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De geheimen van mondelinge 

overleveringen in het Noorden en 

Oosten van Europa 

Over Edda’s, saga’s, Ilya Muromets, Kalevala en Krali Marko 

De mondelinge verteltraditie is speciaal in 

Noord- en Oost-Europa erg belangrijk. 

Verhalen over goden, helden, tovenaars, 

heiligen en heksen bieden een beeld van 

een wereld die misschien voorbij 

schijnt maar die echter in de praktijk nog 

springlevend blijkt te zijn. 

Mondelinge overlevering is zo oud als de 

mens is. Niet alleen is de mens zijn brein, 

de mens ik ook zijn verhaal. Vroege goden

- en heldenliederen, oude mythen, mid-

deleeuwse saga's en volksverha-

len, sprookjes, sagen en balladen, het zijn 

mooie voorbeelden van hoe de mens zich-

zelf en de wereld verklaarde en vorm gaf 

met behulp van liederen en verhalen, die 

lange tijd mondeling werden overgele-

verd. 

Het vertelde verhaal of het gezongen lied 

is niet alleen oud, het is ook universeel: 

dezelfde motieven en verhaalpatronen 

zijn te  vinden van Nieuw-Zeeland tot aan 

Alaska, van Groenland tot in Siberië. 

Sinds de middeleeuwen hebben filosofen, 

historici en taal- en letterkundi-

gen onderzoek gedaan naar oude verha-

len, vertelpatronen en de vertellers. 
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Zweedse geschiedenis en economie 

door de eeuwen heen 

In het licht van 400 jaar Nederlands-Zweedse diplomatieke  

contacten 

Zweden heeft in Nederland een bijzonde-

re klank. Het land met prachtige natuur 

geldt als modern, sociaal en vooruitstre-

vend. Hoe is dit zo ontstaan? Deze cursus 

gaat over de ontwikkeling van Zweden 

sinds de vroege middeleeuwen tot nu toe, 

waarbij het accent ligt op geschiedenis, 

cultuur en economie. 

 Zweden, een gebied dat van oudsher 

wordt verbonden met de rooftochten van 

de Vikingen, een woest landschap en de 

middernachtzon. Onderwerpen waar we 

in de afgelopen decennia de geschiedenis 

van de filosofie, het Zweedse welvaarts-

model, het emancipatorische gehalte van 

de samenleving, de kwaliteit van de 

Zweedse misdaadromans en IKEA als 

onderdeel van de Europese cultuur aan 

toe kunnen voegen. Het zijn maar een 

paar voorbeelden, waarmee een tipje van 

de sluier is opgelicht. Want waren die 

vikingen eigenlijk zulke vernielers, of 

moeten we hen eerder zien als vernieu-

wers? Hoe zagen hun vroege landswetten 

eruit, hoe was de opbouw van hun samen-

leving? Wat is de Unie van Kalmar en 

welke gevolgen kreeg deze voor het Scan-

dinavische gebied? Welke verband er is 

tussen het Zweedse koningshuis en een 

maarschalk uit het leger van Napoleon? 

Wie zijn de Samen en hoe houdt dit oer-

volk zich staande in de moderne tijd? 

Welke rol speelden de Zweedse koningen 

Gustaaf-Adolf en Karel X in de Zweedse 

gouden eeuw en hoe ging dit alles verlo-

ren? Wat weten we van de Scandinavische 

poolreizigers? Op deze en vele andere 

vragen zal op een luchtige manier worden 

ingegaan in deze collegereeks. Hoe heeft 

Zweden zich politiek, economisch en cul-

tuureel ontwikkeld en wat is de relatie tot 

andere landen die samen het cultuurge-

bied Scandinavië vormen? De geschiede-

nis van Zweden zal chronologisch worden 

behandeld vanaf de tijd van de Vikingen 

tot heden; aan de hand van een aantal 

thema's zal op verschillende aspecten van 

die samenleving nader worden ingegaan. 

Thema's zijn o.a. de Vikingen, de Samen, 

Zweden en de EU, het onderwijsstelsel, de 

(toegepaste) kunst.  
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Meer informatie 

Deze colleges worden verzorgd door het Nederland-Rusland Centrum in samenwer-

king met het Centre for Russian Studies en de Seniorenacademie. Beide maken on-

derdeel uit van de Rijksuniversiteit Groningen. Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met 

Nederland-Rusland Centrum 

Antonius Deusinglaan 2 

9713 AW  GRONINGEN 

info@nrce.nl 

www.nrce.nl 

+31 (0)50 3637823 

Nederland-Rusland Centrum 

Inschrijving 
Inschrijving is mogelijk via het formulier op onze website:  http://bit.ly/18hreYd 

 dr. Elka Agoston is 

gespecialiseerd in de 

Slavische talen en cul-

turen, met bijzondere 

expertise inzake de 

Balkan.  

dr. Janke Klok is docent 

Scandinavische Taal- en 

Letterkunde, gespecia-

liseerd in Scandinavische 

literatuur en cultuur.  

prof. dr. Hans van Kon-

ingsbrugge is hoogleraar 

Russische geschiedenis en 

politiek. Hij is tevens di-

recteur van het Nederland-

Rusland Centrum en het 

Centre for Russian Studies  
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