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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 stipendiumprogramma
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
Voorzitter van het bestuur

Prof. dr. Ton Nijhuis
Directeur
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Het instituut – samen sterk in kennis
Pers en communicatie,
conferenties en evenementen

Onderzoek en Universitair
Onderwijs

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.

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.

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.

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 a
 fdeling
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

Duitslandweb.nl

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.

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.

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 is ook via Twitter en
Facebook te volgen. Ook worden de artikelen
tweewekelijks 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 ambassadeur
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)
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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
Bendieck (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

(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
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.

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 stadsjubileum
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).
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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 multimediaprojecten 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 september 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.

Bestuur en adviesraden
Bestuur

adviesraden

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)

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

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)

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, officemanager
(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
Baten
Ministerie OCW
DAAD
UvA
Overige inkomsten
totaal
lasten
Graduiertenkolleg
Onderwijs
Onderzoek
Duitslandweb en Documentatiecentrum
Communicatie en Evenementen
Duitse Taal & Cultuur
Overige Kosten
totaal
Financiële Baten minus lasten

10

(x 1.000)
707
159
250
187
1.303
(x 1.000)
343
131
127
200
179
33
302
1.315
-12

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).

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

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.

Duitsland
in Europa
65 jaar vrijheid in Europa.
Missie volbracht?
Visies op vrijheid
en Europa

23-10-12 17:09

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