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Voorwoord 
Jos Schaeken 
 
Beste studenten, alumni en collega’s, 

Het collegejaar 2006-2007 kende een aantal heuglijke gebeurtenissen. Zeker een 
vermelding waard zijn het afstuderen van onze eerste masterstudent, niet min-
der dan vijf doctoraalstudenten en elf bachelors. Voorts was daar het onderzoek 
van de Keuzegids Hoger Onderwijs 2006-2007, waaruit onze opleiding als beste 
uit de bus kwam op basis van het oordeel van studenten. Halverwege het studie-
jaar volgde nog de LSR Onderwijsprijs 2007, die tijdens de diesviering van onze 
universiteit werd toegekend aan Larissa Anissimova voor de kwaliteit van haar 
taalvaardigheidslessen en vooral ook voor de wijze waarop zij studenten weet te 
motiveren. We mogen dus wel spreken van een zeer geslaagd onderwijsjaar. 

Op facultair gebied zullen er op termijn de nodige veranderingen plaatsvinden. 
Zo zullen er in de plaats van de huidige onderwijsinstituten vier disciplinaire in-
stituten en een regio-instituut ingesteld worden. Dit gebeurt met het oog op het 
creëren van een nauwere band tussen onderzoek en onderwijs, en op het vergro-
ten van de mogelijkheid om medewerkers flexibeler in te zetten. Voor onze op-
leiding houdt dit in dat de diverse docenten in de toekomst niet meer onder één 
instituut zullen vallen, maar respectievelijk onder Taalwetenschap, Literatuurwe-
tenschap en Geschiedenis. 

Komend jaar zullen de opleidingen ook inspelen op het minorstelsel dat in sep-
tember 2008 universiteitsbreed wordt ingevoerd. Een minor bestaat uit een sa-
menhangend onderwijspakket met een omvang van 30 ECTS en is toegankelijk 
voor studenten van alle faculteiten. De minor Slavisch zal dan ook vooral gericht 
zijn op studenten ‘van buiten’. 

De Ruslandkundigen Ruben Verheul en Hans Oversloot publiceerden in sep-
tember 2006 het artikel ‘Managing Democracy: Political Parties and the State in 
Russia’ (Journal of Communist Studies and Transition Politics). In Review of Cen-
tral and East European Law verscheen in april 2007 van Hans Oversloot nog 
‘Reordering the State (without Changing the Constitution): Russia under Putin’s 
Rule, 2000-2008’. Joop de Kort schreef ‘The Investment Climate in the Com-
monwealth of Independent States’ in de serie Law in Eastern Europe (Investor 
Protection in the CIS. Legal Reform and Voluntary Harmonization), en samen 
met Rilka Dragneva ‘The Legal Regime for Free in the Commonwealth of Inde-
pendent States’ (International and Comparative Law Quarterly).  
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Bij de slavisten verscheen onder andere in het oktobernummer van  Октябрь 
(2006) van de hand van Otto Boele het artikel ‘Сложные продажи: русская ли-
тература в Голландии. Everything you wanted to know about… Dostoevsky!’, 
over de positie van de Russische literatuur op de Nederlandse boekenmarkt. Van 
Egbert Fortuin werd in de decemberuitgave van Russian Linguistics (2006) ‘On 
the use of Dative Subjects in the Construction of Anteriority in Russian’ gepub-
liceerd. Ellen Rutten, gastmedewerker aan onze opleiding, heeft in februari 2007 
bij NWO een Rubiconbeurs gekregen voor een onderzoeksproject met de naam 
‘Reclaiming the Reader: New Sentimentalist Writing in Post-Soviet Russia’, dat 
zij momenteel uitvoert aan de universiteit van Cambridge.  

Tot slot werd begin dit jaar de website http://gramoty.ru gelanceerd, die tot stand 
is gekomen in het kader van het internationale, vanuit Leiden gecoördineerde 
samenwerkingsproject ‘Birchbark Literacy from Medieval Rus. Contents and 
Contexts’. Op deze website zijn foto’s en schetsen van de originele berkenbasten 
opgenomen, alsmede modern Russische vertalingen, gedetailleerde gegevens 
over de datering en vindplaats van de brieven en verwijzingen naar aanvullende 
literatuur: een mijlpaal in de bestudering van berkenbastteksten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIP! 

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en abonneer je op de RSS-feed of 
de e-mailupdates van de opleidingen Slavische talen & culturen en 
Ruslandkunde! Meer informatie op www.slavisch.leidenuniv.nl. 
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Bericht uit de opleidingen 
Henk Kern 
 
Het verhaal van het voorbije collegejaar 2006-2007 zou wel eens de boeken in 
kunnen gaan als een overgangsfase. De gecombineerde opleidingen Slavisch en 
Ruslandkunde hebben dit jaar goed kunnen functioneren dankzij een inmiddels 
vaste staf met een uitontwikkeld studieprogramma in een schijnbaar rustige om-
geving. De opleiding kon zich bovendien verheugen in een gestaag groeiende 
belangstelling van de zijde van studenten, waardoor althans in de bachelorfase 
voldoende kritische massa aanwezig was om het onderwijs levendig te maken.  
 
Stabiliteit en groei hebben gezorgd voor een jaar met positieve studieresultaten, 
en zelfs voor een officiële bekroning in de vorm van de jaarlijkse LSR Onderwijs-
prijs. Maar ondertussen werden achter de schermen alweer de voorbereidingen 
getroffen voor de volgende stormperiode van reorganisaties. Zo moest het deli-
cate evenwicht in de verdeling van studiepunten over het onderwijsprogramma 
worden herzien ten behoeve van universiteitsbrede administratieve uniformiteit. 
En ook gaat de vrije bijvakruimte op de helling teneinde omgevormd te worden 
tot vaste pakketten van ‘minoren’ en door de faculteit verplichte ‘kerncurricu-
lumvakken’, wat tezamen diep ingrijpt in de samenstelling en organisatie van het 
eigen hoofdvak. Ten slotte staat de opleiding ook nog een organisatorische her-
indeling van de staf te wachten in verschillende nieuw op te richten instituten 
binnen de faculteit. Genoeg kopzorgen om bijna te vergeten dat er ook gewoon 
goed werk geleverd is tijdens het afgelopen studiejaar. 
 
Zo telde in deze periode het totaal aantal ingeschrevenen voor de beide opleidin-
gen samen maar liefst 91 studenten, verdeeld over verschillende fasen en pro-
gramma’s. De instroom van de propedeuse bedroeg in september 2006 in totaal 
15 studenten (12 Ruku en 3 Slav). En per september 2007 telde de instroom zelfs 
22 studenten (12 Ruku en 10 Slav). In het tussenliggende jaar zijn er ook 12 pro-
pedeusediploma’s uitgereikt. Wat de doorstroom naar de bachelorfase betreft, 
had de opleiding helaas nog steeds te kampen met een hoog afvalpercentage in 
de propedeuse. Dat lijkt iets onvermijdelijks te zijn.  
 
Niettemin telde de groep van tweede- en derdejaars bachelors bij elkaar in 2006-
2007 niet minder dan 57 studenten (38 Ruku en 18 Slav). Daarnaast zijn ook de 
laatste doctoraalstudenten in meer of mindere mate actief. Dit betrof het afgelo-
pen jaar nog 20 studenten (8 Ruku en 12 Slav). Voor het doctoraal moet de mas-
ter in de plaats komen. Een bescheiden maar positief begin is dit jaar gemaakt 
met een instroom in de master van 7 studenten (3 Ruku en 4 Slav), aangevuld 
met een aantal studenten uit Amsterdam die colleges bij ons volgen in het kader 
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van het sectorplan. De masteropleiding zoals die op papier al bestond, kon hier-
mee dit jaar hoognodig eens in de praktijk gebracht worden. Het resultaat van 
dit al was het afgelopen studiejaar mede af te lezen aan het aantal uitgereikte di-
ploma’s: 11 bachelors (4 Ruku en 7 Slav), 5 doctoralen (1 Ruku en 4 Slav) en één 
master (Slav). Qua ‘output’ betekende dit een stijging van bijna 50% ten opzich-
te van het vorige studiejaar, 2005-2006. 
 
Goede colleges en begeleiding van studenten vergen veel zorg en aandacht van 
docenten. Tijdens het afgelopen studiejaar zijn beide opleidingen erin geslaagd 
een zeker niveau op dit gebied hoog te houden, zoals ook gebleken is uit de eva-
luaties die door de beide opleidingscommissies zijn uitgevoerd. Er was zelfs gele-
genheid voor het organiseren van iets extra’s in de vorm van de ‘master lectures’ 
waarin specialisten uitgenodigd werden voor een lezing aan een breed geïnteres-
seerd publiek in combinatie met een ‘workshop’ voor een selecte groep van 
voorbereide studenten uit de eigen opleiding. Zoltan Barany (University of Tex-
as) sprak over trends in de moderne Russische politiek en Nanci Adler (Cen-
trum voor Holocaust- en Genocidestudies te Amsterdam) sprak over de herin-
nering aan het Sovjetverleden. Een dergelijk initiatief verrijkt het programma en 
biedt de gemotiveerde student een kans op verdieping en verbreding van het 
blikveld. Het is te wensen dat we in de komende tijd ondanks alle stormen door 
mogen gaan met de ‘corebusiness’ van een degelijke opleiding, aangevuld met 
alle extra’s die daar de ‘jeu’ aan geven.  
 
 
Studenten werven 
Titia Bouma 
 
In de jaren tachtig was het beleid van het Ministerie van O&W erop gericht dat 
een opleiding in ieder geval 25 eerstejaars moest hebben, anders werden oplei-
dingen uit verschillende universiteitssteden samengevoegd. Leiden zou opgehe-
ven worden, maar Karel van het Reve voerde actie en Leiden mocht blijven be-
staan ten koste van Utrecht. Misschien dat regeerders ooit weer zo’n plan gaan 
maken en uitvoeren, dus wordt er achter de schermen hard gewerkt om studen-
ten naar Leiden te lokken. 
 
In het studiejaar 2006-2007 is een aantal projecten gestart bij Letteren om stu-
denten te werven. Met de opleiding Ruslandkunde waren we betrokken bij het 
ontwikkelen van een prototype van de brochure, met een echte tekstschrijver 
van een echt bureau. De indeling is anders geworden, er zitten veel blokjes in, 
met weetjes. En het schijnt dat de jeugd van tegenwoordig deze brochure leuker 
vindt dan de oude. Het was overigens best moeilijk om goede, leuke foto’s te vin-
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den. Daarom wil ik hierbij een oproep doen mooie digitale foto’s van Rusland 
naar mij door te mailen, zodat we een bestand kunnen maken. De overige bro-
chures, dus ook die van Slavische talen en culturen, zijn samen met de opleidin-
gen gemaakt door de afdeling Voorlichting van Letteren. 
 
Daarnaast is naarstig gewerkt aan het oppimpen van de scholierenwebsite. Om 
een indruk te geven van studeren in het buitenland heeft Chanoeck den Adel een 
geweldig leuke documentaire van vijf minuten gemaakt van het verblijf in Sint-
Petersburg. Deze is binnenkort op die website te zien. Hou daarvoor onze eigen 
website in de gaten: www.slavisch.leidenuniv.nl. 
 
Voor de tweede keer hebben we een cursus voor Lapp-Top georganiseerd, waar 
veertien middelbare scholieren een spoedcursus Russisch kregen van Larissa 
Anissimova. Bovendien kregen ze een college taalkunde en grammatica van Jos 
Schaeken en een college letterkunde van Otto Boele. Met Otto Boele en MOST 
werd ook de Hermitage aan de Amstel bezocht. De tentoonstelling van dit jaar 
sprak echter minder aan. Ook van deze groep is weer een hele leuke film ge-
maakt door twee studenten van de kunstacademie/filmacademie, Ernest Mis-
tiaen en Sacha Gertschik. Een van onze huidige eerstejaars heeft trouwens vorig 
jaar meegedaan aan het Lapp-Top-project. Kortom: werven werkt! 
 
 
Low profile studeren: een interview met twee oudere jongeren 
Titia Bouma 
 
In bijna elk cohort zit er wel één: een student die niet net uit de schoolbanken 
komt, maar al een carrière achter de rug heeft en zijn pensioen uitgeeft aan col-
legegeld en studieboeken. ‘De oudere jongeren’ (een term van Koot en Bie) 
doopte mijn voorganger Harry Pijnenburg hen. Vaak krijg ik mails van mensen 
die terug naar de collegebanken willen. Dan wijs ik ze op de verschillende moge-
lijkheden: à la carte studeren (geen tentamens, alleen toehoorder), contracton-
derwijs volgen (wel tentamens, € 75 per ECTS) of regulier student worden. Statis-
tisch gezien doet de oudere student het bij ons net zo goed als de jonge. Sommi-
gen studeren af, anderen niet. Om mijn voorlichting beter af te stemmen op dit 
soort studenten en omdat ik ook nieuwsgierig was naar beweegredenen en we-
derwaardigheden, had ik samen met Carlijn Braam een zeer gezellig gesprek met 
twee van die oudere jongeren: Marion de Koning-Beunders en Eva van Santen. 
Marion studeerde vijf jaar geleden af als Ruslandkundige, Eva in januari 2006 als 
slaviste. 
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Eva begon in de tijd van Karel van het Reve met slavistiek, maar maakte de stu-
die niet af. Ergens vóór het kandidaats stopte ze, omdat het perspectief op banen 
zo gering was en het literair vertalen voor Van Oorschot dat ze toen deed zo 
weinig opleverde. Ze zwaaide om naar een avondstudie MO-A Engels, want dat 
was handig met een kind en in het onderwijs verdiende ze meer. 
 
Marion heeft een totaal ander verhaal. “Ik ben begonnen met medicijnen, ik heb 
bijna mijn kandidaats gehaald. Om financiële redenen ben ik toen analiste ge-
worden in de Kinderkliniek van het Academisch Ziekenhuis Leiden. Op mijn 61e 
ben ik opgehouden, toen het lab werd opgeheven. Ik heb nog een gouden hand-
druk gekregen en die kon ik mooi gebruiken voor collegegeld.” 
 

 
 
Ook Eva is met vervroegd pensioen gegaan na vijfentwintig jaar lerares Engels te 
zijn geweest. Toen wilde zij haar Russisch weer wat ophalen. Ze deed eerst wat 
cursussen à la carte, maar Harry Pijnenburg haalde haar over om zich als regu-
lier studente in te schrijven. Een aantal van de vroeger behaalde vakken bleef 
staan, en haar vrije keuzeruimte werd gedeeltelijk ingevuld met haar MO-B En-
gels. 
 
Marion had zich al jaren met Russisch beziggehouden. Ze deed eindexamen ha-
vo en vwo Russisch op de avondschool. Daarna heeft ze nog vijftien jaar Rus-
sisch gedaan bij Lena Lubotsky. Op mijn vraag of ze fulltime wilde gaan stude-
ren, zegt ze: “Nee, helemaal niet. Ik ging informeren of ik bij de universiteit een 
leuke cursus kon doen. Maar toen was daarboven een hele enthousiaste secreta-
resse die zei: ‘Waarom ga je niet studeren?’ Weet je nog?” “O,” zegt Eva, “was jij 
dat, Titia?” Inderdaad was ik toen secretaresse. “Gelukkig stond mijn man hele-
maal achter me, anders was het nooit gelukt”, aldus Marion. 
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Marion houdt zich nog steeds met Russisch bezig, leest veel, volgt zo mogelijk 
elk jaar een collegecyclus van Otto Boele (of vroeger van professor Klein). Voor 
haar kinderen en kleinkinderen vertaalde ze naar aanleiding van een gezamenlij-
ke reis naar Jalta twee verhalen van Tolstoj, waar ze een boekje van liet maken. 
En af en toe vertaalt ze een sprookje voor haar kleinkinderen. Eva vertaalt nu 
met veel plezier een moderne Russische roman voor een uitgever in Amsterdam. 
Dat is zeer bevredigend, omdat ze daarmee haar Russisch goed bijhoudt. 
 
Op de vraag of het vroeger anders was in de collegebanken, antwoordt Eva dat 
het verschil niet zo groot is. “Toen, in de tijd van Karel van het Reve, waren de 
groepjes ook klein, net als nu, niet meer dan twaalf denk ik. Dat was in ’65, hier 
in Leiden. De sfeer was ook vergelijkbaar, heel informeel. Karel van het Reve be-
gon met een vertaalcollege - we vertaalden Het schot van Poesjkin. We keken 
eerst naar bestaande vertalingen, daar leerde je een hoop van. Soms gaf hij die 
colleges ook bij mij thuis, als het lastig was om een oppas te vinden voor mijn 
zoontje. Na afloop dronken we een borreltje. Dat was reuzegezellig! Later lieten 
we zelfs Chinees eten komen. Tja, dat is er niet meer.” Een aantal jaar geleden 
nog wel: Peter Hendriks liet volgens Carlijn nog wel studenten bij zich thuis ko-
men.  
 
Bij medicijnen zaten toen de collegebanken ook al vol: 150 man. Maar verder 
vindt Marion dat het studeren niet veranderd is. Je moet gewoon regelmatig 
werken, de stof goed bijhouden.  
 
Allebei zagen ze er eerst wel tegenop om zich onder de jeugd te mengen. Eva: “Ik 
was bang dat ze zouden denken: wat moet dat oude mens hier? Ik vond die oude 
dames vroeger niet zo leuk, omdat ze veel te veel vragen stelden. En alles zo goed 
wisten. Ik dacht: dat moet ik dus niet doen. Je moet low profile blijven, je heel 
bescheiden opstellen. Zo min mogelijk zeggen, alleen als het je gevraagd wordt.”  
 
“Vooral bij literatuurcolleges had je dat. Mensen van zestig hebben natuurlijk 
veertig jaar langer gelezen dan de twintigjarige studenten. En dan gaan ze zitten 
vertellen wat ze allemaal weten. Dat is heel vervelend voor jonge studenten”, zegt 
Marion. (Dit zal dus mijn advies worden aan de oudere jongeren die komen stu-
deren: houd je mond!). Carlijn merkt op dat er bij Slavisch wel een verschil is: 
hier lopen relatief veel studenten rond die pas later met de studie beginnen en 
dus sneller open zullen staan voor anderen. Marion heeft dan ook veel vriend-
schap van haar jonge jaargenoten ondervonden en heeft nog steeds contacten 
met hen. 
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Het moeilijkste van studeren vond Eva het opbrengen van een discipline, die 
heel anders is dan de discipline die je in je baan nodig hebt. Vooral omdat je je 
sociale leven op een laag pitje moet zetten. Tentamens als Verbum en Nomen 
waren erg pittig. “Ik dacht toen wel eens: waar ben ik mee bezig?” Marion kwam 
rechtstreeks van haar werk, en had geen problemen met discipline, maar dacht 
steeds dat ze te dom was om het te halen. Ze heeft ook een paar tentamens drie 
keer gedaan. Maar uiteindelijk is het dan wel gelukt. Volgens Eva is het wel leer-
zaam en vormend om af en toe een tentamen over te moeten doen. 
 
Veel mensen denken dat je geheugen achteruitgaat, maar geen van beiden heeft 
daar last van gehad. Eva: “Voor Verbum werkte ik met een jonge studente samen 
en er was bijna geen verschil.” De vertalingen van Felix Kaplan vond Marion het 
moeilijkste studieonderdeel. Eva had de meeste moeite met haar bijvak Gender 
Studies, maar dat kwam vooral omdat ze dat in de verkeerde volgorde heeft ge-
daan: eerst blok 2. De voorlichtster had gezegd dat dat wel kon. 
 
Marion vond geschiedenis het leukst, dat werd ook haar specialisatie en bij Eva 
was dat literatuur. “Ik vond de colleges bij professor Klein erg leuk. Daar heb ik 
van genoten. Vooral bij de achttiende eeuw dacht ik: dit is uniek wat ik hier hoor. 
In de tijd van Karel van het Reve werd achttiende-eeuwse literatuur afgedaan als 
niet erg belangrijk. In de jaren negentig blijkt de achttiende eeuw vol met inte-
ressante schrijvers te zitten. Dan zie je de ontwikkeling van de slavistiek in Ne-
derland.” Marion heeft ook veel colleges van professor Klein gevolgd, vooral na 
haar afstuderen. Ze probeert elk jaar nog een college te volgen. “Klein was fan-
tastisch, maar zijn mening stond vast. Boele staat meer open voor andere me-
ningen.” 
 
Of er iets ontbrak aan de opleiding? Eén ding: studenten Ruslandkunde met een 
specialisatie geschiedenis weten ( te) weinig van de Russische literatuur, en om-
gekeerd weten de slavisten met een specialisatie literatuur ( te) weinig van de ge-
schiedenis. Als ik vraag welk advies ik aan herintreders moet geven, zegt Marion: 
“Ik zou aanraden om het voor het diploma te doen. Maar het hangt heel erg van 
de thuissituatie af. Het kost je veel tijd.” Eva: “Als je het echt goed wilt doen, is 
het beter om de hele studie te doen. Dan krijg je een beter beeld en is je kennis 
ook groter. Het is natuurlijk wel nodig dat je er veel tijd aan besteedt. Het werkt 
niet als je er maar twee uurtjes in de week in stopt.” 
 
Terug naar de collegebanken is Marion en Eva al met al zeer goed bevallen. “Het 
levert zo’n goed gevoel op dat we het afgemaakt hebben!” 
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Stageverslag Almaty 
Nadia Verwaal 
 
Eind mei dit jaar ontving ik van studiecoördinatrice Titia Bouma een geforwarde 
e-mail over een stageplek op het Nederlandse ambassadekantoor in Almaty, 
waarbij de stagiair kennismaakt met de verschillende afdelingen en werkzaam-
heden binnen een ambassade. Een stage stond op dat moment niet in de plan-
ning, laat staan dat een bezoek aan Kazachstan hoog op mijn prioriteitenlijstje 
stond; mijn aandacht ging vooral uit naar een traineeship van twee jaar bij Bui-
tenlandse Zaken waar ik op dat moment voor aan het solliciteren was. Toch be-
sloot ik op de e-mail te reageren, omdat een paar maanden praktijkervaring op-
doen op een BZ-post me duidelijk zou maken of ik na mijn afstuderen wel voor 
deze instantie wil werken, en omdat een verblijf in deze voormalige Sovjetstaat 
best een uitdaging was.  
 
Voor het traineeship zochten ze helaas iemand met al enige werkervaring, maar 
op het ambassadekantoor was ik van harte welkom vanwege mijn kennis van het 
Russisch en mijn voorstel om tijdens de stage voor mijn scriptie onderzoek te 
doen naar recente ontwikkelingen in de olie- en gassector van Kazachstan. 
 

Zo arriveerde ik eind augustus in het land dat ik alleen 
kende vanwege lanceerbasis Bajkonoer, het dopingschan-
daal rond de Astana-ploeg en, uiteraard, Borat. Een naam 
die je hier absoluut niet hardop moet uitspreken, want de 
Kazachen vinden de film een grove belediging voor hun 
land (het enige wat wordt gewaardeerd is wanneer Borat de 
Oezbeekse ambassade uitscheldt, want dat vinden ze hier 
geheel terecht). 
 

Mijn vaste plek op het ambassadekantoor bevindt zich op de economische afde-
ling, waar ik samen met twee collega’s werk aan diplomatieke nota’s, interne 
memo’s en voornamelijk zogeheten handelsvragen: verzoeken van bedrijven om 
informatie over bijvoorbeeld de vestigings- en afzetmogelijkheden in Kazach-
stan. Door deze werkzaamheden verdiep ik me in verschillende economische 
vraagstukken en ontwikkelingen, wat erg interessant en leerzaam is. Ook inter-
viewen en helpen we bedrijven die op de ambassade langskomen met dergelijke 
vragen, en bezoeken we af en toe Nederlandse bedrijven die zich in en rond Al-
maty hebben gevestigd.  
 
Zo kwam ik enkele weken geleden terecht op het landbouwbedrijf van een Ne-
derlander, die verschillende akims (gouverneurs van de regio’s) had uitgenodigd 
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voor een presentatie van uit Nederland geïmporteerde landbouwmachines. Mijn 
collega, die direct geheel onterecht de titel ‘ambassadeur’ kreeg toebedeeld, werd 
gevraagd om een speech te leveren. Daar ze dachten dat ik de tolk was, mocht ik 
naast hem gaan staan om zijn geheel onvoorbereide toespraak direct naar het 
Russisch te vertalen. Best pittig! Vervolgens werden we uitgenodigd om tussen 
de akims plaats te nemen in een yurt, een traditionele Centraal-Aziatische tent 
waar even traditioneel eten werd geserveerd: schapenhoofd – niet in stukjes, 
maar gewoon een hele schapenkop … 
 

Het begin van mijn stageperi-
ode stond voornamelijk in het 
teken van de voorbereidingen 
van het bezoek van de minister 
van Economische Zaken: ik 
moest me inlezen in bergen 
informatie over de economie 
van Kazachstan, ondersteunde 
de meereizende handelsmissie 
en organiseerde bijvoorbeeld 
een persconferentie op de 
grootste olie- en gasbeurs in 
Centraal-Azië. In oktober heb 

ik naast mijn economische werkzaamheden ook meegedraaid op de visumafde-
ling en onder andere een rapport geschreven naar aanleiding van een onderzoek 
naar de klantvriendelijkheid van de visummedewerkers.  
 
Tijdens mijn laatste maand richt ik me verder op mijn scriptieonderzoek en help 
ik mee met het beoordelen van een mensenrechtenproject, want de ambassade 
heeft ook een politieke afdeling. Daarbij zit ik ook ’s avonds en in het weekend 
geen moment stil, want de voormalige hoofdstad van Kazachstan en de omlig-
gende regio bieden een goed nachtleven en verschillende bezienswaardigheden. 
 
Een stage is niet alleen een unieke ervaring op zich, maar biedt ook de mogelijk-
heid om vaardigheden op te doen die je tijdens je studie niet tegenkomt en ken-
nis te maken met toekomstige werkgevers. Zeker als je het combineert met bij-
voorbeeld een onderzoek voor je scriptie, is het een goede aanvulling op je oplei-
ding. 
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Bruisend MOST 2006-2007!  
Lija van Vliet 
 
Op 26 september 2006 werd het nieuwe vijfkoppige MOST-bestuur geïnstalleerd: 
Wilco Stout en Femke van der Zeijden namen zitting als algemeen lid, Nadia 
Verwaal werd de nieuwe secretaris. Koen Haer en Lija van Vliet begonnen aan 
hun tweede bestuursjaar als respectievelijk penningmeester en voorzitter. Op 
1 februari vertrok Femke naar Sint-Petersburg. De activiteiten die in deze drie 
maanden zouden volgen, werden georganiseerd door een vierkoppig bestuur. 
Uiteraard werd MOST ook dit jaar bijgestaan door haar subcommissies Novaja 
Kuchnja (onder leiding van Femke), Efir (gecoördineerd door Koen) en de 
Reissub (onder leiding van Lija).  
 
Tijd om van de bestuurswisseling bij te komen had het nieuwe bestuur niet. Op 
27 en 29 september verwelkomde MOST de heer Kurbanovski, kunsthistoricus en 
docent aan het Russisch Staatsmuseum. De heer Kurbanovski was speciaal voor 
MOST overgekomen uit Sint-Petersburg. Hij heeft twee lezingen gegeven. De 
eerste was een globale reis door de Russische kunstgeschiedenis en de tweede 
handelde over de Sovjetkunstenaars uit het post-Brezjnev-tijdperk. Beide 
lezingen zijn mede mogelijk gemaakt door de vakgroep en door het Nederlandse 
consulaat-generaal in Sint-Petersburg. Een zeer geslaagde cyclus met een 
opkomst van een kleine tachtig geïnteresseerden en MOST-leden.  
 
Een nieuwe activiteit voor MOST was het cafédebat. Voor deze sessie was Laura 
Starink, slaviste en voormalig Ruslandcorrespondent voor de NRC, uitgenodigd. 
Op de tweede verdieping van café Het Keizertje vertelde Starink interessante 
details uit haar leven als student en correspondent in Rusland. Later kreeg de 
bijeenkomst een serieuzer karakter en brak het debat los over het belang en de 
verwachtingen van Rusland.  
 
Nieuw dit jaar was ook het bezoek aan de Rotterdamse Schouwburg. Tweemaal 
bezocht MOST een voorstelling gebaseerd op Poesjkin-klassiekers: een moderne 
versie van Jevgeni Onegin en de opera Boris Godoenov. Tevens was er ook dit jaar 
een cultureel uitstapje naar de Hermitage aan de Amstel.  
 
Zoals elk jaar verzorgde MOST weer een heel scala aan lezingen. Dit jaar waren bij 
MOST te gast: Zoltan Barany, Jessica Gorter, Otto Boele, Andries van Helden, 
Nanci Adler, Robert Nahon en de gelauwerde vertaler Arthur Langeveld. 
 
Naast culturele activiteiten werd er dit jaar ook behoorlijk gefeest. Zo was er een 
Russische karaokeavond, bezocht MOST de Oekraïense KVN, werd er gedanst 
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tijdens de Russendisco in Rijswijk en was MOST medeorganisator van het Balkan 
Beats Feest in het LVC.  
 
Ook Efir heeft dit jaar zijn best gedaan om oude en nieuwe Ruslandgerelateerde 
films beschikbaar te stellen. Dit jaar vertoonde MOST een reeks aan films. Het 
begon met de animatiefilm Knjaz Vladimir over het oude Roes. Vervolgens werd 
de maffiafilm Oligarch bekeken. Ter kennismaking voor de Petersburg-gangers 
werd de film Piter vertoond en ter voorbereiding van de Berlijnreis de film Das 
Leben der Anderen. Ook werden de film Zjertva en Oetomljonnyje solntsem 
vertoond. Zoals gebruikelijk werd elke filmavond afgesloten met een borrel in 
een der Leidsche kroegen. (Een film gemist? De meeste films zijn te huur bij 
Efir!) 
 
Op vrijdag 15 december 
was het weer zover: het 
traditionele MOST-
Kerstdiner. Dit jaar 
verwelkomde Novaja 
Kuchnja 47 gasten in de 
mensa van Sociëteit 
Quintus. Allen werd 
een chic vijfgangenme-
nu voorgezet. Herin-
nert u zich ook nog de 
kisel’, de borsjtsj en het 
vlees met zwarte prui-
men? Behalve gegeten 
en gedronken werd er ook nog gezongen. Twee muzikanten verblijdden ons tij-
dens het wisselen van de gerechten met narodnyje pesni. En op het einde trok 
zelfs het bestuur de stoute schoenen aan en zong het uit volle borst de Russische 
versie van ‘Jingle Bells’. Om twaalf uur werd Quintus verlaten en werd het feest 
na een tocht door de Leidse straten op zoek naar een fust, warmte en een bankje 
tot in de late uurtjes vervolgd in café Het Keizertje. 
 
Ook dit jaar heeft MOST een voordracht gedaan voor de LSR Onderwijsprijs. In 
december kregen we te horen dat onze kandidaat, Larissa Anissimova, door was 
naar de volgende ronde. Dit betekende dat MOST in januari een presentatie 
moest houden voor de LSR-jury. Tijdens de dies van de universiteit, 8 februari, 
werd de winnaar bekendgemaakt. Op het podium stonden de vijf genomineerde 
kandidaten, waaronder onze docent Larissa Anissimova. Toen de voorzitter van 
de jury de positieve kenmerken van de winnende kandidaat begon op te 
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noemen, wist MOST meteen dat Larissa de winnaar was. Gefeliciteerd! En voor 
MOST betekende dit een financiële beloning die gebruikt gaat worden voor 
studiereizen.  
 

Een van de hoogtepunten van 
dit jaar vond plaats in het 
Hemelvaartweekend, van 18 tot 
en met 20 mei: een reis naar 
Berlijn. 17 MOST-leden namen 
op de vroege vrijdagochtend de 
trein naar Berlin Hauptbahn-
hof om zich daar drie dagen 
onder te dompelen in de 
Russische elementen en 
Sovjetoverblijfselen. Het begon 
met een bezoek aan het 

prestigieuze gebouw van de Russische ambassade aan Unter den Linden. Daarop 
volgde een vier uur durende fietstour langs alle monumenten, en de reis 
eindigde met een bezoek aan Cecilienhof en het Russische dorpje Alexandrowka 
in Potsdam. Er was uiteraard nog veel meer; het was een vol programma. Er was 
toneel, er waren rondleidingen, er was Bulgaars eten, er werd gelachen, er werd 
gedronken. Het was gezellig. Voldaan doch uitgeput zat de groep zondag om 
halfvijf weer in de trein, terug naar Leiden Centraal.  
 
De activiteiten van het oude collegejaar werden afgesloten met de traditionele 
eindejaarsbarbecue. Dit jaar waren we te gast bij het Universitair Sportcentrum. 
Novaja Kuchnja had de kantine en het dakterras ‘sjasliekproof ’ gemaakt, en de 
weergoden waren ons gunstig gestemd. Al met al was het een uitstekende 
zomerse avond voor een feestje. En daar kon de groep Blestjasjtsjie niet bij 
ontbreken. Speciaal voor MOST traden deze charmante dames samen met rapper 
Arash op. Terwijl eenieder nog overweldigd was door de maaltijd en ‘Восточные 
сказки’ door ieders hoofd galmde, eindigde de zomerse avond en werd het 
nacht.  
  
Op 18 september 2007 kwam er een eind aan het bruisende bestuursjaar van het 
MOST-bestuur 2006-2007. Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, was het een 
mooi en volgepland jaar. Met trots gaf het bestuur dan ook haar stokje tijdens de 
ALV door aan de nieuwe bestuurslichting. МOCT на всегда! 
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Aankondigingen 2008 
 
Summer School 
In de zomer van 2008 zal weer een Leiden Russian Summer School plaatsvinden, 
en wel van 30 juli tot en met 10 augustus. Zie voor meer informatie 
http://www.slavisch.leidenuniv.nl/summerschool. Komt allen uw Russisch op-
frissen! 
 
Alumnidag 
Een nieuwe Alumnidag staat gepland op 7 juni 2008. Er zal dan onder andere 
een forumdiscussie verzorgd worden door het Loopbaancentrum  Letteren over 
een loopbaan met de opleidingen Slavische talen & culturen en Ruslandkunde. 
Wie interesse heeft in het verzorgen van een lezing op deze dag wordt vriendelijk 
verzocht contact op te nemen met Titia Bouma ( t.bouma@let.leidenuniv.nl). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oproep aan alumni 
Wij verzoeken jullie vriendelijk jullie huidige e-mailadressen, voor zo-
ver nog niet bekend, door te geven aan Margreet Verra (SecrSla-
visch.Ru@let.leidenuniv.nl), voor een up-to-date alumnibestand. 
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Afstudeerders 2006-2007 
 
Doctoraal Slavische talen en culturen 
Maaike Wapstra, 15 september 2006 
Specialisatie letterkunde 
Scriptie: Tsjechov. Van proza naar drama 
 
Thera Giezen, 24 november 2006 
Specialisatie letterkunde 
Scriptie: Свое место. Феминизация, гендерная и культурная иденитчность 
в России на рубеже XVII-XIX веков 
 
Maarten Rozing, 3 april 2007 
Specialisatie letterkunde 
Scriptie: De duivel. De nachtmerrie van Ivan Fëdorovič. Analyse en interpretatie 
van een hoofdstuk uit Dostoevskijs roman De gebroeders Karamazov 
 
Sjeng Scheijen, 19 april 2007 
Specialisatie letterkunde 
Scriptie: Genreproblematiek in het vroege drama van Michail Boelgakov 
 
Doctoraal Ruslandkunde 
Daan Kuggeleijn, 26 januari 2007 
Specialisatie politiek 
Scriptie: Over de fusies van subjecten in Poetins Rusland (met bijzondere aan-
dacht voor de veranderende positie van etnische minderheden in de Russische Fe-
deratie) 
 
Bachelor Slavische talen en culturen 
Saskia Tiethoff, 4 december 2006 
Scriptie: Het verhaal Krótke Rozrétżeṅo. Bėz dẇémaj Sudodomaj [...] van Měrćin 
Golian (1692-1759): vertaling, historische context en analyse van de grafemen <tż> 
en <cż> 
 
Inge van Gemert, 16 januari 2007 
Scriptie: De Nederlandse passief in Russische vertaling 
 
Kim Niersman, 20 februari 2007 
Scriptie: The use of irony in Pushkin’s Evgenii Onegin and Byron’s Don Juan 
 



19 

Heleen Pluimgraaff, 26 februari 2007 
Scriptie: Comparatieve studie Duits-Russisch taalcontact in zestiende-eeuwse ge-
spreksboeken uit Noordwest-Rusland: de Russische equivalenten van willen + in-
finitief 
 
Jelle Smit, 22 mei 2007 
Scriptie: Da smert'! De "zelf-stilering" van Eduard Limonov 
 
Madelon Hoedt, 14 juni 2007 
Scriptie: Case closed. De betekenis van het werkwoord закрыть in het Russisch 
 
Chanoeck den Adel, 1 augustus 2007 
Scriptie: On takoj dobryj i chorošij (Hij is zo goeiig en lief ). De receptie van kin-
derboeken- en animatiefilmpersonage Čeburaška in de Russische samenleving 
 
Bachelor Ruslandkunde 
Nelli Voltchenko, 20 oktober 2006 
Scriptie: De boeren en de Russische Revolutie 
 
Lija van Vliet, 21 augustus 2007 
Scriptie: Het mysterie Vroebel. Over de waardering van het werk van Michail 
Vroebel in de afgelopen honderd jaar 
 
Céline Pujdak, 30 augustus 2007 
Scriptie: Federalism as a Means to Accommodate Ethnic Minorities. A Compara-
tive Analysis of Federal Systems in Russia and Canada: Constitution and Practice 
 
Stef de Groot, 30 augustus 2007 
Scriptie: Sberbank: een marionet van de Russische regering? 
 
Master Slavische talen en culturen 
Sveta Litvinova, 30 augustus 2007 
Scriptie: Language-Independent Decision Model for Alphabet Development: 
Jakovlev Revisited 
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Doctoraalexamens Slavische talen en culturen 
 

86-87 5  97-98 8 
87-88 9  98-99 12 
88-89 6  99-00 6 
89-90 16  00-01 3 
90-91 8  01-02 1 
91-92 14  02-03 4 
92-93 7  03-04 2 
93-94 18  04-05 1 
94-95 15  05-06 3 
95-96 10  06-07 4 
96-97 7  Totaal 159 

 
Doctoraalexamens Ruslandkunde 
 

 specialisatie  

jaar economie geschiedenis politiek recht 
vrij docto-

raal totaal 
89-93 27 (ongedeeld doctoraal) 9 36 
93-94 5 0 0 1 6 12 
94-95 3 4 3 4 1 15 
95-96 11 9 4 3 2 29 
96-97 3 1 4 4 - 12 
97-98 1 3 2 3 - 9 
98-99 3 5 0 1 - 9 
99-00 1 4 1 2 - 8 
00-01 2 1 0 1 - 4 
01-02 3 2 1 1 - 7 
02-03 2 1 4 2 - 9 
03-04 3 - 1 2 - 6 
04-05 - 1 - 2 - 3 
05-06 
06-07 

1 
- 

1 
- 

1 
1 

- 
- 

- 
- 

3 
1 

totaal 38 32 22 26 18 163 
 
Bachelorexamens Slavische talen & culturen en Ruslandkunde 
 

jaar Slavische talen en culturen Ruslandkunde 
05-06 
06-07 
totaal 

2 
7 
9 

4 
4 
8 

 
Masterexamens Slavische talen & culturen en Ruslandkunde 
 

jaar Slavische talen en culturen Ruslandkunde 
06-07 1 - 
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Tekst Titia Bouma 
Carlijn Braam 

Henk Kern 
Jos Schaeken 

Nadia Verwaal 
Lija van Vliet 

 
Redactie en lay-out 

Carlijn Braam 
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Opleiding Slavische talen en culturen 
Opleiding Ruslandkunde 

P.N. van Eyckhof 3  
WSD-gebouw 1165/001 

tel.: (071) 527 2197 / (071) 527 2245 
fax: (071) 527 7569 

E-mail: slavisch@let.leidenuniv.nl  
ruslandkunde@let.leidenuniv.nl 

Homepage: http://www.slavisch.leidenuniv.nl 
http://www.ruslandkunde.leidenuniv.nl 

 
 
 

 
 


