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Thema’s: 

Bondsdagverkiezingen 2017; media; Oost 
en West; Vergangenheitsbewältigung 

 
Inleiding: Marja Verburg (DIA) 

Bij elk college gastspreker gespecialiseerd 
in het thema 

Onderdeel van de colleges zijn opdrachten 
en discussies met studenten   

Praktisch 

Vanaf februari 2017 bieden wij deze gastcolleges gratis en 
‘vor Ort’, dus op de opleidingen, aan. 

 Wat wij van de opleidingen verwachten: 

 een samenvoegen van meerdere jaarlagen en oplei-
dingsinstituten; 

 een voorstel/uitnodiging voor een datum en een keuze 
voor één van deze colleges; 

 ruimtes, techniek en catering. 

Wat kunt u van ons verwachten: 

 een voorbereidingsreader voor uw studenten; 

 het inhoudelijke programma incl. inleiding, (externe) 
spreker en opdrachten/discussies; 

 eventueel en in overleg met de opleidingen een verwer-
kingsopdracht voor de studenten. 



Oost en West 
Veertig jaar bestonden twee Duitse staten naast elkaar. In 
1990, een jaar na de val van de Muur, werden BRD en DDR 
weer één. Al snel bleken de economische, maatschappelijke 
en mentale verschillen tussen Oost- en West-Duitsers groot. 
In dit college kijken we naar de integratieproblemen waar 
Duitsland sinds 1990 mee kampt. Ook gaan we in op de ver-
schillen in democratische betrokkenheid van Oost– en West-
Duitsers. De DDR-burgers hebben na de Tweede Wereldoor-
log opnieuw onder een dictatuur geleefd. Welke gevolgen 
heeft dat? En hoe hangt dat samen met het toenemende 
rechts-extremistische geweld in vooral Oost-Duitsland?   

 
Gastspreker: Christina Morina, wetenschappelijk medewer-
ker van het DIA, doet onderzoek naar Oost- en West-
Duitsland en is zelf in de DDR opgegroeid 

Media 
Duitse media staan onder druk. Aanhangers van anti-
islambeweging Pegida en de rechts-populistische AfD zeggen 
de media niet meer te vertrouwen en zien die als onderdeel 
van het door hen zo gehate establishment. Er zijn ook vraag-
tekens te zetten bij de onafhankelijkheid van een deel van 
de Duitse media, bijvoorbeeld vanwege de overheidsinvloed 
op de publieke omroepen. In dit college maken de studenten 
kennis met het — van oudsher — zeer diverse Duitse media-
landschap en kijken we onder meer naar de Duitse bericht-
geving in de vluchtelingencrisis en na de nieuwjaarsnacht in 
Keulen.  
 

Gastspreker: Wouter Meijer, van 2008 tot 2015 NOS-
correspondent in Berlijn en auteur van ‘We kunnen niet alle-
maal Duitsers zijn’  

Bondsdagverkiezingen 
In september 2017 gaan de Duitsers naar de stembus voor 
een nieuw parlement. Het lijken de eerste verkiezingen te 
worden waarbij de nieuwe, rechts-populistische partij AfD in 
de Bondsdag wordt gekozen. De opkomst van de AfD en anti-
islambeweging Pegida maken in Duitsland veel los. In dit col-
lege maken de studenten kennis met het Duitse partijensys-
teem, gaan we in op de invloed van de AfD en Pegida op de 
Duitse politiek en maatschappij en kijken we naar de politie-
ke hoofdrolspelers en de belangrijkste verkiezingsthema’s.  
 
Gastspreker: René Cuperus, wetenschappelijk medewerker 
van de Wiardi Beckman Stichting (PvdA), Volkskrant-
columnist, doet aan het DIA onderzoek naar het Duitse en 
Nederlands partijensysteem 

Vergangenheitsbewältigung 
De invloed van de nazidictatuur, de Tweede Wereldoorlog en 
het naoorlogse DDR-regime is in Duitsland nog steeds merk-
baar. In dit college komt de rol die dit verleden speelt in de 
Duitse politiek en maatschappij aan bod. Zo zijn de ervarin-
gen uit het verleden zichtbaar in de strenge Duitse privacy-
wetgeving, in het verschil in stemgedrag tussen Oost- en West
-Duitsers en in de manier waarop het vluchtelingendebat 
wordt gevoerd. Maar je ziet het verleden ook letterlijk op 
straat, in steeds weer nieuwe monumenten, waar ook steeds 
weer fel over wordt gediscussieerd.    

 
Gastspreker: Krijn Thijs, wetenschappelijk medewerker van 
het DIA, doet onderzoek naar contemporaine geschiedenis en 
Duitse herinneringsculturen 


