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DIA in media en publicaties
De medewerkers van het Duitsland Instituut Amsterdam schrijven
regelmatig artikelen voor kranten en (vak)bladen, geven interviews op
radio en tv en geven boeken uit. Hieronder is een overzicht van
publicaties en optredens in de pers in 2014 te vinden.

Publicaties
Hanco Jürgens: Na de val (Uitgeverij Vantilt)
Nicole Colin en Joachim Umlauf: Mehrsprachigkeit und Elitenbildung in
europäischen Hochschulraum (Synchron Verlag)

In de media
Duits kan wel een zetje gebruiken
Ditty Eimers in Trouw op 22.01.2014
Duitse les kan ook te kort zijn
Willemien Weerman in De Gelderlander op 22.01.2014
Duitsland als lidstaat van de Europese Unie
Hanco Jürgens in De Hofvijver op 28.01.2014
Uitspraak Duits hof zal euro lang achtervolgen
Ton Nijhuis in De Volkskrant op 12.02.2014
Auf der Suche nach neuer Orientierung
Hanco Jürgens in Berliner Republik, Heft 2 2014
Rutte’s nieuwe vrienden: de Duitsers
Hanco Jürgens in Liberaal Reveil, maart 2014
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De geldpers blijft stilstaan – als het aan de haviken ligt
Marijn Jongsma over de lezing van Jens Weidmann op uitnodiging van het DIA in
Financieele Dagblad op 08.04.2014.
Studeren in Duitsland aantrekkelijker voor Nederlandse studenten
duitslandnieuws.nl op 25.06.2014
Merkel moet iets verzinnen voor de toekomst
Hanco Jürgens in Parool op 17.07.2014
We laten Engeland toch niet vallen voor Juncker?
Ton Nijhuis in De Volkskrant op 27.07.2014.
Een Duits perspectief op de Nederlandse uitslag van de Europese verkiezingen
Ton Nijhuis reageert in Bureau Buitenland op de Nederlandse uitslag op de
Europese verkiezingen en hoe daar in Duitsland op wordt gereageerd.
De Duitse bruinkoolindustrie
Ton Nijhuis becommentarieert Reporter Radio op Radio 1 de grote invloed die de
Duitse bruinkoolindustrie heeft op de Energiewende.
Help Oekraïne met opbouw staatsapparaat
Ton Nijhuis betoogt in De Volkskrant dat het Westen meer moet investeren in de
Oekraïnse staatsapparaat en rechtstaat om tegenwicht aan Rusland te bieden.
Verschenen op 12.08.2014
EU moet vooral Oostbloklanden versterken
Ton Nijhuis in het Nederlands Dagblad op 08-09-2014.
Duitsers zijn best wel oké
Co Welgraven bespreekt Hanco Jürgens' nieuwe boek 'Na de val', waarin Jürgens
de impact beschrijft die de val van de Berlijnse Muur op Nederland had.
Verschenen in Trouw op 1 november 2014.
NOS 25 jaar na de val van de Muur
Krijn Thijs te gast bij de live-uitzending op 9 november van de NOS ter
gelegenheid van de viering 25 jaar val van de Berlijnse Muur.
Nederland is niet gericht op Duitsland
Bespreking van 'Na de val' van Hanco Jürgens door Evert van Vlastuin in het
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Reformatorisch Dagblad op 10-11-2014.
De heroriëntering van de Duitse buitenlandse politiek
Ton Nijhuis schrijft in de Internationale Spectator van december 2014 over de
buitenlandse politiek van Duitsland. De wereld verandert en Duitsland krijgt min
of meer gedwongen een steeds belangrijkere positie in de Europese- en
wereldpolitiek. Maar wil Duitsland eigenlijk met deze leidende rol?
Bodo Ramelow: een bedreiging voor Merkel?
Hanco Jürgens op 4 december 2014 over de historische verkiezing van Bodo
Ramelow tot minister-president van Thüringen bij Bureau Buitenland.
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