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De Russische revolutie 

Een nieuw wereldbeeld en zijn hedendaagse betekenis 

Het jaar 1917 deed de wereld op z’n 

grondvesten schudden. In februari van 

dat jaar werd, ten gevolge van de Russi-

sche deelname in de Eerste Wereldoorlog, 

het eeuwenoude Tsaristische regime om-

vergeworpen. In hetzelfde jaar vond een 

tweede revolutie plaats waarin de com-

munistische Bolsjewieken in Rusland aan 

de macht zouden komen. De Russische 

revolutie is echter een veel gecompliceer-

der verhaal dan een simpele machtsover-

name: ze is reeds in 1905 begonnen. Het 

nieuwe communistische regime had bo-

vendien een programma dat nooit eerder 

ergens ten uitvoer was gebracht: utopie 

en totalitarisme. In deze cursus zal Nico-

laas A. Kraft van Ermel u in eerste instan-

tie vertellen hoe deze machtsomwentelin-

gen in Rusland hebben kunnen ontstaan 

en hoe de Bolsjewieken uiteindelijk de 

totalitaire heersers van de Sovjet-Unie 

zijn geworden. Daarna gaat hij in op de 

ideologische strijd die dit totalitaire com-

munisme heeft gevoerd met het andere 

totalitaire regime van de 20ste eeuw: het 

nazisme. De ideologische wedkamp tus-

sen de Sovjet-Unie en Duitsland, tussen 

Communisme en Fascisme zou culmine-

ren in de massale verwoesting van mense-

lijke levens en de zone van landen tussen 

beide landen in. Recentelijk zijn historici 

als Timothy Snyder en Alexander Prusin 

deze geschiedenis van onderdrukking, 

genocides en oorlog gaan beschouwen als 

een geschiedverhaal. De gevolgen van 

zo’n geschiedverhaal zijn groot: ze raken 

aan het Europese eenwordingsnarratief 

waarin de Holocaust geldt als het grootste 

kwaad. Juist doordat zo’n 20 jaar het ge-

schiedverhaal van de Russische revolutie 

in aanraking komt met de bredere Euro-

pese geschiedenis staan we nu op het 

punt waarop de Europese geschiedvisie 

op de twintigste eeuw botst met de Russi-

sche. Het college zal eindigen met deze 

botsing en zal de cursist voldoende stof 

tot verder nadenken meegeven over deze 

gruwelijke maar zeer gewichtige episoden 

van de Europese en Russische geschiede-

nis. 
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De kruistochten 

Beeldvorming & Langetermijngevolgen 

De afgelopen jaren staat het Midden-

Oosten onder behoorlijke belangstelling: 

niet alleen het voortdurende conflict tus-

sen Israël en de Palestijnen, maar ook de 

politieke gebeurtenissen in Egypte, Syrië 

en Turkije zijn daar debet aan. Niet zel-

den geven de westerse media de indruk 

dat het hier om uitermate religieus gela-

den situaties gaat. Zo’n duizend jaar gele-

den stond het Midden-Oosten ook in bij-

zondere belangstelling in Europa, ook 

vanuit religieus oogpunt. De West-

Europese kruisvaarders wilden het Heilig 

land en de heilige stad Jeruzalem terug-

veroveren op de Islamitische Saracenen. 

Tussen 1095 en 1272 trokken de Europese 

kruisvaarders er er op uit om dit verlan-

gen te verwezenlijken.  Gedurende de 12e 

eeuw schitterde op de Rotskoepelmoskee 

een gouden Christelijk kruis. De kruis-

tochten faalden echter en een definitieve 

verovering van het Heilig land is nooit 

verwezenlijkt. De kruistochten zeggen 

misschien meer over Europa, dan over de 

relaties tussen Europa en de Islamitische 

wereld. In een tijd als de onze, waarin de 

relaties met de Islamitische wereld sterk 

in de aandacht staan is kritisch zelfonder-

zoek naar het verleden een must. De 

kruistochten hebben immers een sterke 

invloed in beeldvorming gehad. Boven-

dien is het fenomeen kruistocht niet al-

leen beperkt gebleven tot het Midden-

Oosten: het heeft ook een belangrijke rol 

gespeeld in Zuid-Europa (Spanje en Por-

tugal) en in Noord-Europa (Polen, Litou-

wen en Rusland). In deze zevendelige 

cursus neemt Hans van Koningsbrugge u 

mee langs spannende verhalen, waarin 

onder meer Keizer Frederick Barbarossa, 

Saladin, Godfried van Bouillon en Wil-

lem I van Holland de hoofdrol spelen. 

Verhalen die bol staan van verraad, on-

kundig handelen en militaire successen. 

Ook neemt Hans van Koningsbrugge u 

mee naar het heden en gaat in op de rele-

vantie van de Kruistochten heden ten 

dage en de langetermijngevolgen die deze 

episoden in de Europese geschiedenis 

hebben gehad.  
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Bonuscollege 
Rusland & de NAVO 

De NAVO en Rusland klinken gezien het 

koude-oorlogsverleden niet bepaald als 

ideale partners. Toch was het in de jaren 

‘90 zelfs niet ondenkbaar geweest dat 

Rusland op termijn zou toetreden tot het 

West-Atlantisch bondgenootschap. Met 

de komst van Poetin aan de macht in 

2000 en de nieuwe assertieve koers die 

zijn Rusland is ingeslagen lijken de kan-

sen daartoe voorgoed vervlogen. Ook van 

de kant van het westen zijn er de nodige 

misstappen gezet. In dit bonuscollege 

wordt de moeizame relatie tussen Rus-

land en de NAVO uit de doeken gedaan en 

zal worden ingegaan op de vraag of de 

huidige gespannen betrekkingen volledig 

op het conto van de assertieve Poetin mo-

gen worden geschoven.  
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Speciale kortingsactie 

Wie zich inschrijft voor zowel de collegereeks “De Russische 

revolutie” als “De kruistochten” krijgt het bonuscollege 

(inschrijfgeld €15) er gratis bij!  Dat komt neer op een totale 

korting van 7%! 

7%
 Korting 

Inschrijving 

Inschrijving is mogelijk via het formulier op onze website: http://bit.ly/19keSwY 

Locatie 

Alle colleges vinden plaats in het Centre for Russian Sudies op de 2de verdieping van 

de universiteitsbibliotheek in Groningen (Broerstraat 4, 9712 CP in Groningen. Een 

routebeschrijving kunt u vinden op: http://www.rug.nl/about-us/how-to-find-us/

route  

Meer informatie 

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

king met het Centre for Russian Studies. Beide maken onderdeel uit van de Rijksuni-

versiteit 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 

http://bit.ly/19keSwY
http://www.rug.nl/about-us/how-to-find-us/route
http://www.rug.nl/about-us/how-to-find-us/route
mailto:info@nrce.nl?subject=Collegaanbod%20najaar%202013
http://www.nrce.nl

