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Bij het nieuws: 4 en 5 mei
Achtergrond - 2 mei 2012

Bondspresident Gauck houdt zondag de 5 mei-lezing in Breda. Hij is de
eerste Duitse president die op Bevrijdingsdag in Nederland spreekt.
Het accent van de viering van 5 mei is sinds 1995 verschoven van
'bevrijding' (terugkijkend) naar 'vrijheid' (vooruitkijkend). Op 4 mei
vindt de dodenherdenking plaats. Op de Dam in Amsterdam heeft die
een nationaal karakter. In veel andere Nederlandse plaatsen zijn daar
Duitsers bij aanwezig. Duitslandweb over 4 en 5 mei:
4 mei: dodenherdenking
Dodenherdenking met Duitsers alleen lokaal (3-5-2010)
Duitse ambassadeur wil naar dodenherdenking (21-12-2009)
Duitsers welkom bij dodenherdenking (4-5-2007)
5 mei: de lezing van president Gauck
Zes vragen over zaak-Faber en komst Gauck (25-4-2012)
President Gauck houdt 5 mei-lezing in Nederland (29-3-2012)
Lees ook de Duitstalige reactie van het Duitsland Instituut Amsterdam (pdf) op
een artikel van Welt Online over het bezoek van Gauck aan Nederland (27-4-2012)
President Gauck
Lof en kritiek op nieuwe president Gauck (15-3-2012)
Portret Joachim Gauck (20-2-2012)
Joachim Gauck over vrijheid en zijn leven in de DDR (17-12-2010)
Oorlogsmisdadigers
Hoogleraar strafrecht Rüter over de zaak-Faber (16-11-2011)
Schending privacy oorlogsmisdadiger Boere niet bestraft (9-2-2012)
Zaak-Demjanjuk roept onbehagen op (13-5-2011)
Actuele debatten naar aanleiding van de Tweede Wereldoorlog:
Hoe media het Holocaustbeeld veranderen (26-7-2011)
De Tweede Wereldoorlog werpt nog steeds nieuwe kwesties op (3-5-2011)
Daders en taboes (15-4-2011)
Foto-albums van Duitse soldaten:'De onschuldigste foto's zijn het ergst'
(8-12-2010)
Conferentie: 'Onderwijs over oorlog te emotioneel’ (23-11-2010)
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Onderzoek 'Die Zeit' naar omgang scholieren met Holocaust (18-11-2010)
Studie: Duitse diplomaten werkten mee aan Holocaust (25-10-2010)
Naslagwerk Geschiedenis: WO II 1939-1945
Agenda:
4 mei, 20.00 uur: Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam en op andere
plaatsen in Nederland
5 mei, 11.25 uur: President Gauck houdt de 5 mei-lezing in Breda, live te volgen
bij de NOS
5 mei, 20.00 uur: Duits-Nederlandse nacht Sven Ratzke, Nina Hagen (Bimhuis
Amsterdam)
13 mei, 15.00 uur: Vrijheidslezing van politicologe en publiciste Ulrike Ackermann
(Nieuwe Kerk Amsterdam)
27 april - 29 juli: Tentoonstelling 'Vreemden in het Vizier. Fotoalbums van Duitse
soldaten uit de Tweede Wereldoorlog' (Legermuseum Delft)
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