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beste lezer, 

wat is het geheime recept van Duitsland? met deze vraag wordt ook het 
Duitsland instituut bij de universiteit van amsterdam (Dia) steeds vaker 
benaderd. nog niet zo lang geleden werd het land als de zieke man van 
europa gezien. nu heeft de bondsrepubliek zich echter ontwikkeld tot het 
power house van het continent. Dat wekt belangstelling op. wat doen zij 
anders? en kan dat voor ons een bron van inspiratie zijn?
 
Zo gaf in 2012 de adviesraad voor het wetenschaps - en technologiebeleid 
(awt) het Dia de opdracht om het Duitse onderzoekslandschap en het 
r&D-beleid in kaart te brengen. Dit resulteerde in het rapport Vasthoudend 
Innoveren, dat op 4 februari 2013 aan staatssecretaris sander Dekker van 
het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap (ocw) en vno-ncw
voorzitter bernard wientjes werd aangeboden. 

Dat Duitsland op het terrein van academisch onderzoek veel te bieden 
heeft, is jammer genoeg nog onvoldoende doorgedrongen tot nederlandse 
studenten. nog steeds komen er vele malen meer Duitse studenten naar 
nederland dan omgekeerd. het Dia heeft daarom samen met de Deutsche 
akademische austauschdienst (DaaD) en ocw een actieplan ontwikkeld om 
de mobiliteit naar Duitsland de komende jaren met een nieuw in te richten 
Duitslanddesk en een speciaal op Duitsland gericht stipendium programma 
een belangrijke impuls te geven.

Dit zijn nieuwe taken die passen bij de profilering van het Dia als kennis
centrum. onder het motto ‘minder is meer’ concentreert het Dia zich 
nu gericht op een beperkt aantal aandachtsgebieden. Zo treft u op onze 
website  Duitslandweb.nl minder vaak algemene nieuwsartikelen aan, maar 
daarvoor in de plaats wel meer eigen signaleringen en analyses.

De sociale media spelen ook voor het Dia een steeds belangrijkere rol in de 
 communicatie en het aanbieden van informatie. Dit betekent onder meer 
minder papier, zo ook voor dit jaarverslag. voor de lezers die toch graag een 
uitgebreid overzicht willen zien van onze activiteiten verwijzen wij graag naar 
www.duitslandinstituut.nl.

 
Prof. dr. Paul schnabel Prof. dr. ton nijhuis
voorzitter van het bestuur Directeur
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het instituut – samen sterk in kennis

Pers en communicatie, 
 conferenties en  evenementen

De afdeling Pers en communicatie, 
 conferenties en evenementen is het eerste 
aanspreekpunt voor de pers binnen het 
instituut. Daarnaast verzorgt zij de externe 
communicatie en publiciteit van het instituut. 
Dit gebeurt inmiddels ook voor een groot deel 
via sociale media. het Dia is actief op twitter, 
facebook en linkedin. tevens verstuurt de 
afdeling één keer per maand een digitale 
nieuwsbrief naar geïnteresseerden.

naast het communicatiebeleid ontwikkelt 
de afdeling ook mede het programma voor 
publieksactiviteiten en brengt dit ten uitvoe
ring. vaak werkt zij hierin samen met de 
andere Dia-afdelingen en partnerinstituten. 
uit deze samenwerking vloeien boekpresenta
ties, debatten, filmvoorstellingen, seminars, 
lezingen en reizen met betrekking tot recente 
politieke, maatschappelijke en culturele 
ontwikkelingen in Duitsland voort. bovendien 
ondersteunt de afdeling de collega’s van 
de onderzoeksafdeling bij de uitvoering van 
hun programma en bij de wetenschappelijke 
conferenties.

De afdeling richt zich met de bijeenkomsten 
op zowel algemeen geïnteresseerden als 
ook specifieke doelgroepen. tot deze doel
groepen behoren onder anderen studenten, 
journalisten, redacteuren, onderzoekers en 
beleidsmedewerkers.
  

onDerZoek en universitair 
onDerwiJs

De afdeling onderzoek doet wetenschap
pelijk onderzoek op het brede terrein van de 
Duitslandstudies: geschiedenis, politiek, 
maatschappij en cultuur in het contemporaine 
Duitsland. interessegebieden zijn onder meer 
Duitsland en europa, de Duitse buitenlandse 
politiek, partijpolitieke veranderingen in Duits
land, het rijnlands model, herinneringscultuur 
en de plaats van Duitsland in de historische 
nederlandse canon. ook de naoorlogse 
geschiedenis van Duitsland wordt bestudeerd 
in vergelijking met de nederlandse situatie. 
Dit onderzoek wordt vaak naar congressen en 
workshops vertaald. ook worden de onder
zoeksresultaten in verschillende publicaties 
toegankelijk gemaakt.

een belangrijk onderdeel van de afdeling 
onderzoek is het graduiertenkolleg (gk), een 
onderzoeksschool voor promovendi die wer
ken op het terrein van de Duitslandstudies. 
het gk biedt een gevarieerd programma aan 
workshops speciaal voor nederlandse pro
movendi die vanuit verschillende disciplines 
het moderne Duitsland bestuderen. tijdens 
de bijeenkomsten hebben zij de gelegenheid 
hun onderzoek te presenteren aan gerenom
meerde hoogleraren. het gk wordt intensief 
bezocht door wetenschappers, promovendi 
en getalenteerde masterstudenten. voor de 
opzet, organisatie en financiering van het gk 
wordt nauw samengewerkt met de DaaD.

Daarnaast coördineert en verzorgt de  afdeling 
onderzoek academisch onderwijs in de inter
disciplinaire minor Duitse geschiedenis en 
cultuur en de master Duitslandstudies van de 
universiteit van amsterdam (uva). De onder
zoekers van het Dia verzorgen bovendien 
colleges voor andere nederlandse universi
teiten.
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onDerwiJs

De onderwijsafdeling van het Dia richt zich 
met name op docenten (in opleiding) en 
leerlingen van de vakken Duits, geschiede
nis, aardrijkskunde en economie van het 
voortgezet onderwijs. De afdeling publiceert 
lesmateriaal en organiseert scholieren
projecten, studiereizen en conferenties over 
het moderne Duitsland, zoals de jaarlijkse 
hiphop  -  scholierendag voor het vak Duits.  
in de afgelopen jaren heeft de onderwijs
afdeling steeds meer de nadruk gelegd op het 
verbeteren van de kennis van de Duitse taal. 
tevens brengt zij het belang van die kennis 
onder de aandacht. in december 2012 is hier
voor het project ‘ollis große hollandreise’ van 
start gegaan. olli komt uit Duitsland en wil 
nederland leren kennen. op zijn hollandreise 
bezoekt de pop tien scholen. aan de hand 
van uitgewerkte opdrachten laten leerlingen 
VMBO hem hun wereld zien.
 
De onderwijsafdeling wil docenten Duits 
helpen het onderwijs Duits aan nederlandse 
scholen en lerarenopleidingen aantrekkelijker 
te maken en biedt ondersteunend materiaal, 
zoals het Frühstücksei. elke woensdag behan
delt de afdeling een actueel onderwerp uit de 
Duitse media met commentaar en een aantal 
vragen. Dit is een aantrekkelijke starter van 
de Duitse les. hieraan ten grondslag liggen 
de aanbevelingen van het Belevingsonderzoek 
Duits dat het Dia in 2011 presenteerde.

De afdeling onderwijs ondersteunt Duitsland
web.nl met redactiewerk. op Duitslandweb.nl  
publiceert de afdeling webQuests voor de 
verschillende vakken.

twee keer per jaar verschijnt de onderwijs
nieuwsbrief in een oplage van 2.500 
exemplaren.
 

DuitslanDweb.nl

Duitslandweb.nl is de belangrijkste neder
landstalige informatiebron over Duitsland op 
internet. De webredactie publiceert dagelijks 
artikelen over actuele kwesties en debatten. 
verder is er een naslagwerk over de Duitse 
geschiedenis, politiek, economie, literatuur, 
sport en film te vinden. Dit naslagwerk is tot 
stand gekomen in nauwe samenwerking met 
de wetenschappelijke afdeling van het Dia. 
De site biedt verder een agenda met weten
schappelijke en culturele evenementen met 
betrekking tot Duitsland in nederland.
Docenten en leerlingen van het middelbaar 
onderwijs kunnen op de site terecht voor 
lesmateriaal en schoolprojecten van het Dia. 
voor wetenschappers en studenten is er 
informatie over onderzoek en over opleidingen 
met betrekking tot Duitsland en studeren in 
Duitsland en nederland.

Duitslandweb.nl is ook via twitter en 
 facebook te volgen. ook worden de artikelen 
twee wekelijks in een digitale nieuwsbrief 
verstuurd.

Documentatiecentrum

het documentatiecentrum is vijf dagen per 
week voor iedereen vrij toegankelijk. studen
ten, docenten, journalisten, scholieren en 
andere geïnteresseerden kunnen hier met 
hun vragen over Duitsland terecht. vooral 
boeken over Duitsland na 1945, de verhou
dingen van Duitsland met andere eu-landen 
en de trans-atlantische betrekkingen zijn 
hier te vinden. bovendien bevindt zich in 
het documentatiecentrum een grote tijd
schriftencollectie en kunnen bezoekers de 
grote Duitse dag - en weekbladen en (semi -) 
overheidspublicaties raadplegen. onze docu
mentaliste zorgt daarnaast voor een continue 
uitbreiding van het omvangrijke knipsel
archief.
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activiteiten van het Dia in 2012

leZingen

Ton Nijhuis (Dia) / burgerschapslezing felix 
meritis / Democratie en onbehagen 

Marnix Krop (nederlandse ambassa deur 
in berlijn) / ‘welwillend of dwingend leider
schap?’ over de rol van Duitsland in de 
europese unie van vandaag

Reeks Duitsland en de Europese crisis
Peter Bofinger (würzburg / één van de vijf 
Wirtschaftsweisen die de bondsregering 
adviseert) / european debt crisis: resolution 
or dissolution? / aansluitende discussie met 
lex hoogduin (vml. Dnb directeur)
Paul de Grauwe (london) / eurozone in de 
crisis

Reeks Zeithistorische Perspektiven
Marion Detjen (berlin) / ein loch in der 
mauer. Die fluchthilfe im geteilten Deutsch
land 1961-1989
Jeffrey Herf (maryland) / nazi Propaganda for 
the arab world during world war ii. labors of 
selective tradition and their aftermath 
A. Dirk Moses (florence) / the Partitions of 
germany, india, and Palestine and the Post
war construction of People 
Neil Gregor (southampton) / in memoriam: 
listening to richard strauss in Postwar 
germany
 
Reeks Amsterdam German Studies Lecture 
Helmut Walser Smith (nashville) / the 
geographical imagination and the shape of 
nineteenth-century germany

conferenties

Marx and the Aesthetic / met onder anderen 
Josef früchtl (amsterdam) / terrell carver 
(bristol) / thijs lijster (groningen) / Joseph 
luna (sussex) / Yasemin sari (alberta) / 
fusheng wang (Jilin)

Voor de Ontspanning en/of Voor de 
Oppositie? / oost-europa in de jaren tachtig 
en de dilemma’s voor sociaaldemocraten in 
nederland en west-europa / Paul scheffer 
(tilburg) / arjen berkvens (evert vermeer 
stichting) / christie miedema (Dia)
 

biJeenkomsten in het kaDer van het 
graDuiertenkolleg

Räumliche Darstellung kultureller Konfronta
tionen / masterclass en workshop / rolf Parr 
(Duisburg-essen) / nicole colin (Dia) / carla 
Dauven-von knippenberg (amsterdam) / 
christian moser (bonn)
Erfahrungen, Erzählung und Geschichtsschrei
bung im 20. Jahrhundert / lutz niethammer 
(Jena) / franka maubach (göttingen) / 
 barbara henkes (groningen)
Interkulturelle Germanistik / ortrud  gutjahr 
(hamburg) / nicole colin (Dia) / britta 
 ben dieck (amsterdam) / franziska schößler 
(trier)
Europäer in der nicht-europäischen Welt: 
Über Rasse, Kultur und Zivilisation /  veronika 
 lipphardt (berlin) / bart luttikhuis  
(florence) / sarah ehlers (berlin)
Histoire croisée / Transfergeschichte /  
michael werner (Paris) / christine gunder
mann (berlin) / Peter van Dam (amsterdam)
(Über -)Leben mit totalitärer Gewalt: Erfahrung, 
Erinnerung und Erzählung der Zeitzeugen im 
Zeitalter der Extreme / selma leydesdorff 
(amsterdam) / nanci adler (amsterdam) / 
elke stadelmann (berlin) / barbara beckers 
(maastricht) / froukje Demant (Dia)
Jüdisches Leben nach 1945 in Europa /  
michael brenner (münchen) / henrik  niether 
(Jena) / bart wallet (amsterdam)
Theater als Institution: Ästhetik, Produktion, 
Distribution / nicole colin (Dia) / franziska 
schössler (trier) / andrea englhart  
( münchen) / artur Pełka (Łodz) / carla 
Dauven-von knippenberg (amsterdam) /  
kati röttger (amsterdam)
Deutschland, Solidarnosc und das letzte 
Jahrzent des Kalten Kriegs / robert brier 
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(warschau) / christie miedema (Dia) / 
andrew oppenheimer (maastricht)
New Political History and the European Union 
(nijmegen) / emma de angelis (london) / 
Jieskje hollander (groningen) / katharina 
 garvert-huijnen en hanco Jürgens (Dia) / 
karin van leeuwen (amsterdam) / Pepijn 
 corduwener (utrecht) / koen van Zon, wim 
van meurs en remig aerts (nijmegen)

 
films en muZiek

Filmpremière / barbara (christian Petzold)
Filmfestival Haagse Hogeschool / thema 
‘vrijheid’
Nederlands-Duitse Nacht op 5 mei / sven 
ratzke / nina hagen / ellen ten Damme

Reeks Deutsches Kino 
Das system – alles verstehen heißt alles 
verzeihen (marc bauder) / halt auf freier 
strecke (andreas Dresen) / neukölln unlimi
ted ( agostino imondi en Dietmar ratsch) /  
hotel lux (leander haußmann) / wer, wenn 
nicht wir (andreas veiel) / Die unsicht
bare ( christian schwochow) / was bleibt 
( hans-christian schmid) / westwind (robert 
thalheim) / Der ganz große traum (sebastian 
grobler)

PriJswinnaars 2012 

de Volkskrant/DIA-scriptieprijs 2012 / 
 winnares marlene schrijnders / ‘heiße musik‘ 
im kalten krieg. Jugendmusikkultur in  
ost-berlin 1956-1966
Overwinningsspeech Verkiezingen 2012 / 
 winnares simone van saarloos
Hiphop-Scholierendag 2012 / thema ‘ich’ /
winnende school hnl bilthoven

stuDiereiZen

studiereis Excellentiebevordering / münchen 
(februari en november) / Docenten

studiereis Burgerschap en democratie / bonn
Docenten 
studiereis Jena / master Duitslandstudies 
studiereis Düsseldorf / master Duitsland
studies

DuitslanDweb.nl

Signalering / De positie van het vak Duits in 
het mbo
Dossiers / Duitse minderheden tussen oost 
en west / burgerschap en democratie
Naslagwerk / economie
Serie / onderzoek en innovatie in Duitsland

actiegroeP Duits / in samenwerking met 
nederlands-Duitse handelskamer, goethe 
institut niederlande en Duitse ambassade 
Den haag

Dag van de Duitse Taal / werkontbijt (Den 
haag) / ineke Dezentjé-hamming (fme-cwm) 
/ niek Jan van kesteren (vno-ncw) / frans 
timmermans (tweede kamer) / leden con
tactgroep Duitsland / onderwijsveld Duits
Dag van de Duitse Taal / centrale bijeenkomst 
(Zwolle) / frans timmermans / henk Post 
(ocw) / roland boekhout (ing-Diba) / ellen 
ten Damme
Prijs van de Duitse taal / winnaar csg 
 rehobot / pilotproject tweetalig onderwijs 
Duits
Kennisbevordering van het Duits en Duitsland 
in het HBO / haagse hogeschool (Den haag) /  
workshops en paneldiscussie / experts uit 
economie en onderwijsveld hbo Duits
Versterk de Duitse taal en cultuur in het  
MBO / conferentie (kleef) / onderwijsexperts 
uit heel nederland
Sprookjesachtig Duits / europese Dag van 
de talen (landelijk) / roodkapje in het Duits 
voorlezen op basisscholen
Het belang van Duits voor de toeristische 
sector / presentatie (breda) / kerstin 
hämmerling (Dia)
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wiJ Danken onZe Partners

Dia-nieuws

Said Rezaeiejan promoveerde op 21 februari 
op Duitse iranpolitiek 1871-2005. Promo
toren zijn ton nijhuis (Dia) en michael wintle 
(uva).

gk-alumnus Luuk van Middelaar ontving de 
europese boekprijs voor zijn dissertatie De 
Passage naar Europa.

Nicole Colin is benoemd tot hoogleraar 
Duitse literatuurwetenschap en cultuur van 
de moderne tijd aan de faculteit der gees
teswetenschappen van de universiteit van 
amsterdam (uva).

in het kader van het 775 - jarige stads jubileum 
van berlijn was Krijn Thijs curator van de 
openluchttentoonstelling Party, Pomp und 
Propaganda. Die Berliner Stadtjubiläen 1937 
und 1987. onder dezelfde titel verscheen 
bij uitgeverij nikolai - verlag een boek over de 
tentoonstelling.

Gastwetenschappers 2012: franziska 
schößler (trier), bernd müller (berlijn), tom 
de bruijn (Den haag), marianne van der 
steeg (berlin), christina morina (Jena), bart 
luttikhuis (florence) en britta bendieck 
(amsterdam).

De reeks Amsterdam German Studies. 
Forschungen – Berichte – Texte streeft naar 
transculturele en interdisciplinaire verbindin
gen. een bijzonder zwaartepunt van de reeks 
zijn de onderzoeksresultaten van het Dia 
alsook van Duitslandstudies en germanistiek 
aan de uva. De eerste bundel Das nennen Sie 
Arbeit? Der Produktivitätsdiskurs und seine 
Ausschlüsse werd samengesteld door nicole 
colin en franziska schößler.

het Dia heeft met de WebQuest Vrijheid in 
Europa de europese comeniusprijs voor 
 bijzondere multimedia projecten gewonnen.

het Dia organiseerde voor de stichting von 
der gablentzprijs de uitreiking van de Otto 
von der Gablentzprijs aan eu-raadvoorzitter 
herman van  rompuy.

het Dia heeft sinds septem ber 2012 twee 
nieuwe bestuursleden. Axel Hagedorn, advo
caat bij van Diepen van der kroef advocaten 
en Frank van Vree, decaan van de faculteit 
der geesteswetenschappen (uva).

Jos de Beus, sinds maart 2009 lid van het 
Dia-bestuur, is op 16 januari 2013 overleden.

a-film, afdeling Politieke geschiedenis/faculteit letteren radboud universiteit, alfred mozer stichting, 
amstel house berlin, comité 4/5 mei, Departement geschiedenis, archeologie en regiostudies (gars) 
uva, de volkskrant, Deltion college Zwolle, Duitse ambassade Den haag, europafonds van het ministerie 
van  buitenlandse Zaken, expertisecentrum mvt, felix meritis, europees Platform-internationaliseren in 
onderwijs, filmhuis lumen, genootschap nederland-Duitsland, goethe-institut niederlande, haagse hoge
school, haus der geschichte bonn, het ketelhuis, huizinga instituut, Jean monnet chair in european and 
transnational governance at the uva, leraar 24, ler(n)ende euregio, lehrstuhlgruppe neuere und neueste 
geschichte der friedrich schiller universität Jena, living Puppets, montesquieu instituut, nederlands-Duitse 
handelskamer (Dnhk), nederlands genootschap voor internationale Zaken (ngiZ), nioD instituut voor 
 oorlogs-, holocaust - en genocidestudies, rwe stiftung, stichting von der gablentzprijs, trend office bakas, 
the hague institute for global Justice, uva-geschiedenis in discussie, wiardi beckman stichting.
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bestuur en aDviesraDen

bestuur

Dagelijks Bestuur
prof. dr. Paul schnabel, voorzitter (directeur 
sociaal en cultureel Planbureau, universiteits
hoogleraar uu)
mr. mieke Zaanen, secretaris en vice-voorzit
ter (secretaris uva)
dr. cees ullersma, penningmeester 
( afdelingshoofd Divisie toezicht banken,  
De nederlandsche bank)
 
Algemeen Bestuur
prof. dr. Jos de beus (uva) (tot 16-1-13)
drs. kees blokland (vml. directeur human 
resources ns)
prof. dr. tannelie blom (um) 
leonhard Degle (vml. chief country officer 
 Deutsche bank nederland)
mr. dr. drs. axel hagedorn (van Diepen van 
der kroef advocaten) (sinds 17-9)
mw. Pauline kruseman (vml. directeur 
 amsterdams historisch museum, raad van 
toezicht anne frank stichting)
drs. bert verveld (algemeen directeur bureau 
van de universiteit, rug) (tot 9-11)
prof. dr. frank van vree (decaan faculteit der 
geesteswetenschappen, uva) (sinds 17-9)
mw. michèle de waard (journalist/publicist 
economie en politiek)
prof. dr. Jaap de Zwaan (eur, haagse 
 hogeschool)

aDviesraDen

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, ul
prof. dr. ruud koopmans, wissenschafts
zentrum berlin
prof. dr. arnold labrie, um
prof. dr. siegwart lindenberg, rug,
prof. dr. kees van Paridon, eur
prof. dr. Jan rood, instituut clingendael
dr. erik snel, eur
prof. dr. Jelle visser, uva, aias

Onderwijsprogrammaraad (OPR)
dr. Jacco Pekelder, uu
drs. marc van berkel, han (geschiedenis) en 
eur
drs. Pieter creemer, fontys lerarenopleiding 
tilburg (aardrijkskunde) (tot juni 2012)
drs. marcus eshuis, hva
drs. esther hokken, hu (Duits) en unic 
utrecht (Duits vo) (sinds juni 2012)
drs. Jos kleemans, hu (Duits) (tot juni 2012)
drs. sabien onvlee, barlaeus gymnasium 
amsterdam (geschiedenis vo)
drs. kik tunnissen, het 4e gymnasium 
amsterdam (economie vo)
drs. Joost visbeen, rijnlands lyceum 
 sassenheim (geschiedenis vo)
 
Klankbordgroep Duits
drs. marrit van de guchte, a. roland holst 
college hilversum en uva (voorzitter)
Doris abitzsch m.a., hogeschool windesheim 
Zwolle
drs. barbara kuiper, meander college Zwolle
frank schmermbeck, teylingen college  
noordwijkerhout
drs. Janne de vries, barlaeus gymnasium 
amsterdam
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meDewerkers

prof. dr. ton nijhuis, wetenschappelijk 
 directeur
drs. charlotte broersma, instituutsmanager
drs. annabelle arntz, hoofd pers en 
 communicatie
drs. sibrand de boer, redacteur   Duitslandweb
Digna brand ma, medewerker pers en 
 communicatie (tijdelijk als vervanging voor 
Denise gehla)
prof. dr. nicole colin, DaaD-fachlektorin
drs. Denise gehla, medewerker pers en 
 communicatie
kerstin hämmerling ma, cöordinator Duitse 
taal en cultuur
drs. florianne van hasselt, cöordinator 
 onderwijsprojecten
dr. Pim huijnen, redacteur Duitslandweb
drs. hanco Jürgens, wetenschappelijk 
 medewerker
gwendolynn koopman-luths, office manager 
(tijdelijk als vervanging voor marianne van 
Pelt)
marianne van Pelt ma, officemanager
wiebke Pittlik, hoofdredacteur Duitslandweb
dr. krijn thijs, wetenschappelijk medewerker
drs. marja verburg, redacteur Duitslandweb
angelika wendland, documentaliste

Graduiertenkolleg
barbara beckers, ma (i.s.m. um)
drs. froukje Demant (i.s.m. stichting 
 synagoge enschede en uva)
erika van elsas msc (i.s.m. uva)
katharina garvert-huijnen ma (i.s.m. uva)
christie miedema ma (i.s.m. uva)
 
Stagiairs / vrijwilligers
sven bergmann, onderzoek (wwu münster)
hellen borgmann, onderwijs
roos Dix, pers en communicatie (uva)
syrinx fakkeldij, Duitslandweb (uu)
annika fickers, onderwijs
ruth goren, Duitse taal en cultuur (uva)
elisabeth van der heide, pers en 
 communicatie (uva)
arjan nuijten, onderzoek (uu)
nienke Post, Duitslandweb (uva)
annemarie sterk, Duitslandweb (uva)
rob wellink, onderzoek (ru)
 
(gemiddeld) totaal aantal fte’s: 16,5

Jaarrekening 2012

Subsidiegevers DIA
het werk van het Dia wordt sinds 1996 
mogelijk gemaakt door financiering van het 
ministerie van ocw en de uva. Daarnaast 
ondersteunt de DaaD sinds oktober 2001 de 
(internationale) wetenschappelijke activiteiten 
binnen onder meer het Dia-graduiertenkolleg 
en sinds eind 2012 het Dia-stipendium
programma. Daarbij is dankzij de DaaD een 
DaaD-fachlektor, prof. dr. nicole colin, in 
dienst bij het instituut. naast deze gelden 
ontvangt de stichting regelmatig project
subsidiegelden. sinds 1 januari 2011 is het 
Dia erkend als een algemeen nut beogende 
instelling (anbi).

BATEN (x 1.000)

ministerie ocw 707

DaaD 159

uva 250

overige inkomsten 187

totaal 1.303

LASTEN (x 1.000)

graduiertenkolleg 343

onderwijs 131

onderzoek 127

Duitslandweb en  Documentatiecentrum 200

communicatie en evenementen 179

Duitse taal & cultuur 33

overige kosten 302

totaal 1.315
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Publicaties

Vasthoudend Innoveren. Een onderzoek 
naar het Duitse wetenschapslandschap en 
R&D-beleid

op 4 februari 2013 werd deze studie aan 
staatssecretaris sander Dekker (ocw) en 
bernard wientjes (voorzitter van vno-ncw) 
aangeboden. het Dia heeft deze studie 
in opdracht van de adviesraad voor het 
wetenschaps- en technologiebeleid (awt) 
uitgevoerd. uit het onderzoek kwam naar 
voren dat het Duitse beleid op veel punten 
een inspiratiebron voor nederland kan zijn. 
De keywords van het onderzoek zijn conti
nuïteit, zorg voor de maakindustrie en het 
bevorderen van het imago van techniek.
 
het rapport is te bestellen via www.awt.nl 
of gratis te downloaden via  
www.duitslandinstituut.nl > publicaties

Duitsland in Europa
65 jaar vrijheid in Europa. Missie volbracht?

in het kader van het europafondsproject ‘65 
jaar vrijheid in europa. missie volbracht?’ 
heeft het Dia een groot aantal evenementen 
georganiseerd, waarin de vraag naar vrijheid 
en de toekomst van europa een centrale rol 
speelden. in deze bundel is een overzicht van 
redes en teksten die deze bijeenkomsten 
hebben opgeleverd te vinden en bijdragen 
waarin perspectieven worden ontwikkeld op 
de toekomst van europa. met stukken van 
sociologe necla kelek, politicologe ulrike 
ackermann, eu-raadvoorzitter herman van 
rompuy, de Duitse minister van buitenlandse 
Zaken guido westerwelle, de voormalige 
bondspresident van Duitsland roman her
zog en de voormalig eu-commissaris frits 
 bolkestein. 

De bundel is gratis te bestellen via 
www.duitslandinstituut.nl > publicaties

D
uitsland in Europa

65 jaar vrijheid in Europa. 
Missie volbracht?

Visies op vrijheid 
en Europa

Van journalistiek dossier ‘Duitsland 
in Europa’ tot rap over ‘Freiheit’

De projecten van ’65 jaar vrijheid 
in Europa. Missie volbracht?’

Duitsland

Duitsland

in Europa

in Europa

Vrijheidsb Omsl def-2.indd   1 23-10-12   17:09
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 twitter.com/Diamsterdam |  facebook.com/Duitslandinstituut |  nl.linkedin.com/in/duitslandinstituut  
 blog medewerkers Duitsland instituut: http://duitslandinstituut.wordpress.com

Duitsland instituut amsterdam
Prins hendrikkade 189b

1011 tD amsterdam
t 0031 (0)20-525 36 90

e dia@uva.nl


