Tafel Historie nodigt jullie uit!
Vrijdag 24 november organiseert Tafel Historie een lezing, Romanovs en Revolutie. De
spreker, drs. Marie-Thérèse ter Haar, is voor velen van ons inmiddels een oude bekende
geworden. Goede wijn behoeft geen krans, wij kunnen ons verheugen op een leerzame
avond, verzorgd door een deskundige en boeiende spreker.
We beginnen om 20:00 uur en de zaal is om 19:30 uur open. De koffie en thee staat dan
voor jullie klaar.
Graag tot de 24ste november!
Presidium Tafel Historie,
Sjaan Abbink, Ben Jonker, Tom Leurs, Dick v.d. Veen, Henk Posthouwer

Rusland &
Oost-Europa Academie
Rijnkade 4
6811 HA Arnhem
T: 088 00 10 777
E: info@ruslandacademie.nl
www.ruslandacademie.nl

!!

!!

!!

Lezing: Romanovs en revolutie
Rusland & Oost-Europadeskundige drs. Marie-Thérèse ter Haar (ca. 2 uur, incl. pauze)
'Ik heb medelijden met de tsaar. Ik heb medelijden met Rusland. Hij is een slechte en ongelukkige vorst. Wat
heeft hij geërfd en wat zal hij nalaten? Het is duidelijk dat hij een goed en intelligent mens is, maar het
ontbreekt hem aan een sterke wil.' - Sergej Joeljevitsj Witte (1849-1915), Russisch staatsman
Russische revolutie 1917. Welk kind heeft dat niet op school geleerd? In 2017 is het precies 100 jaar
geleden dat de laatste tsaar wordt afgezet.
Over tsaar Nicolaas II, tsarina Alexandra Fjodorovna en Raspoetin is veel geschreven en gesproken. Als de
laatste tsarenfamilie in 1917 wordt afgezet en in 1918 vermoord, is de USSR al gesticht. Jaren later echter
beweert een dame Anastasia te zijn, de jongste tsarendochter. Heeft zij destijds daadwerkelijk de slachting
overleefd?
De lezing gaat in op het leven van en de gebeurtenissen rondom de laatste tsarenfamilie.
Zo krijgt u een beeld van Rusland rond 1900. Marie-Thérèse verhaalt over tsaren en politieke gevaren,
intriges en onbegrip, over godsdienstwaanzin en gebedsgenezer Raspoetin en over eerherstel.
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