/maastricht).

internationalisering
in 2011 hebben dia-onderzoekers in het 
buiten land onderzoek gedaan. directeur 
ton nijhuis was als humboldt fellow enige 
maanden verbonden aan de freie universität 
Berlin. diverse promovendi verbleven voor 
onderzoek in het buitenland: christie miedema 
in Bonn, katharina garvert-huijnen in Berlijn 
en froukje demant in new York. plannen zijn 
ontwikkeld voor nauwere samenwerking met de 
leerstoelgroep neuere und neueste geschichte 
van de friedrich-schiller-universität Jena. deze 
samenwerking behelst een uitwisseling van 
studenten en promovendi. Binnen de vakgroep 
duitse taal en cultuur wordt samengewerkt met 
de universiteiten duisburg-essen en Bochum.

werkgroep voor duits-nederlandse geschiedenis
op initiatief van krijn thijs (dia)en christine 
gundermann (Berlijn) is in 2010 een nieuwe 
duits-neder landse werkgroep van jonge 
duitse en nederlandse historici opgericht, 
die in september 2011 alweer haar derde 
workshop organiseerde. promovendi uit 
münster stelden het programma samen onder 
de titel ‘vergleich – transfer – verflechtung. 
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deutschland, Belgien und die niederlande im 
20. Jahrhundert’. de deelnemers aan het dia-
graduiertenkolleg bespraken hier hun actuele 
onderzoeksprojecten. de volgende workshop 
vindt plaats in aken.

lezingenreeks zeithistorische perspektiven
tot een breder publiek richt zich de lezingen-
cyclus ‘zeithistorische perspektiven’, waarin 
internationaal gerenommeerde historici hun  
onderzoek over de duitse en europese zeit-
geschichte in amsterdam presenteren. het 
programma wordt georganiseerd door krijn thijs 
en is de afgelopen jaren tot een gevestigd merk 
uitgegroeid. 
de reeks is een samenwerking tussen het dia, 
het goethe-institut niederlande (gin), het 
genootschap nederland-duitsland (gnd), het 
nederlands instituut voor oorlogs documentatie 
(niod) en de uva. in 2011 spraken de volgende 
hoogleraren:

 � 14 maart / ute frevert (Berlijn) / honour lost 
and retrieved in europe’s long 20th century

 � 14 april / aleida assmann (konstanz) / from 
collective violence to a common future. four 
models for dealing with a traumatic past

 � 6 juni / ulrich herbert (freiburg) / hitler und 
der rest. wie schreibt man eine deutsche 
geschichte des 20. Jahrhunderts?

 � 13 oktober / thomas mergel (Berlijn) / politiker 
in Badehose. zum verhältnis von körper und 
politik im 20. Jahrhundert 

 � 12 december / Joachim radkau (Bielefeld) / 
think globally, act locally - the paradox of 
environmentalism

de werkgroep duits-nederlandse geschiedenis 
en de lezingenreeks ‘zeithistorische perspek-
tiven’ worden mede mogelijk gemaakt door de 
daad.

gastwetenschappers, promovendi, alumni  
en bijzonder hoogleraar
in 2011 waren de volgende gastwetenschappers 
aan het dia verbonden: Bernd müller (Berlijn), 
tom de Bruijn (den haag), marianne van der 
steeg (Berlijn) en christina morina (Jena). vier 
deelnemers van het graduiertenkolleg rondden 
hun proefschrift af: peter vogel (rug), caroline 
liedenbaum (ut en deels door het dia-gefinan-
cierd), patrick Bijsmans (um en deels door het 
dia-gefinancierd) en pim huijnen (uva).
gk-alumna saskia Bonjour heeft een veni-
beurs gekregen voor vervolgonderzoek (lei). 
het veelvuldig bekroonde proefschrift van 
gk-alumnus luuk van middelaar is intussen in 
vijf talen vertaald.
in 2011 is bij de vrije universiteit i.s.m. het dia 
een bijzondere leerstoel historische cultuur van 
duitsland bij de faculteit der letteren gevestigd. 
in 2012 is chris lorenz tot bijzonder hoogleraar 
op deze leerstoel benoemd.
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graduiertenkolleg
Hart van Het wetenscHappelIjke programma
het graduiertenkolleg (gk) biedt een gevarieerd programma aan speciaal voor nederlandse promo-
vendi die vanuit verschillende academische disciplines het moderne duitsland bestuderen. het gk 
wordt regelmatig bezocht door masterstudenten en senior-onderzoekers. tijdens de bijeenkomsten 
hebben de graduierten de gelegenheid hun onderzoek te presenteren aan gerenommeerde duitse 
hoogleraren.

het door de daad gefinancierde gk-pro gramma 
wordt gecoördineerd door daad-fachlektorin 
nicole colin. de  bijeenkomsten worden groten-
deels in de duitse taal gehou den. door het gk 
heeft het dia zich tot hét nederlandse centrum 
ontwikkeld waar jonge onderzoekers hun werk 
over duitsland kunnen bespreken en waar zij 
profiteren van de ontmoe ting tussen neder-
landse, duitse en bredere europese netwerken. 
het dia stimuleert jonge onderzoekers om in 
een internationale context excellente proef-
schriften te schrijven binnen de gestelde termijn.
tijdens de bijeenkomsten geven deskundige 
gastsprekers uit duitsland een lezing en wor-
den zij uitgenodigd commentaar te geven op 
projecten van promovendi. vaak geven ook 
nederlandse senior-onderzoekers lezingen die 
betrekking hebben op het onderwerp dat een 
promovendus heeft ingebracht, waardoor een 
zinvolle samenwerking met naburige onder-
zoeksinstellingen wordt gestimuleerd. deze 
opzet leverde in 2011 opnieuw een interdiscipli-
nair programma van interessante minisymposia 
op.

 � op 21 januari boog het gk zich over de 
 ‘Berliner architekturstreit’, het  internationale 
debat over de stedenbouwkundige vorm-
geving van het ‘nieuwe’ Berlijn, met de archi-
tecten florian hertweck (versailles) en pi de 
Bruijn (amsterdam), die in 1992 een veelgepre-
zen ontwerp voor de Berlijnse rijksdag maakte. 
verder spraken de Berlijnse architectuurcriticus 
dieter hoffmann-axthelm en de historicus 
albrecht wiesener (potsdam/freiburg).

 � op 25 maart discussieerden de graduierten 
over de geschiedschrijving over de europese 
unie. aansluitend op de keynote van histori-
cus wolfram kaiser (portsmouth) presenteer-
den de amsterdamse promovendi katharina 
garvert-huijnen (dia) en robin de Bruijn (uva) 
hun lopende onderzoek naar de naoorlogse 
duits-nederlandse samenwerking in europa 
en de betekenis van ‘het europese ideaal’ in de 
nederlandse politiek. hanco Jürgens (dia) pre-
senteerde zijn door het montesquieu instituut 
gesubsidieerde project over europeanisering 
in nederland en duitsland.

 � naar aanleiding van het verschijnen van het 
boek ‘täter und tabu’ was er op 1 april op het 
niod een graduiertenworkshop over herinne-
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graduiertenkolleg
Hart van Het wetenscHappelIjke programma

ringscultuur en politieke correctheid in 
duitsland en nederland. promovendi froukje 
demant, pim huijnen en Barbara Beckers, 
en niod-onderzoeker ismee tames presen-
teerden stellingen, waarna auteurs gerhard 
hirschfeld (stuttgart), matthias lorenz (Biele-
feld), evelien gans (niod), krijn thijs en nicole 
colin (beiden dia), met elkaar in debat gingen. 
keynotes werden verzorgd door historicus 
hans Blom (leiden) en kunstwetenschapper 
Bazon Brock (wuppertal).

 � ook 15 april vond een druk bezochte bijeen-
komst met de duitse literatuurwetenschapster 
aleida assmann plaats, één van de grondleg-
sters van de populaire memory-studies. zij 
hield een keynote over ‘die materialität von 
dingen und orten’, gevolgd door een presen-
tatie van de filosoof david duindam (uva) 
over zijn promotieonderzoek naar de holland-
sche schouwburg als lieu de mémoire. in een 
tweede sectie presenteerde de amsterdamse 
germaniste anna seidl haar dissertatie over de 
auteur w.g. sebald, voorzien van commentaar 
door Jürgen ritte (parijs).

 � op 14 oktober was het gk gewijd aan een 
 vergelijking tussen de politieke geschied-
schrijving in duitsland en nederland. de 
keynote hield de toonaangevende Berlijnse 
historicus thomas mergel over west-duitse 
verkiezingscampagnes; het commentaar 
kwam van zijn leidse vakgenoot henk te 
velde. de duitse en nederlandse onderzoek-
stradities werden op deze middag met elkaar 
geconfronteerd, niet in de laatste plaats door 
de projectpresentaties van de historici ron de 
Jong (den haag) en flip kramer (groningen).

overige gk-bijeenkomsten
 � 27 mei / techniek en globalisering. met 

 matthias middell (leipzig/nias), esther helena 
arens (keulen) en Benjamin Bryce (toronto)

 � 10 juni / familiengedächtnis und Biographie-
forschung. met nicole immler (wenen/
utrecht), Barbara henkes (groningen), david 
Barnouw (niod) en kerstin hausbei (parijs)

 � 11 november / interkulturelle germanistik. 
met dieter heimböckel (luxemburg), Britta 
Bendieck (uva) en ewout van der knaap 
(utrecht)

 � 25 november / herinneringscultuur rondom 
de ddr. met klaus schröder (Berlijn), leontine 
meijer-van mensch (amsterdam), sibrand de 
Boer (dia) en willem melching (uva)

conferentie in parijs / mediale transformationen 
des holocaust
van 29 juni tot 2 juli vond in parijs een confe-
rentie plaats over veranderende representaties 
van de holocaust in de media en de kunsten. 
frank van vree (uva) wees in zijn lezing op het 
belang van de generatiewisseling in de jaren 
zestig; elisabeth Bronfen (zürich) stelde in haar 
analyse de film ‘inglorious Bastards’ van Quentin 
tarantino centraal; natalia skadrol (Jeruzalem) 
onderzocht de rol van internet in het publieke 
debat. de organisatie was in handen van het dia, 
het ciera/parijs, het center for german studies 
in Jerusalem en het goethe institut paris. de 
keynote van deze conferentie was van georges 
didi-hubermann (ehess/paris). daarnaast waren 
er posterpresentaties van leden van het gk.
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afdeling voortgezet onderwiJs 
maakt met scHolIeren FreIheid-VrijHeIt-krant
de afdeling voortgezet onderwijs van het dia richt zich op docenten (in opleiding) en leerlingen van 
het voortgezet onderwijs. de afdeling organiseert scholierenactiviteiten, conferenties en studiereizen, 
en ontwikkelt lesmateriaal. in de afgelopen jaren heeft de onderwijsafdeling bij haar activiteiten 
steeds meer de nadruk gelegd op versterken van (het belang van) de kennis van de duitse taal. 

project vrijheid in europa
dankzij financiering door het europafonds van 
Buitenlandse zaken heeft de  onderwijsafdeling 
in 2011 twee projecten over het onderwerp   
 ‘vrijheid in europa’ kunnen realiseren.

 � webQuest Vrijheid in europa
in het kader van dit project heeft de onderwijs-
afdeling een webQuest ontwikkeld met de titel 
‘vrijheid in europa’. doel van het onderwijs-
materiaal is dat leerlingen stilstaan bij het idee 
van vrijheid als een verworvenheid die alles 
behalve vanzelfsprekend is. de webQuest gaat 
expliciet in op de rol van duitsland in dit proces. 
aan de hand van het levensverhaal van de 
fictieve duitse familie maier doorlopen de leer-
lingen de duitse geschiedenis van de twintigste 
eeuw, waaronder de opkomst van het nationaal-
socialisme, de tweede wereldoorlog, de deling 
van duitsland en zijn hereniging. 
op deze manier maken leerlingen kennis met 
gebeurtenissen die uiteindelijk hebben geleid 
tot de vrijheid die we nu kennen. het materiaal is 
geschikt voor scholieren van 3 havo/vwo voor de 
vakken geschiedenis, duits en maatschappijleer, 
en voor projecten in het kader van europese en 
internationale oriëntatie (eio).
de webQuest vrijheid in europa staat op 

 duitslandweb.nl en is ook direct te vinden via 
www.webquestvrijheid.nl. 

 � nederlands-duitse schoolkrant freiheid-Vrijheit
de onderwijsafdeling organiseerde een project-
dag voor duitse en nederlandse scholieren. 
op 28 mei kregen 19 duitse en 26 nederlandse 
schoolkrantredacteuren één dag de tijd om een 
krant over het onderwerp vrijheid te maken. 
voordat zij aan de slag gingen, kregen zij een 
stoomcursus van professionals over de onder-
werpen reportage, fotografie, protestliederen, 
cartoons en interviews. deze werden onder 
anderen gegeven door theaterrecensent van de 
Volkskrant patrick van den hanenberg, politiek 
tekenaar van Trouw tom Janssen en fotograaf 
geert snoeijer met wie zij ‘vrijheid’ vastlegden  
in amsterdam.
daarnaast spraken de scholieren met de euro-
parlementariër Judith sargentini, filosoof rein 
gerritsen en de afghaanse vluchteling ofran 
Badkhshini. de reportages werden gemaakt in 
de straten van amsterdam. 
de hoofdredactie en vormgevers – allemaal 
scholieren – werkten als bezetenen om deze 
haast onmogelijke klus te klaren. zij slaagden 
in hun opzet. met trots kon de hoofdredactie in 
juni de krant aanbieden aan Ben knapen, staats-
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secretaris van Buitenlandse zaken.
freiheid-Vrijheit is als pdf beschikbaar op 
duitslandweb.nl 

reizen, scholieren in actie en materiaal 
 � studiereis naar hamburg

hamburg was in het voorjaar van 2011 de 
bestemming van de jaarlijkse docentenreis van 
het dia. in april maakten twaalf leraren kennis 
met de verschillende facetten van deze perle 
des nordens. de reis diende als vakinhoudelijke 
nascholing met als doel de opgedane kennis 
en ervaring toe te passen in het kader van 
vakoverstijgende projecten op school en 
legde een basis voor toekomstige reizen en 
uitwisselingen met hamburg. 
de reis werd mede mogelijk gemaakt door 
ondersteuning uit het Bios-programma van het 
europees platform.

 � hiphop-scholierendag en ‘daarom duits!’ 
acht scholen uit heel nederland stuurden op 
10 november hun beste hiphop-formaties naar 
de melkweg in amsterdam voor de zevende 
editie van de hiphop-scholierendag. in het duits 
rapten de scholieren over het onderwerp ‘ich’. 
uiteindelijk werd de vijfkoppige formatie ‘die 
dodo’s’ van het nieuwe lyceum in Bilthoven 
door de jury als winnaar bekroond. zij mogen 
drie dagen naar Berlijn en hun lied in een studio 
opnemen.
meer dan dertig inzendingen kwamen binnen 
voor de tweede editie van de reclamefilmpjes-
wedstrijd ‘daarom duits!’ in de reclamespots 
overtuigen scholieren de kijkers van het belang 
van de duitse taal. zo wil het dia leerlingen 
op een creatieve manier laten nadenken over 

het nut van duits. het rembrandt college uit 
veenendaal sleepte de hoofdprijs in de wacht. 
met hun productie ‘du brauchst deutsch’ over-
tuigden zij de jury.

 � excursiemateriaal haus der geschichte
het haus der geschichte in Bonn was vele jaren 
de bestemming van jaarlijkse dia-excursies met 
studenten van de lerarenopleiding. na het weg-
vallen van subsidie voor deze doelgroep wilde 
de onderwijsafdeling alsnog ondersteuning bie-
den aan docenten die samen met hun leerlingen 
of studenten een bezoek willen brengen aan dit 
inspirerende museum voor naoorlogse duitse 
geschiedenis. om deze reden heeft het dia in 
samenwerking met de onderwijsprogramma-
raad excursiemateriaal ontwikkeld.
het materiaal is beschikbaar op duitslandweb.nl/
onderwijs/docenten.

onderwijsnieuwsbrief en duitslandweb.nl
de onderwijsafdeling houdt docenten, studen-
ten, leerlingen en andere belangstellenden op 
de hoogte van haar activiteiten op de website 
duitslandweb.nl/onderwijs. ook verschijnt twee 
keer per jaar de onderwijsnieuwsbrief (oplage 
2.500 exemplaren).

klankbordgroep duits
sinds 2010 ondersteunt niet alleen de onder-
wijsprogrammaraad het werk van de onderwijs-
afdeling van het dia, maar ook het adviesorgaan 
voor het vak duits, de klankbordgroep duits. 
Beide organen komen een aantal keer per jaar 
bijeen en adviseren de onderwijsafdeling dan 
over lopende en toekomstige projecten.
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duitse taal en cultuur
aan de slag met Het  BelevIngsonderzoek duIts
het dia heeft in 2010 in opdracht van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap (ocw) 
een onderzoek uitgevoerd naar de beleving van het vak duits onder nederlandse scholieren. op basis 
van de uitkomsten zijn twaalf aanbevelingen geformuleerd voor een aantrekkelijker onderwijs duits.

presentatie Belevingsonderzoek duits 
‘toekomst(vak) duits’
de resultaten en aanbevelingen van het 
 Belevings onderzoek duits zijn op 3 februari 2011 
gepresenteerd aan experts van het vak op de 
bijeenkomst ‘toekomst(vak) duits’ in utrecht. 
voor studenten van de lerarenopleiding duits 
was een workshopprogramma georganiseerd 
dat aansloot bij de twaalf aanbevelingen. de 
dag werd afgerond met een lezing van BNr 
Nieuwsradio-verslaggever hans verbeek en een 
podiumdiscussie over de toekomst van het vak 
duits onder leiding van krijn thijs.
het volledige rapport ‘Belevingsonderzoek duits 
2010’ en de brochure zijn beschikbaar op duits-
landweb.nl. dit onderzoek werd mede mogelijk 
gemaakt door rto-middelen. 

Bijeenkomst voor lerarenopleiders duits  
‘van aanbeveling tot actie’
naar aanleiding van het rapport en de twaalf 
aanbevelingen organiseerde de onderwijsafde-
ling op 22 juni een bijeenkomst voor leraren-
opleiders duits. er zijn werkgroepen opgericht 
om de aanbevelingen die van bijzonder belang 
zijn voor de lerarenopleiding verder uit te wer-
ken. in maart 2012 worden de tussenresultaten 
van deze werkgroepen gepresenteerd.

videodossier ‘doeltaal = voertaal bij duits  
in beeld gebracht’
een van de aanbevelingen uit het Belevings-
onderzoek was de oproep duits als voertaal in 
de klas te gebruiken. om leraren (in opleiding) 
hierbij op weg te helpen heeft het dia samen 
met het expertisecentrum moderne vreemde 
talen van de universiteit leiden en het digitale 
platform leraar24 als voorbeeld opnames 
gemaakt van lessen die in de doeltaal worden 
gegeven. de video’s zijn te zien op  
www.leraar24.nl.

actiegroep duits
mede naar aanleiding van het Belevingsonder-
zoek duits heeft het dia met de nederlands-
duitse handelskamer, de duitse ambassade in 
den haag en het goethe-institut niederlande de 
actiegroep duits opgericht. samen bundelen wij 
de krachten om het bewustzijn van het belang 
van de duitse taal voor nederland te vergroten.
voor het schooljaar 2011-2012 is een aantal 
acties gepland, waaronder een scholenwedstrijd 
‘prijs van de duitse taal’ en een ‘dag van de 
duitse taal’ op 19 april 2012. hiermee willen wij 
meer aandacht genereren voor duits onder jon-
geren. meer informatie over de actiegroep duits 
is te vinden op www.machmit.nl.



overhandiging 
van de freiheid-
Vrijheit-krant 
op 27 juni aan 
staatssecretaris 
Ben knapen
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roman herzog 
tijdens zijn 
europa-lezing 
op 9 mei in de 
eerste kamer
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roland Jahn in 
gesprek met 
michel kerres op 
20 september in 
felix meritis 
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de winnaars 
van de hiphop-
scholierendag op 
10 november 2011: 
‘die dodo’s’ van het 
nieuwe lyceum in 
Bilthoven
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activiteiten 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 Bestuur duits 
van de vereniging van leraren in levende talen 
(sBd-vllt), vaklokaal duits (stichting digitale 
school), community duits (stichting kennisnet 
en stichting digitale school), deutsch macht 
spaß, goethe-institut niederlande en het duits-
land instituut amsterdam.
het rto duits ondersteunde in 2011, naast de 
activiteiten die zijn voortgekomen uit het Bele-
vingsonderzoek duits, de volgende projecten en 
activiteiten: de ontwikkeling van een duitstalige 
brochure over duitsland, de duitse taal en cul-
tuur, speciaal voor leerlingen van klas drie die de 
keuze voor duits nog moeten maken (werkgroep 
deutsch macht spaß), een excursie voor leraren 
in opleiding duits naar auschwitz met als titel 
‘unbequeme vergangenheit’ (hogeschool 
 arnhem-nijmegen), de reclamefilmpjes-wed-
strijd ‘daarom duits!’ en de hiphop-scholieren-
dag (dia), een digitale literatuurlijst voor het vak 
duits (uu en rug) en een scholierenwebsite over 
duitsland (community duits). daarnaast werd 
ook het elfde nationaal congres duits mede 
gefinancierd met rto-gelden.

nationaal congres duits (ncd) 2011
voor de elfde keer verzamelden zich meer dan 
200 deelnemers uit het onderwijsveld duits in 
congrescentrum de werelt in lunteren voor het 

tweejaarlijkse nationaal congres duits. op 4 en 
5 maart konden de deelnemers kiezen uit een 
breed aanbod van zestig workshops. voor het 
culturele programma zorgde de duits-turkse 
cabaretier fatih Çevikkollu. hij bespiegelde in 
zijn show de tegenstellingen en absurditeiten 
van het dagelijks leven in het multiculturele 
duitsland. de tweede congresdag werd geopend 
met een lezing door thomas Brussig, die zijn 
verfrissende ideeën over de hereniging van 
oost- en west-duitsland en de centrale rol van 
voetbal voor de verzoening van de duitsers met 
hun eigen geschiedenis met het publiek deelde. 
zowel het workshopaanbod als het culturele 
programma werden door de deelnemers 
uitermate positief geëvalueerd.

internationalisering en taalverwerving
dat de verwerving van een vreemde taal 
tijdens studiereizen en uitwisselingen geen 
vanzelfsprekend bijverschijnsel is, kan elke 
talendocent beamen. daarom heeft een werk-
groep van docenten van vijf nederlandse 
scholen aandacht besteed aan ‘taalgerichte 
internationalisering’. het project vond plaats in 
het kader van het linQ-project ter versterking 
van het talenonderwijs frans en duits van 
het europees platform. de onderwijsafdeling 
begeleidde in dit kader de ontwikkeling van een 
brochure met good practice verhalen, praktische 
en inhoudelijke adviezen en een bijgevoegde 
cd-rom met opdrachten voor taalgerichte 
internationalisering voor de talen frans en duits. 
de brochure is te bestellen via 
www.europeesplatform.nl. 
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duitslandweB.nl 
BIedt verdIepIng
plagiaataffaire, ‘merkozy’ en besmette taugé: niemand had er aan het begin van 2011 van gehoord. 
maar deze thema’s domineerden het nieuws in duitsland dit jaar, net als de atomausstieg en de 
neonazi-terreur die duitsland in november deed opschrikken. 

duitsland in europa
voor duitslandweb.nl was in 2011 de positie 
van duitsland in europa een belangrijk thema. 
Binnen het dossier ‘duitsland in europa’ heeft 
de redactie ruim twintig meningen en analyses 
opgetekend van bekende en minder bekende 
politici, wetenschappers en economen over 
het duitse europabeleid. ook is het naslagwerk 
‘duitsland en europa’ gepubliceerd, dat het 
duitse europabeleid van adenauer tot merkel 
beschrijft. het dossier werd in het kader van 
het project ’65 jaar vrijheid in europa. missie 
volbracht?’ samengesteld met ondersteuning 
door het europafonds. het fungeerde tevens als 
platform en informatiebron voor alle activiteiten 
binnen dit project. tot op heden worden aan het 
dossier actuele artikelen over de meest recente 
ontwikkelingen met betrekking tot duitsland in 
europa toegevoegd.

dossiers, series en rubrieken
de dossiers over bijzondere plekken in Berlijn, 
grensoverschrijdende samenwerking en duitse 
hiphop zijn uitgebreid. een nieuw dossier 
 getiteld ‘onderwijs in duitsland’ is gestart. 
de serie over ‘nederlandse studenten in duits-
land’ uit 2010 kreeg in 2011 een tegenhanger: 
‘duitse studenten in nederland’. ook werd de 

informatie voor studenten op de site uitgebreid. 
een andere nieuwe serie is ‘zo doen ze dat in 
duitsland’: in actuele kwesties, zoals misbruik in 
de kerk of orgaandonatie, wordt het duitse en 
het nederlandse beleid vergeleken. de rubriek 
‘de lezing’ is voortgezet. het jaar is afgesloten 
met een columnreeks door de eigen redacteuren 
over wat hen opviel in het duitse nieuws. 

de redactie van duitslandweb.nl heeft in 2011 
samen met de onderwijsafdeling de website en 
de facebookpagina voor de actiegroep duits 
opgezet en bijgehouden. op duitslandweb.nl 
zelf is in het dossier ‘duits op school’ aandacht 
besteed aan de uitkomsten van en het vervolg 
op het Belevingsonderzoek duits.

social media
duitslandweb.nl is actief op twitter en facebook. 
ook is de redactie gestart met bijdragen aan 
wikipedia. de duitslandweb.nl-artikelen worden 
tweewekelijks in een e-mailnieuwsbrief aan 
ongeveer 3.500 mensen verstuurd. de site is in 
2011 door 236.000 unieke bezoekers bezocht, 
25.000 per maand. de redactie schreef gemid-
deld twintig artikelen per maand en plaatste 
maandelijks tien tot twintig agenda berichten.
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duitslandweb.nl

duitslandweb op 
twitter en facebook
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communicatie en evenementen
InternatIonale experts te gast BIj Het dIa
roman herzog, roland Jahn, necla kelek, peter sloterdijk en nog vele anderen waren in 2011 
op uitnodiging van het dia in amsterdam te gast. de afdeling communicatie en evenementen 
 completeerde met bijeenkomsten rond deze boeiende sprekers het programma van het dia  
voor het brede publiek.

vrijheid in europa
het dia zette in 2011 het programma rondom 
het thema ‘65 jaar vrijheid in europa’ voort, dat 
mede door subsidie uit het europafonds kon 
worden gerealiseerd. op 9 mei, europadag, sprak 
oud-bondspresident van duitsland, roman 
herzog, in de eerste kamer. hij pleitte tijdens zijn 
lezing voor een europa dat flexibel kan reageren 
op uitdagingen van buitenaf zonder bureaucra-
tische beperkingen. europa moet staan voor 
de bescherming van mensenrechten, democra-
tie, rechtstaat en persoonlijke vrijheid. frits 
Bolkestein sloot zich aan bij herzog en beiden 
gingen vervolgens in debat met tom de Bruijn, 
voormalig permanent vertegenwoordiger van 
nederland bij de eu, en rick lawson, hoogleraar 
europees recht in leiden.

roland Jahn
in het kader van het thema ‘vrijheid’ was ook 
roland Jahn, sinds maart beheerder van de stasi-
archieven, te gast. hij vertelde op 20 september 
aan een volle zaal in felix meritis op indringende 
manier over zijn persoonlijke ervaringen met 
de stasi en ging aansluitend onder leiding van 
NrC-journalist michel kerres in discussie met 
Beatrice de graaf van het centre for terrorism 

and  counterterrorism en christie miedema van 
het dia. 

europa in een multipolaire wereld
in samenwerking met de atlantische  commissie 
organiseerde het dia op 17 maart een debat 
over europa in een multipolaire wereld. diverse 
experts, onder anderen ulrike guérot van de 
european council of foreign relations in Berlijn 
en leo michel van het institute for national 
 strategic studies, washington, discussieerden 
met elkaar over de uitdagingen voor de 
 verenigde staten, de navo en de eu. 
deze discussie werd tijdens de expertenconfe-
rentie, die op 17 en 18 maart over buitenlandse 
politiek, nationale veiligheid en de uitdagingen 
voor europa plaatsvond, verder uitgediept. hier 
schoven experts aan zoals John vinocur van de 
international herald Tribune, hüseyin Bagci van 
de middel east technical university in ankara, 
John hulsman van het the hague centre for 
strategic studies, nadia arbatova van het 
institute for world economy and international 
relations en voormalig directeur van Biost, 
heinrich vogel.
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integratie – fabel of feit?
in een volle spui25 kruisten op 10 november drie 
opiniemakers de degens over de positie van de 
moslimvrouwen in nederland en  duits land. de 
uit duitsland overgekomen duits-turkse socio-
loge necla kelek stelt dat de culturele integratie 
van moslims in europa is mislukt. haar discussie-
partners uit nederland, paul scheffer, publicist en 
auteur van het essay ‘het multiculturele drama’ 
en naïma azough, de nederlands-marrokkaanse 
filmmaakster en voormalig groenlinks-politica, 
zien de integratie daarentegen als een proces 
waar wij nog middenin zitten. stof voor een 
enerverende discussie voor een gemengd en 
geboeid publiek dat ook volop mee discus-
sieerde. de gespreksleiding lag in handen van 
nicole colin, daad-fachlektorin. deze avond 
werd georganiseerd in samenwerking met het 
genootschap nederland-duitsland en spui25.

publiciteit
de afdeling is het eerste aanspreekpunt voor de 
pers en verantwoordelijk voor de publiciteit. tien 
keer per jaar verstuurt zij de digitale nieuwsbrief 
met informatie over bijeenkomsten en actuele 
ontwikkelingen binnen het dia. tevens onder-
houdt de afdeling de tweetalige website 
www.duitslandinstituut.nl.

van kunst tot politieke discussie
 � 19 april / ‘eva Braun. leben mit hitler’. Boek-

presentatie van heike B. görtemacher, i.s.m. 
uitgeverij cossee

 � 5 mei / ‘de duits-nederlandse nacht’ met sven 
ratzke en the tiger lillies, drag queen tomasz, 
maria markesini, tatiana koleva, fay lovsky, 
david kweksilber en ernst daniël smid.

 � 13 mei / ‘Je moet je leven veranderen’. Boek-
presentatie met peter sloterdijk, i.s.m. uitgeve-
rij Boom

 � 16 november / ‘diep spel. de europese dag-
boeken van max kohnstamm deel ii’, bezorgd 
door mathieu segers. Boekpresentatie 
met mom wellenstein en geert mak, i.s.m. 
 uitgeverij Boom en het ministerie van Buiten-
landse zaken

 � 18 november / nrw-forum ‘zukunft demokra-
tie. wandel der parteiendemokratie und popu-
lismus’, i.s.m. landeszentrale für  politische 
Bildung (nrw) en westfälische-wilhelms 
universität münster

film
filmreeks ‘deutsches kino’ i.s.m. goethe- 
 institut niederlande (gin), filmhuis lumen en 
het ketelhuis:

 � 22 en 24 februari / lila lila
 � 29 en 31 maart / renn, wenn du kannst
 � 26 en 28 april / so glücklich war ich noch nie
 � 26 en 31 mei / giulias verschwinden
 � 28 juni en 2 juli / schwerkraft
 � 27 en 29 september / das lied in mir
 � 25 en 27 oktober / der mann, der über auto’s 

sprang
 � 22 en 24 november / cato
 � 13 en 15 december / poll

andere filmvoorstellingen:
 � 25 januari / die taube auf dem dach’ i.s.m. gin
 � 15,17,22 februari / filmfestival heim@’ i.s.m.  

haagse hogeschool, gin en de duitse 
ambassade in den haag
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documentatiecentrum Jaarrekening 2011

het documentatiecentrum is vijf dagen per 
week voor iedereen vrij toegankelijk. studenten, 
docenten, journalisten, scholieren of algemeen 
geïnteresseerden kunnen hier met hun vragen 
over duitsland terecht. 

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 bevindt zich in het documen-
tatiecentrum een grote tijdschriftencollectie en 
kunnen bezoekers de grote duitse dag- en week-
bladen en (semi-) overheidspublicaties raadple-
gen. onze documentaliste angelika wendland 
zorgt daarnaast voor een continue uitbreiding 
van het knipselarchief met betrekking tot speci-
ale onderwerpen. zij ondersteunt verder scho-
lieren en studenten van diverse studie richtingen 
met het bieden van bron materiaal bij het maken 
van hun papers en scripties. met name de afge-
lopen jaren vindt een groei plaats in het aantal 
aanvragen om informatie van studenten, maar 
ook van de nederlandse media. ten slotte onder-
steunt wendland de andere afdelingen door het 
geven van lezingen aan scholen en opleidingen 
in het hele land.

subsidiegevers dia
het dia wordt sinds 1996 door het ministerie 
van ocw gefinancierd op basis van het duits-
land programma hoger onderwijs. daarnaast 
ondersteunt de daad sinds oktober 2001 
de wetenschappelijke activiteiten binnen 
het graduiertenkolleg van het dia. de daad 
ondersteunt het dia bovendien door de aanstel-
ling van een daad-fachlektor mede mogelijk 
te maken. de derde grote subsidiegever is de 
universiteit van amsterdam (sinds 1996). het 
dia ontvangt naast deze gelden regelmatig pro-
jectsubsidiegelden. in 2011 onder meer van het 
europafonds (ministerie van Buitenlandse zaken), 
het europees platform en de rwe stiftung.
sinds 1 januari 2011 is het dia door de Belasting-
dienst aangewezen als algemeen nut Beogende 
instelling (anBi).

Baten (x 1.000)

Ministerie OCW 800

DAAD 154

UvA 225

Overige inkomsten 162

totaal 1.341

lasten (x 1.000)

Graduiertenkolleg 325

Onderwijs 132

Onderzoek 116

Duitslandweb en  Documentatiecentrum 191

Communicatie en Evenementen 198

Duitse Taal & Cultuur 56

Overige Kosten 311

totaal 1.329

Financiële Baten minus lasten 12
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Bestuur en adviesraden

Bestuur 2011
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 (afdelings-
hoofd, divisie toezicht Banken, de nederland-
sche Bank)

algemeen Bestuur
 � prof. dr. Jos de Beus (hoogleraar aan de uva)
 � drs. kees Blokland (voormalig directeur 

human resources ns)
 � prof. dr. tannelie Blom (hoogleraar aan de um)
 � leonhard degle (voormalig chief country 

 officer, deutsche Bank nederland)
 � pauline kruseman (voormalig directeur 

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

college van Bestuur uva, tot 30-09)
 � drs. Bert verveld (algemeen directeur Bureau 

van de universiteit, rug)
 � michèle de waard (journalist/publicist econo-

mie en politiek)
 � prof. dr. Jaap de zwaan (hoogleraar europees 

recht aan de eur)

adviesraden 2011
wetenschapsraad

 � prof. dr. paul dekker, scp
 � prof. dr. andreas faludi, tu delft, otB
 � prof. dr. erik de gier, ru, its

 � prof. dr. ido de haan, uu, ogc
 � prof. dr. anton hemerijck, vu
 � prof. dr. madeleine hosli, lei
 � prof. dr. ruud koopmans, wissenschafts-

zentrum Berlin
 � prof. dr. arnold labrie, um
 � prof. dr. siegwart lindenberg, rug
 � prof. dr. kees van paridon, eur
 � dr. Jan rood, instituut clingendael
 � dr. erik snel, eur
 � prof. dr. Jelle visser, uva, aias

onderwijsprogrammaraad (opr)
 � dr. Jacco pekelder, uu, voorzitter opr
 � pieter creemer, revius lyceum doorn 

 (aardrijkskunde vo)
 � 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)

klankbordgroep duits
 � doris abitzsch, hogeschool windesheim
 � marrit hoeks-van de guchte, a. roland holst 

college
 � desirée mühe, osg de meergronden
 � frank schmermbeck, teylingen college
 � Janne de vries, Barlaeus gymnasium



medewerkers

 � prof. dr. ton nijhuis, wetenschappelijk 
 directeur

 � drs. charlotte Broersma, instituutsmanager
 � drs. annabelle arntz, hoofd pers en commu-

nicatie
 � drs. sibrand de Boer, redacteur duitslandweb 
 � dr. nicole colin, daad-fachlektorin
 � claudia dekkers, office manager (tot 1-6)
 � drs. denise gehla, medewerker pers en 

 communicatie
 � rike van der haar, onderwijsmedewerker 

duitse taal en cultuur (tot 30-6)
 � kerstin hämmerling ma, cöordinator duitse 

taal en cultuur
 � drs. florianne van hasselt, cöordinator 

 onderwijsprojecten
 � dr. pim huijnen, redacteur duitslandweb
 � drs. hanco Jürgens, wetenschappelijk 

 medewerker
 � drs. stefanie lührs, medewerker duitse taal en 

cultuur (tot 1-6)
 � marianne van pelt m.a., office manager  

(sinds 1-7)
 � wiebke pittlik, hoofdredacteur duitslandweb
 � dr. krijn thijs, wetenschappelijk medewerker
 � drs. marja verburg, redacteur duitslandweb
 � angelika wendland, documentaliste

graduiertenkolleg
 � drs. froukje demant (i.s.m. stichting synagoge 

enschede)
 � katharina garvert-huijnen m.a.(i.s.m. uva)
 � christie miedema ma (i.s.m. uva)
 � drs. said rezaiejan (i.s.m. uva)

stagiairs
 � Josta Bockxmeer, duitslandweb (universität 

potsdam)
 � pieter cranenbroek, duitslandweb (rug)
 � ilana cukier, onderwijsafdeling (uva)
 � syrinx fakkeldij, duitslandweb (uu)
 � helen gann, communicatie en evenementen 

(wwu münster)
 � ruth goren, onderwijsafdeling (uva)
 � nina lange, duitslandweb (uva)
 � robin rübsteck, communicatie en evenemen-

ten (ru/wwu münster)
 � laura snijders, communicatie en evenemen-

ten (uva)
 � teresa veerman, duitslandweb (uva)
 � Bob in het veld, onderwijsafdeling (eur)
 � koen van zon, onderzoek (ru)

totaal aantal fte’s: 16,4 (ultimo december 2011: 
15,4)
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puBlicaties

Ist ein Sprechen über die Verbrechen der jüngeren Geschichte möglich, das sich ausschließlich 
auf die reinen Fakten beschränken will? An welchem Punkt droht eine nicht moralisierende 
Darstellung des Vergangenen in eine unmoralische Geschichtsdeutung umzuschlagen?
Umgekehrt stellt sich im Zeitalter der so genannten Political Correctness aber auch die 
Frage, wann die gerade geltenden gesellschaftlichen Tabus in eine problematische Schweige
verpflichtung münden: Behindern dominant moralische Bewertungen vielleicht sogar eine 
objektive Vergegenwärtigung historischer Ereignisse?
Der Band fragt nach den Tabuzonen, die moderne Gesellschaften in ihren Geschichtsdebatten 
immer wieder neu aushandeln. Im Zentrum der Beiträge stehen gleichsam exemplarisch 
einige der jüngeren Vergangenheitsdiskurse in Deutschland und den Niederlanden. Anhand 
der Figur des ‚Täters‘ zeigen sie in vergleichender und interdisziplinärer Perspektive, wo jene 
Grenzen zwischen Sagbarem und Unsagbarem und damit zwischen Erinnern und Vergessen 
errichtet oder eingerissen werden – und aus welchen Motiven.
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Täter und Tabu
Grenzen der Toleranz in deutschen und 
niederländischen Geschichtsdebatten
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in deze bundel wordt aan de hand van 
de nederlandse en duitse geschied-
schrijving het fenomeen daders en 
taboes besproken. 
het is een bundeling van bijdragen van 
een conferentie over political correctness 
die in december 2008 plaatsvond. 
n.colin, J. umlauf en m. lorenz (red.), 
‚täter und tabu. grenzen der toleranz   
in deutschen und niederländischen 
geschichtsdebatten‘ (essen: klartext 
verlag, 2011), isBn 978-3837503463.

in het kader van het linQ-project ter 
versterking van het talenonderwijs 
frans en duits van het europees 
platform hebben docenten van vijf 
nederlandse scholen uit het voortgezet 
onderwijs onder begeleiding van de 
onderwijsafdeling de taalverwerving 
frans of duits in hun internationalise-
ringsprojecten voorop gesteld. 
de opbrengsten van deze werkgroep 
zijn gebundeld in deze brochure met 
best practice verhalen, praktische en 
inhoudelijke adviezen en een bijge-
voegde cd-rom met opdrachten voor 
taal gerichte internationalisering. te 
bestellen via www.europeesplatform.nl.
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