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100 jaar geleden brak in Duitsland de Novemberrevolutie uit.
Arbeiders en soldaten eisten sociale en politieke hervormingen. Dat
leidde tot het einde van het Duitse Keizerrijk. Ook in Nederland waren
protesten, maar van een revolutie kwam het niet. 50 jaar
later verzetten de 68'ers in Duitsland, Nederland en veel andere
landen zich tegen de heersende machtsverhoudingen.
Tijdens de themamiddag 18-68-18 gaan Nederlandse en Duitse schrijvers,
activisten, journalisten, politici en wetenschappers in gesprek over de invloed van
deze bewegingen. Ook delen ze hun ideeën over de sociale bewegingen van nu.
Historicus Frits Boterman, emeritus hoogleraar Moderne Duitse Geschiedenis aan
de UvA, leidt het thema in. De voorzitter van de Duitse Groenen, Robert Habeck,
schreef samen met zijn vrouw Andrea Palusch het theaterstuk '1918' over de
matrozenopstand in Kiel. Habeck is te gast tijdens de themamiddag en zal over
zijn ervaringen vertellen. Ook wordt voorgedragen uit zijn theaterstuk. Lees
ook: Habecks fascinatie voor revolutie
Tegelijkertijd zijn er in de andere zalen van de Melkweg twee themasessies:
Aufschrei en Was war, was bleibt von 68? In de eerste sessie gaat de Duitse
feministe Jasna Strick in gesprek met de Nederlandse activiste Harriet Bergman.
Lees ook: #aufschrei en #metoo: emancipatie in Duitsland.
Daarna spreekt de bekende historicus en voormalig communist Gerd Koenen met
Dunya Verwey, mede-oprichter van feministische actiegroep Dolle Mina. Lees
ook: Gerd Koenen over 1968: 'Achteraf schrik je van jezelf'
In de sessie Wer ist 'das Volk'? spreekt socioloog Thomas Wagner, auteur van Die
Angstmacher, met historicus en populisme-expert Koen Vossen, die onder meer
een boek schreef over de PVV. Lees ook: Nieuw rechts als spiegelbeeld van '68
Cesy Leonard van het activistische kunstenaarscollectief Zentrum für Politische
Schönheit geeft een presentatie en gaat in gesprek met het publiek in de sessie
Provokant! Lees ook: Kunstenaarscollectief ZPS: stormtroep tegen rechts
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