
    

Cursusaanbod Voorjaar 2013 

Ook in het Nederland-Ruslandjaar 2013 zal het Nederland-Ruslandcentrum met een gevarieerd cursusaanbod de aandacht op Rusland vestigen. Het aanbod bestaat uit een tweetal cursussen en een bonuscollege. 

Rusland 18e eeuw Rusland 20e en 21e eeuw De stichting van Rusland: Het Kiëvse Roes 

Het ontwaken van een imperium: de fascineren-

de Russische geschiedenis van de 18de eeuw 

De wederopstanding van een grootmacht? De wortels van een wereldrijk 

De Russische geschiedenis kent vele hoogte- en dieptepun-

ten. Echter, de 18de eeuw is bij uitstek de eeuw van de 

Russische expansie geweest. Peter en Catherina de Grote 

gelden hierbij als vermaarde imperium-bouwers. Veel 

minder bekend is echter waarom en hoe zij dit hebben 

gerealiseerd. Tegelijkertijd kenmerkte de 18de eeuw zich 

ook door moderniseringspogingen die bij lange na niet alle 

succesvol waren. Rusland kreeg een belangrijke plaats op 

het internationaal-diplomatieke toneel, maar tegelijkertijd 

bleef het land vanuit West Europees oogpunt ver en vreemd. In deze cursus 

zal daarom ook ruime aandacht worden besteed aan het Russisch en westers 

perspectief op elkaar. Ook zal ruimhartig aandacht worden geschonken aan de 

relaties tussen Nederland en Rusland in de 18e eeuw. 

Met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie leek het er 

even op dat Rusland haar traditionele positie als 

grootmacht had verloren: 16 unierepublieken van de 

Sovjet-Unie werden onafhankelijk en de NAVO breidde 

uit richting oosten. Ook moest Rusland de stationering 

van troepen in Midden-Europa opgeven. De jaren 

waarin het land onder leiding stond van president Boris Jeltsin staan als 

chaotisch te boek en worden gekenmerkt door een economische malaise. 

Onder zijn opvolgers Vladimir Poetin en Dmitri Medvedev lijkt het beter met 

Rusland te gaan. Dat Rusland ook een zekere mate van assertiviteit heeft 

teruggekregen mag blijken uit het optreden van Rusland in de afvallige Geor-

gische regio’s Abchazië en Zuid-Ossetië in de zomer van 2008. Toch is het 

onzeker of de terugkeer van Rusland op het wereldtoneel op lange termijn 

daadwerkelijk zal plaatsvinden. Bovendien is het twijfelachtig of Poetin en 

Medvedev na de massale protesten in 2012 hun machtspositie ongewijzigd in 

stand kunnen houden. Deze geschiedenis en belangrijke kwesties zullen dan 

ook in deze collegereeks aan bod komen. 

In de 9e eeuw stichtten Scandinavische Varjaggen 

de stad Kiëv. Vanuit deze stad Kiëv bouwden hun 

nakomelingen aan een rijk dat grofweg het 

huidige Oekraïne, Belarus en het Westen van 

Rusland bevatte. In 988 bekeerde de grootvorst 

van dit Kiëvse Roes zich tot het Orthodoxe geloof. 

Veelal wordt dit Kiëvse Roes gezien als het begin 

van de Russische staat. In dit bonuscollege wordt 

ingegaan op de ontstaansgeschiedenis en de ten 

ondergang van dit rijk, alsmede de rol van dit Kiëvse Roes in de huidige 

Russische geschiedschrijving en cultuur. 

Opzet: Vijf colleges waarbij elk college twee decennia van de 18de 

eeuw tot onderwerp heeft. 

Opzet: Een vijftal colleges waarin elk een van de volgende periodes of 

themata in centraal zal staan: Het uiteenvallen van de Sovjet-

Unie, het Rusland van Jeltsin, Het Rusland van Poetin in zijn 

eerste twee periodes, Rusland onder Medvedev, en Rusland in 

Poetins derde periode en de toekomstperspectieven voor 

Rusland. 

Opzet: Een enkel college 

Tijd: 17, 24, 31 januari &  7, 14februari 2013 – 11u-13u Tijd: 28 februari & 7, 14, 21 28 maart 2013  - 11u-13u Tijd: 4 april 2013 - 11u-13u 

Plaats: Centre for Russian Studies, 2de verdieping universiteitsbiblio-

theek, Broerstraat 4, Groningen 

Plaats: Centre for Russian Studies, 2de verdieping universiteitsbiblio-

theek, Broerstraat 4, Groningen 

Plaats: Centre for Russian Studies, 2de verdieping universiteitsbiblio-

theek, Broerstraat 4, Groningen 

Docenten: Prof. dr. J.S.A.M. van Koningsbrugge & N.A. Kraft van Ermel, MA Docenten: Prof. dr. J.S.A.M. van Koningsbrugge & N.A. Kraft van Ermel, MA Docenten: Prof. dr. J.S.A.M. van Koningsbrugge & N.A. Kraft van Ermel, MA 

Prijs: €100 Prijs: €100 Prijs: €15 

Speciaal aanbod 
Wie zich voor beide collegereeksen tegelijkertijd inschrijft betaalt slechts €180 en krijgt het bonuscollege er gratis bij. Dat komt neer op een totale korting van €35. 

Inschrijven kan via: http://bit.ly/WuX1Lt  


