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W O O R D J E  V A N  D E

P R A E S E S

Beste leden en sympathisanten

Ondertussen zijn we halverwege het tweede semester en dus is het tijd voor een nieuwe
Slaaf! 

De voorbije weken probeerden we jullie zo goed mogelijk te vermaken met onze online
spelletjes-, kring- en filmavonden. Deze waren telkens een groot succes en we willen
jullie dan ook bedanken voor de grote opkomst en de aangename avonden die jullie ons
bezorgd hebben.

Ook in de komende weken hebben we weer telkens een activiteit voor jullie. Zo hebben
we tijdens de paasvakantie onze Oost-Europa quiz. In de weken na de paasvakantie
hebben we opnieuw een kring- en een filmavond. We bereiden ons echter ook al voor
op volgend jaar en daarvoor zijn we op zoek naar vers bloed om ons te vervoegen. Op
onze Jongbloedvergadering zullen we mensen met interesse informeren over onze
werking en hopen we jullie massaal te overtuigen. Maar vooraleer het zover is, eerst nog
deze Slaaf!

Tot slot wil ik iedereen nog veel succes wensen in het verdere verloop van dit semester
en hopelijk tot in de komende weken op een van onze activiteiten!

Groeten,
Nathan



M E D E D E L I N G E N

Jongbloedvergadering: SLAVIA IS HIRING

Wil je volgend jaar dus het Slavia team vervoegen en mee helpen om onze reis te
organiseren, onwijze feestjes en cocktailavonden voor te bereiden of helpen schrijven
aan de Slaaf? Dan is onze Jongbloedvergadering op dinsdag 20/04 jouw moment! 

Tijdens deze vergadering geven we een woordje uitleg bij de werking van Slavia en wat
de verschillende functies binnen het praesidium nu precies inhouden.
Enthousiastelingen die al overtuigd zijn dat ze Slavia willen vervoegen, kunnen zich deze
avond ook al opgeven voor een functie.

Kan je er die avond niet bijzijn? Geen paniek: neem gerust contact met ons op en dan
bezorgen wij jou de info die je nodig hebt! Daarnaast zal er binnenkort al wat meer
informatie over de verschillende functies op onze Facebookpagina verschijnen. Houd
deze dus zeker in de gaten! 

De jaarlijkse Slavia-quiz

Beste leden en sympathisanten. Op woensdag 7/04 organiseert Slavia haar online Oost-
Europa Quiz. Tijdens deze quiz zullen wij verspreid over acht rondes jullie kennis over
Oost-Europa testen. Hierbij kunnen ook mooie prijzen gewonnen worden!

De quiz zal doorgaan via Teams (de link zal enkele dagen voor de quiz in het Facebook-
evenement geplaatst worden). Inschrijven kan nog steeds in groepjes van maximum 4
personen door een bericht te sturen naar onze Facebook-pagina of door te mailen naar
slavia.gent@gmail.com.

We hopen jullie alvast talrijk te mogen ontvangen!
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De Gentse Studentenraad

De Gentse Studentenraad, een decennia oude instantie met maar één doel: de stem zijn 
van de studenten. Maar wat betekent dat nu concreet? Dat doen we in dit artikel uit de
doeken. Daarnaast zullen we tonen dat de Gentse Studentenraad méér is dan de stem
van de student: ze is er ook om elke student te ondersteunen, te ontspannen, en nog
zoveel meer!

Oproep voor volgende Slaaf

Wij hebben vernomen dat er onder de studenten de laatste tijd hevig gediscussieerd
wordt over ieders favoriete viervoeter. Omdat ook wij grote fan zijn, willen wij in de
volgende Slaaf iedereen de kans geven om zijn of haar favoriete viervoeter in de
spotlights te zetten.

Bij deze doen wij dus een oproep aan iedereen (studenten, docenten, ondersteunend
personeel, …) binnen de opleiding om voor de volgende Slaaf een inzending over
zijn/haar viervoeter in te sturen. Wat jullie doorsturen, beslis je helemaal zelf: foto’s, een
leuke anekdote, punten op verschillende kwaliteiten, … Inzendingen kunnen via onze
Facebook-pagina of via mail (slavia.gent@gmail.com).

Dankzij jullie inzendingen kunnen wij van onze laatste Slaaf van dit jaar een beestige
editie maken 😉

De stem van de student

Dit is het hoofddoel van de Gentse Studentenraad: de
stem van iedere student vertegenwoordigen binnen de
wereld van de UGent. Dit willen we op verschillende
manieren doen. Zo kan je bij ons terecht met alle
problemen in verband met je studies. Een prof die slecht
les geeft of zijn slides niet online zet? Een assistent die
grof of ongepast is? Studentenvertegenwoordigers binnen
je faculteit/opleiding kunnen naar je problemen luisteren
en deze aanpakken op niveau van de faculteit of centraal.
Bedenkingen bij het overkoepelende UGent beleid? Dan
ben je bij de Gentse Studentenraad aan het juiste
adres!Daarnaast organiseren we bijvoorbeeld tijdens de
rectorverkiezingen verschillende promotiecampagnes en
een debat, zodat jullie geïnformeerd kunnen stemmen. 

BLZ. 5

mailto:slavia.gent@gmail.com


Ondersteunen?

De Gentse Studentenraad is er voor jou bij elke emotie. Ben je blij? Dan ben je bij ons
welkom om te brainstormen over allerlei projecten. Nood aan een goede babbel? Ook
dan staan we klaar om je te helpen, omdat mentaal welzijn een thema van hoge
prioriteit is voor ons. Wij zijn pas tevreden als elke student zich wel in z’n vel voelt! Maar
soms zijn er ook gewoon van die momenten waarop je even niet de deur uit wilt of kunt.
Daarom heeft de Gentse Studentenraad in het verleden bijvoorbeeld al gezorgd voor
meer lesopnames. Er wordt ook geijverd om uit deze coronapandemie, ook al is ze voor
niemand leuk, de goede punten te bewaren. Op die manier werken we allemaal samen
aan een beter onderwijs! 

Ontspannen?

Wat dacht je nu, dat wij enkel bezig waren met onderwijs? Natuurlijk niet! Naast onze
standaard organisatie ondersteunen wij ook verschillende projecten aan de UGent,
zoals de welbekende gele fietsen (nu groene) van de Fietsambassade, Student Kick-Off,
Zeus WPI, Cultour, Stujardin, Start To Talk en Massacantus. We staan altijd open om
nieuwe projecten te ondersteunen! Naast al deze projecten organiseren we ook
werkgroepen over sociale thema’s zoals de resto’s, huisvesting, enzoverder. Ook voor
interessante lezingen en debatten kan je bij ons terecht. Want natuurlijk is student zijn
meer dan enkel studeren.

En wat betekent dit voor jou?

En nu heel concreet: ook voor jou kan de Gentse Studentenraad een hulp, een
interessante meerwaarde of simpelweg een nieuwe vriendengroep betekenen. Iedere
faculteit heeft een eigen facultaire studentenraad (bij jullie is dit StuArt), die regelmatig
AV’s organiseert waarop relevante thema’s besproken worden en waarop iedere student
welkom is. Aarzel dus zeker niet om je eigen FSR aan te spreken of om eens binnen te
springen op één van hun activiteiten! 
Daarnaast kan je ook altijd terecht bij de Gentse Studentenraad zelf, overkoepelend over
de FSR’s. Dus de volgende keer dat je met een probleem zit en niet weet waar naartoe,
kom dan snel naar ons! Volg ons op Facebook, Instagram of Twitter op
@gentsestudentenraad om zo op de hoogte te blijven van al onze acties.

Have a problem? Find a Stuver!
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M E D E D E L I N G E N

 

Navalny niet langer als gewetensgevangene beschouwd door Amnesty

Omwille van een aantal oude racistische uitspraken heeft Amnesty International laten
weten dat ze Alexej Navalny niet langer als een gewetensgevangene beschouwen. Men
roept wel nog steeds op om Navalny vrij te laten en beschouwt zijn vervolgingen als
politiek gemotiveerd.

De beslissing zorgde voor veel kritiek bij aanhangers van Navalny, die Amnesty
beschuldigen van een lastercampagne. Een woordvoerder benadrukt echter dat ook
Nelson Mandela in de jaren zestig deze status verloor, nadat hij had opgeroepen tot het
gebruik van geweld tegen het apartheidsregime in Zuid-Afrika.

De uitspraken dateren van het begin van de jaren 2000. Hij liet zich toen vaak zeer
racistisch uit tegenover migranten uit Centraal-Azië en moslims uit de Kaukasus. Navalny
tracht de uitspraken te verklaren door te stellen dat hij alle tegenstanders van president
Putin tracht aan te spreken.

 
Wit-Rusland vraagt uitlevering oppositieleidster

Wit-Rusland heeft aan Litouwen gevraagd om oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja
uit te leveren. Ze wordt namelijk vervolgd voor misdaden tegen de openbare orde en
veiligheid omwille van haar rol in de protestbeweging na de verkiezingen van 2020.

Tichanovskaja heeft steeds het vreedzame karakter van de protesten benadrukt. Ze
klaagt het gebruik van geweld en de repressie door de Wit-Russische autoriteiten aan.
Intussen hebben de VS en de EU sancties ingevoerd tegen Wit-Rusland. Het land blijft
echter, mede dankzij de steun van Rusland, doof voor de kritiek.

N I E U W S  U I T  O O S T -

E U R O P A
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Litouwen heeft echter duidelijk gemaakt geen gehoor te geven aan de vraag om
uitlevering: “We kunnen het Wit-Russische regime zeggen dat we nog liever toekijken
hoe de hel dichtvriest, dan dat we nadenken over uw eis. Litouwen was en is een muur
waarachter alle door regimes vervolgde democratische krachten hun toevlucht kunnen
zoeken”, aldus buitenlandminister Gabrielius Landsbergis.

 
Sloveense premier in conflict met internationale pers

De Sloveense premier Janez Janša gaat al een tijdje de strijd aan met zogenaamd “fake
news” in eigen land. Journalisten die te kritisch zijn, worden beschuldigd van “fake news”,
wat heeft geleid tot intimidaties en een angstcultuur. 

Recent breidde hij zijn strijd echter uit naar de internationale pers. Aanleiding was een
artikel in Politico Europe dat berichtte over bovengenoemde intimidaties en de rol van
Janša in dit alles. Dagenlang uitte Janša zijn frustraties op Twitter, waarbij hij zich vaak
rechtstreeks richtte tot de journaliste in kwestie. Zo zou ze zich baseren op anonieme
extreem-linkse bronnen en het weerwoord van de regering verzwijgen (dat wel degelijk
in het artikel staat).

De Orbanisering van Slovenië wekt onrust in Brussel. Vanaf juli is Slovenië namelijk
voorzitter van de EU. Europarlementslid Guy Verhofstadt riep de Europese Commissie
op om op te treden, omdat de antidemocratische koers van de regering Janša de
draagkracht van de EU bedreigt. Verhofstadt werd prompt van antwoord gediend door
Janša: “Rustig maar, Guy Verhofstadt, je bent niet langer het hoofd van een koloniale
macht. En Slovenië is ook niet Congo”.
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M U S T  R E A D :  Z A M J A T I N  -

W I J

"Dag beste Slaafliefhebber!

Eerst en vooral zal ik mij eens kort voorstellen. Mijn naam is Birgit Van Ackere en ik zit
momenteel in de derde Bachelor binnen de opleiding Oost-Europese Talen en Culturen
aan de UGent. Vorig academiejaar heb ik reeds kunnen kennismaken met de rijke
Russische literaire traditie. Deze kennismaking kwam tot stand dankzij het vak
“Russische literatuur 1”, gegeven door professor dr. Dhooge. Voor één van de
onderdelen van dit vak werd er van de studenten verwacht om op zijn minst 1200
pagina’s aan boekenmateriaal uit de literatuurlijst te lezen. Persoonlijk las ik hiervoor zes
boeken en werd meteen door de Russische literatuur gegrepen. Deze nieuwe fascinatie
wou ik dan ook met andere mensen delen. Zo plaatste ik de boeken ook op mij
Facebookprofiel in de hoop mensen te kunnen aanzetten tot het lezen van deze literaire
pareltjes :). 

.Tevens kon ik dit academiejaar van Zuidoost-Europese literatuur proeven dankzij het
vak “Zuidoost-Europese Literatuur en Cultuur”, gegeven door professor dr. Troch. Tot
slot lees ik ook dit semester een aantal boeken voor het vak “Russische literatuur: Capita
selecta”, gegeven door professor dr. Dhooge. Ik heb reeds drie boeken kunnen
verslinden, maar de eerste maakte onmiddellijk een diepe indruk op mij. Het boek,
waarover ik het dan ook heb, is het boek Wij van Zamjatin. Dit lijkt een onschuldig dun
boekje, maar let goed op… Schijn bedriegt! 

Nog vóór Brave New World en 1984 was er Wij, de eerste anti-utopische roman. Het
verhaal speelt zich af in de toekomst – ongeveer duizend jaar na nu – in de
Eenheidsstaat, waar de Weldoener als hoofd van de stadstaat de plak zwaait met zijn
absolute macht. Alle huizen zijn van glas, de bewoners leven volgens een strikt rooster,
zelfs als het om het spel van de liefde gaat! Er wordt gewerkt aan de Grote Operatie,
waarbij mensen hun fantasie wordt afgenomen… Dit komen we allemaal te weten door
het vier maanden lange verslag uit het dagboek van het hoofdpersonage. Het
hoofdpersonage, D-503, wordt binnen dit tijdsbestek verliefd op de kritische I-330,
waardoor zijn loyaliteit aan de staat in gevaar komt… Als je te weten wilt komen hoe D-
503 met deze situatie omgaat, raad ik je zeker aan om het boek te lezen ;). 



Wij kon niet in de Sovjet- Unie verschijnen, omdat het planbare binnen de roman als een
kritiek kan geïnterpreteerd worden aan het adres van de planbare toekomst in de
Sovjet-Unie. Waarschijnlijk heeft het boek zowel Aldous Huxley als George Orwell
beïnvloed en is Wij dus met andere woorden de literaire grondlegger van de dystopie.
Dystopie slaat namelijk op een samenleving met louter negatieve eigenschappen, waarin
men niet zou willen leven. Deze dystopie staat dan ook in sterk contrast met de
welbekende term van utopie, waarin een perfecte droomsamenleving wordt
voorgesteld. Lees je graag een dystopisch werk met een blik naar een mogelijke vorm
van de toekomst? Dan is dit boek zeker iets voor jou! Veel leesplezier :)!"

Slavia wil Birgit hartelijk bedanken voor het inzenden van haar indruk van 'Wij' van
Zamjatin! Zoals Birgit zelf al zei, schrijft ze af en toe op haar Facebook ook reviews, dus
bekijk die ook zeker eens mocht je geïnteresseerd zijn. 

Schrijf jij zelf ook graag? Heb je onlangs een boek gelezen waarvan je denkt dat iedere
Slavist in spe die gelezen moet hebben? Of heb je een andere interesse die je graag met
ons zou willen delen? Twijfel dan niet en stuur een mailtje naar slavia.gent@gmail.com
om in de volgende Slaaf te verschijnen.
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Vorig jaar is het Beba gelukt haar langverwachte BKS-club te lanceren. Ondanks. dat we
nog altijd net fysiek samen hebben kunnen komen, zijn er al een aantal zeer
interessante avonden gepasseerd waar we gesproken hebben over boeken, films,
muzie, cultuur en nog veel meer. Om deze club in het zonnetje te zetten hebben we
Stefanie en Olesya, die samen met Beba de club hebben opgezet gevraagd hoe zij het
tot nu toe ervaren hebben en heeft ook Beba een stukje neergepend om jullie warm te
maken eens langs te komen op een van de avonden. Om in thema te blijven is dit
geschreven in het Servisch, een goede leesopdracht voor ons allen, denk ik zo ;) 

Stefanie 
De bijeenkomsten van onze BKS-club voelen ondertussen al zoals op café gaan met
vrienden. We spreken ongedwongen en rechtuit over onderwerpen die ons allemaal
aangaan – literatuur, muziek, culturele gebruiken, films, actuele gebeurtenissen…. Zeker
in deze uitzonderlijke omstandigheden is het een bijzonder fijne afleiding, zowel de
voorbereiding als de bijeenkomsten zelf. We gebruiken onze geliefde taal actief en leren
veel nieuwe woorden en uitspraken bij door de verscheidenheid aan
gespreksonderwerpen. Het spreken met studenten uit andere jaren is bovendien echt
een verrijking. We leren van elkaar een gaan echt in dialoog. Ik denk er altijd met heel
veel plezier aan terug.

B K S - C L U B

Olesya 
Als je een BKS-student bent van eerste, tweede of derde bachelor, ook als je
afgestudeerd bent, kan je altijd deelnemen aan onze “sastanki” via onze facebook groep
BKS klub. We zijn altijd blij om nieuwe mensen in ons clubje te zien. Zeker in deze
speciale tijden, wanneer we niet meer op reis kunnen, is het leuk om aan de Balkan
vanuit je kamer te denken en dromen hoe vlot je Bosnisch, Kroatisch en Servisch gaat
spreken als je weer een burek of pleskavica koopt bij de pekar in Sarajevo, Belgrado of
Zagreb. 
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Beba
Svečano otvaranje BKS kluba, sa sve presecanjem crvene vrpce, bilo je u petak 9.
oktobra 2020. godine, kada smo simbolično obeležili i rođendan Ive Andrića,
najznačajnijeg pisca na bks-u, i dogovorili se o planovima, aktivnostima i terminu naših
susreta. Tada smo u nekoliko reči i definisali kakav klub želimo i do sada smo, na moju
veliku radost, ispunili naša očekivanja. 

Ideja za pokretanje BKS kluba prilično je stara, ali zbog raznoraznih okolnosti dugo nije
mogla biti realizovana. Želja mi je bila da se stvori jedno mesto na kom će se bivši i
sadašnji studenti bks-a kao stranog jezika redovno sretati, razmenjivati iskustva,
razgovarati na bks-u o knjigama, filmovima, muzici i o drugim temama, čime bi se njihovo
znanje jezika produbilo i očuvalo i posle završetka studija, a uz to bi se stvorila jedna
zajednica u kojoj jedni druge podržavamo u naporima probijanja kroz jezik i kroz razne
životne izazove. 
Mesto okupljanja je trebalo da bude neki prijatan prostor koji bi omogućio da se u
jednom neformalnom okruženju, uz neku kaficu, čajić, a možda i uz neko pićence,
sastajemo bez ikakvih obaveza, osim da to bude - na radost i zadovoljstvo svih učesnika.

Kako srećom (poneke) ideje retko odustaju od nas, tako je došlo i do otvaranja kluba kao
virtuelne grupe, jer mi se učinilo da je bolje da počnemo, pa makar i ovako, mimo plana,
nego da čekamo da nam korona omogući da izaberemo „naše“ mesto, mesto za BKS
klub. Iskreno se nadam da će se i to uskoro dogoditi, a do tada, dobri su nam i Zoom ili
MSTeams ili neka druga aplikacija.

Klub je jedna zajednica u kojoj vlada prijatna, prijateljska atmosfera, s puno smeha, ali i
ozbiljnih razgovora. Saznajemo mnogo toga, ne samo o književnosti, muzici, filmovima,
istoriji, već i o svetu oko nas, ali i o sebi samima. 

Kao što je prilikom otvaranja kluba rečeno, ulaznica za klub je osmeh, a ne nivo znanja
jezika. Na primer, čitamo (koliko ko može i kako ko može: jedno poglavlje, nekoliko
poglavlja, celu knjigu; u originalu ili u prevodu). Slično važi i za druge „zadatke“ – filmove,
poeziju i dr. Kao što se pokazalo, zaista nije važno koliko ko uspe da sȃm prokrči put kroz
jezik, kroz okupljanje, svi postajemo bogatiji za jedno lepo iskustvo i neki širi vidik. A vrlo
često se dešava da studenti govore mnogo bolje i više nego što to čine na časovima, što
iznenadi i njih same. Možda se razlog krije u tome što u BKS klubu vlada neka magija od
koje i glava prestane da boli, a neraspoloženje i umor pre sastanka prerastu u osmeh i
osećanje ispunjenosti nakon njega.  
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 Kako bi se i oni koji rade i imaju previše obaveza, a i kojima se npr. ne čita knjiga, imali
priliku da se uključe u klub, organizujemo jedno druženje na kraju meseca kada imamo
"zadatak" (da pročitamo knjigu, pogledamo film/filmove i sl.), a u međuvremenu se
sretnemo polovinom meseca da razgovaramo o nekim temama za koje ne treba
priprema (npr. o putovanjima, o knjigama koje smo čitali, o filmovima i serijama za koje
su svi čuli, o zdravoj i nezdravoj ishrani i sl.). To su naše čajanke, kojima na neki način
prkosimo svim ograničenjima koja nam pandemija nameće – ćaskamo uz čajić, neki
ukusan kolačić i svi sedimo za istim virtuelnim stolom. 

U okviru BKS kluba uskoro će se nastaviti sastanci u BUUG-u – u kom sa studentima iz
Beograda koji studiraju nizozemski razgovaramo o temama koje studenti bks-a predlože
na nizozemskom i o temama koje oni predlože na bks-u. U planu su i prevodilačke i
glumačke radionice.
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Jutra posle sastanka BKS kluba ispunjena su nekom finom radošću, osmehom u duši, ne
samo na usnama. I nije važno da li pričamo o filmu za koji su nam prve asocijacije
depresivan, tužan, crn, o filmu koji nam priča poznatu životnu priču, koji nas nervira jer
junaci prosto ne znaju jedni s drugima da razgovaraju, a kad bi to činili, sve bi se dalo
rešiti, popraviti, sve bi bilo lakše, ili slušamo muziku Đorđa Balaševića uz koju su odrastali
milioni ljudi i delimo iste emocije, ili se smejemo uz crni humor u parodiji na
novogodišnje programe ili dok pod lupu stavljamo običaje i tradiciju u različitim
kulturama, ili se trudimo da se snađemo u moru informacija vezanih za zdravu ishranu ili
za ovaj virus bez kog već godinu dana ne može da prođe nijedna jedina vest na celom
svetu. Isti je osećaj i kad razgovaramo o junaku romana koji nas upoznaje sa svetom u
selu i na brdu i kroz koji i sami vidimo lice i naličje našeg društva, s kojim se zajedno
radujemo kada ugleda veliku pticu od čije lepote svetu zastane dah. Taj isti osećaj
radosti pratio je i ona jutra posle susreta sa poezijom koja nas je u prvom trenutku
odbila svojim čudnim vezama među rečima, ali smo osećali da ima nešto tu što moramo
da odgonetnemo, što hoćemo da otvorimo da vidimo šta se krija iza metafora, što hoće
da probijemu koru, tu ljusku od jajeta i da pesmi udahnemo život - duboko u nama.
 
Razgovor duši prija, a razgovor na bks-u posebno 😊. Otuda ti osmesi i tokom druženja i
posle njih.
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W I S T  J E  D A T . . . ?M E M E S  V O O R  S L A V I S T I E K

S T U D E R E N D E  T E E N S :

P R O F F E N  E D I T I E
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Een moderne ode aan onze ZAPers!



O N Z E  S P O N S E R S


