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Beste mensen, zoals afgesproken aan het einde van de vorige curssus , gaan we 

door met het ontdekken en bespreken van nieuwe romans. Jullie hebben ook 

de wens geuit om Dostojevski te lezen – de keuze is gevallen op SCHULD EN 

BOETE . Voor sommige van jullie heb ik al enkele titels voor de zomer aan 

gegeven. Ik heb naast de Moderne Russische literatuur ook 3 schrijvers uit wat 

voreger Oost Europe hete gekozen. Milan Kundera is de grote Tsjechische en 

interantionale naam, en ik vind dat we hem ook moeten lezen en bespreken. 

Naast hem heb ik twee minder bekende maar even zo interessante schrijvers 

toegevoegd – de Pool Wieslaw Mysliwski en de Kroat Milenko Jergovic. 

Dan volgen nieuwe moderne Russische schrijvers – Andrej Koerkov, Andrej 

Bitov. 

De magistrale roman LEVEN EN LOT van Vassili Grossman ga ik extra bespreken 

los van de andere titels van de curssus. Met zijn bijna 1000 bladzijden is het 

een extra inspanning geweest, maar de moeite waard, en daarom besteed ik 

een speciale dag aan hem – naast het roman komt ook nog een lezing over de 

belegering van Stalingrad en film materiaal. 

Zoals in andere jaren, gaan we een boek per maand bespreken, steeds op een 

donderdag van 19 – 21 uur in het Centre for Russian Studies. Hier volgt de lijst 

met de data van bijeenkomsten: 

1.Wieslaw Mysliwski OVER HET DOPPEN VAN BONEN, 2011 -  donderdag 26 

september. 

2. Milan Kundera DE ONDRAAGLIJKE LICHTHEID VAN HET BESTAAN, 2012 – 

donderdag 24 oktober. 

3. Milenko Jergovic BUICK RIVERA, 2008 -  donderdag 21 november. 

4. Fazil Iskander HET OUDE HUIS ONDER DE CIPRES, 2010 – donderdag 12 

december. 

5. Andrej Koerkov PICKNICK OP HET IJS, 2000 – donderdag 18 januari 2014 



6. Andrej Bitov MONACHOVS VLUCHT, 2001 – donderdag 27 februari 

7. Dostojevski SCHULD EN BOETE, 2011 ( ook als e-book te verkrijgen) – 

donderdag 27 maart. 

8. Bulgakov DE MEESTER EN MARGARITA, 2008 – donderdag 17 april. 

 

Allew boeken zijn als nieuw of tweedehands bij Bol.com te krijgen. 

 

Ik verheug me op onze nieuwe bijeenkomsten en jullie aanwezigheid. 

Met vriendelijke groeten, Elka Agoston 


