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Hanco Jürgens 
  

Dr. Hanco Jürgens is wetenschappelijk medewerker aan het Duitsland 
Instituut Amsterdam en doceert Duitse geschiedenis aan de Universiteit 
van Amsterdam. Hij is als historicus gespecialiseerd in de moderne 
Europese geschiedenis van de achttiende tot en met de eenentwintigste 
eeuw. Als Duitslandexpert publiceert hij regelmatig in de landelijke 
kranten en is hij vaak te gast op radio en televisie. Zie voor een 

uitgebreide biografie de website van het Duitsland Instituut.      
 
 
 

Koen Vossen 
Dr. Koen Vossen is politiek historicus en doceert politicologie en politieke 
geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast verzorgt 
hij regelmatig cursussen voor Hoger Onderwijs voor Ouderen in 
Amsterdam en Rotterdam en publiceert hij in journalistieke media als de 
Groene Amsterdammer en het Historisch Nieuwsblad. Kijk voor meer 
informatie op www.koenvossen.com 
 

 
 
 

 
 
Opgenomen i.s.m. Bob Kommer Studio’s 
 
Bob Kommer Studio’s, opgericht in 1952, is één van de oudste geluidsstudio’s van Nederland. Naast 
het verzorgen van geluid voor diverse natuur- en animatiefilms, doet Bob Kommer Studio's al meer 
dan 20 jaar het 6-kanaals surround geluid van Omniversum en andere IMAX-theaters in Europa. De 
studio wordt ook gebruikt voor o.a. het inspreken van luisterboeken en het opnemen van 
hoorcolleges.  

 
Kijk voor meer informatie op www.bobkommer.com 

  

https://duitslandinstituut.nl/medewerker/5/hanco-jurgens
www.koenvossen.com
http://www.bobkommer.com/


Jaartallenoverzicht 
 
Kijk voor een Nederlandstalig geanimeerd jaartallenoverzicht, van 1918 tot 1945, op de website van 
het Duitsland Instituut Amsterdam. https://duitslandinstituut.nl/1918-tot-1945 
 
Op de website German History in Documents and Images vind je een uitgebreide tijdlijn in het Engels 
van 1500 tot heden. https://germanhistorydocs.ghi-dc.org/home.cfm  
 

 
Gebruikte muziekfragmenten 
 
Lale Anderson, Lili Marleen, Lied eines jungen Wachtpostens uit 1939, originele versie: 
https://www.youtube.com/watch?v=YjXC4N1HXf0 
 
Ook te zien in een na de oorlog ontdekt muziekfilmpje gemaakt door soldaat Toni Schütz uit 1942: 
https://www.youtube.com/watch?v=nDfre5mYonA 
 
Münchhausen van Friedrich Hollaender uit het anti-nazi cabaret Spuk aus der Villa Stern in het  
Tingel-Tangel-Theater in Berlijn (1931), gezongen door Ute Lemper op de cd Berlin Cabaret Songs 
(1996):  https://www.youtube.com/watch?v=LA3lHln15EU 
 
Spötterdämmerung uit de revue Es ist angerichtet! (1958) van Friedrich Hollaender, door hemzelf 
gezongen in de documentaire van Rainer Betram, Spötterdämmerung, Gespräche mit Friedrich 
Hollaender (1973), https://vimeo.com/57490297 
 
 
 
 

Aanbevolen literatuur 
 
Frits Boterman, Cultuur als macht, Cultuurgeschiedenis van Duitsland, 1800-heden (Amsterdam 2014) 
 
Frits Boterman en Willem Melching (red.), Het wonder Bondsrepubliek in 20 portretten (Amsterdam 
2009) 
 
Frits Boterman, Moderne geschiedenis van Duitsland. 1800-heden. Arbeiderspers 2005 
 
Mary Fulbrook, A History of Germany 1918-2020. Wiley Blackwell 2021 
 
Harald Jähner, Wolfstijd. Duitsland en de Duitsers 1945-1955 
 
Hanco Jürgens en Ton Nijhuis (red.), De vleugels van de adelaar, Duitse kwesties in Europees 
perspectief (Amsterdam 2017) 
 
Willem Melching, Van het socialisme, de dingen die voorbijgaan. Een geschiedenis van de DDR.  
Uitgeverij Bakker 2005 
 
Krijn Thijs (red.), Duitsland 1918-1991, Twintig vensters op een bewogen eeuw (Amsterdam 2020) 
 
Michèle de Waard, Angela Merkel, een politieke biografie (Amsterdam 2017) 

https://duitslandinstituut.nl/1918-tot-1945
https://germanhistorydocs.ghi-dc.org/home.cfm
https://www.youtube.com/watch?v=YjXC4N1HXf0
https://www.youtube.com/watch?v=nDfre5mYonA
https://www.youtube.com/watch?v=LA3lHln15EU
https://vimeo.com/57490297


Colofon 
  
Home Academy geeft hoorcolleges uit voor thuis en onderweg. Direct te downloaden of onbeperkt 
te beluisteren in de Home Academy Club. Interessante onderwerpen, van geschiedenis tot 
natuurwetenschappen, voorgedragen door boeiende sprekers. Zo kan je kennis opdoen in de auto, in 
de trein, op de fiets of thuis op de bank. Download de Home Academy app voor het beluisteren van 
onze hoorcolleges op een mobiel of tablet. 
  
Kijk verder op www.home-academy.nl 
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