Oscar Mendliklaan 3, 2111 AS Aerdenhout

AAerdenhoutAerdenhout

OPENBOEK
Woensdag 19 september 2018
Maurits van Tol geeft een lezing: "Armenië, Kruisweg in de Kaukasus"
Sinds rond 2000 v.C. de eerste
contouren van een Armeense staat
zichtbaar werden is Armenië, vooral
door zijn ligging in de Kaukasus
- op het kruispunt van belangrijke
oost-west (zijderoute) en noord-zuid
(Rusland - Midden Oosten)
verbindingen - niet anders gekend
dan een zeer woelige geschiedenis.
De lezing behandelt in kort bestek de geschiedenis van Armenië, geïllustreerd met beelden
van wat er heden ten dage in het land van deze vier millennia nog te zien is.
Aandacht zal daarbij vooral geschonken worden aan de vele raakpunten met de geschiedenis
van Europa en het Midden Oosten.
Het Armeense volk kent een lange Christelijke traditie, die vanaf de benoeming tot
staatsgodsdienst in het jaar 301 tot de dag van vandaag heeft standgehouden. Wel is het zo,
dat sinds de invasie van de Mongolen in de 13e eeuw en de toenemende vervolgingen in de
eeuwen daarna een groot deel van de Armeniërs het land is ontvlucht en zich over de wereld
heeft verspreid. Ook beslaat het huidige Armenië nog slechts een klein deel van wat ooit, in
de eerste eeuw v.C., het machtige koninkrijk 'Tigran' was.
De basis voor deze lezing werd gelegd tijdens een reis door Armenië in het voorjaar van 2018.
17.00 uur
17.30 uur
18.45-20.00 uur

Zaal open (voor een drankje)
Aanvang van de lezing,
gemeenschappelijke maaltijd (voor wie hebben gereserveerd).

Reserveren voor de maaltijd tot uiterlijk 12.00 uur op de dag voorafgaande aan de lezing bij René
Stouthamer, e-mail: stouthamer-vanbiezen@hotmail.com of telefonisch 06 1639 6446.
Leden genieten voorrang voor de maaltijd, wanneer zij zich ten minste een week voor de dag van de
lezing opgeven.
Lezing € 7,- voor leden en € 10, - voor niet-leden;
Maaltijd € 12,- voor leden en € 15,- voor niet-leden, inclusief drankjes.

