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Wetenschap uitgelicht
Graduiertenkolleg | New Histories of European Integration and Europeanisation
27 januari 2023
Whereas the ‘classical’ history of
European integration focusses
exclusively on economic and political
institutions, recent scholarship has
questioned the assumptions about
‘Europeanness’ of this history. The
notion of European integration has
undergone major conceptual shifts as
a result of debates on the aspects of
integration, the geographical range
and the chronological starting point
of European integration. In this
workshop, participants are invited to reﬂect on these questions from their own
disciplinary perspective.

Amsterdam German Studies Lecture | Stephan Malinowski
12 januari 2023
In Duitsland bestaat een fel debat
over de banden tussen de familie
Hohenzollern en de nazi's, nadat de
Hohenzollern restitutie eisten voor de
Sovjet-onteigeningen van hun
eigendommen na 1945. Hiervoor
moet de familie bewijzen dat hun
voorouders de nazi's niet substantieel
steunden bij hun machtsovername. In
de juridische procedures en
discussies over deze kwestie zijn
historici veelgevraagde experts en
belangrijke getuigen geworden. Waaronder Stephan Malinowski, spreker tijdens
deze Amsterdam German Studies Lecture.
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Graduiertenkolleg | Adel und Konservatismus in der Weimarer Republik
12 januari 2023
Tijdens het Graduiertenkolleg van 12
januari 2023 gaan jonge onderzoekers
met Thomas Mergel (Edinburgh) en
Jacco Pekelder (Münster) in gesprek
over conservatieve kringen ten tijde
van de Weimarrepubliek. Hoe
belangrijk waren deze conservatieven
en hun politieke vertegenwoordigers,
wat waren hun motieven, hoe
organiseerden ze zich en hoe
bepalend was hun rol bij de nazimachtsovername in 1933?

Publicatie | Peuple(s) en colère. Populismus und Streitkultur in Deutschland und
Frankreich.
In 2022 is Peuple(s) en colère.
Populismus und Streitkultur in
Deutschland und
Frankreich verschenen onder redactie
van prof. dr. Nicole Colin en dr.
Catherine Teissier. De
interdisciplinair samengestelde
bundel bevat bijdragen over de
protestculturen in Duitsland en
Frankrijk. Deze verschillen om
historische, culturele en politieke
redenen op vele vlakken van elkaar,
maar tegelijkertijd zijn er vergelijkbare fenomenen zichtbaar.

Boekpresentatie | Dangerous Knowledge in Postwar America
20 september 2022
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Tijdens deze tweede editie van de
reeks The New Geopolitics of
Technology presenteerden John Krige
en Mario Daniels (DIA) hun boek
'Knowledge Regulation and National
Security in Postwar America'. Zij
schrijven over de Amerikaanse
beperkingen in de export van
transnationale kennis- en
informatiestromen sinds 1945 en de
enorme politieke relevantie in de
debatten over nationale veiligheid,
het buitenlandbeleid en de handelspolitiek. Met commentaar van Bastiaan van
Apeldoorn. Gespreksleiding: Luiza Bialasiewicz.

Dissertatieprijs 2022 voor Marieke Oprel
mei 2022
Wij feliciteren historica & oud DIApromovenda Marieke Oprel voor het
ontvangen van de Dissertatieprijs
2022 van Stichting Praemium
Erasmianum. Oprel kreeg de
onderscheiding voor haar proefschrift
waarin zij het Nederlandse naoorlogse
beleid m.b.t. 'Duitse onderdanen'
onderzoekt. Aan de hand van
gesprekken met nabestaanden laat zij
zien dat dit beleid ingrijpende
gevolgen had voor Duitse
Nederlanders. Het proefschrift verscheen als boek onder de titel 'Afrekenen met
de vijand' (Uitgeverij Van Oorschot).
Boekpresentatie | De geschiedenis van het Genootschap Nederland Duitsland
11 april 2022
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Op 11 april 2022 bood Ward Bruning
zijn boek 'Duitse dichters en denkers
in naoorlogs Nederland, de
geschiedenis van het Genootschap
Nederland Duitsland, 1953-2000' aan
Connie Palmen aan in Den Haag.
Ward heeft eerder stage gelopen op
het DIA waar hij het archief van het
Genootschap heeft geïnventariseerd.
Na aﬂoop van de stage besloot hij zijn
Master-scriptie bij Duitslandstudies
aan de UvA te schrijven over de
geschiedenis van het Genootschap. Het boekje is verkrijgbaar bij het Genootschap
Nederland Duitsland.
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