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AGENDA

De huidige coronamaatregelen maken het een beetje
moeilijk om activiteiten in te plannen. Hou zeker de
facebookpagina van Slavia in de gaten om op de
hoogte te blijven van nieuwe activiteiten
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Dag allemaal,
In vergelijking met vorig jaar hebben we het toch bijna een heel
semester volgehouden voor Rona weer roet in het eten begon te
gooien! Ik zou de hele la-die-da kunnen herhalen over hoe jammer het
is dat we onze laatste drie activiteiten (waaronder onze fantastische
Sloveense avond) hebben moeten afzeggen. Maar ik denk dat jullie
zelf wel kunnen inbeelden hoe wij ons daarover voelen.

Ik zou liever focussen op wat we wél hebben kunnen doen en dat zijn
acht superleuke activiteiten. Van de peter-meteravond gevolgd door
een kroegentocht tot bowlen tot de spelletjesavond. Elke keer was ik
blij om jullie gezichtjes te zien en ik kan oprecht zeggen dat ik heel erg
trots ben op wat ons praesidium dit semester op poten heeft gezet.

Alle uurtjes (en dat zijn er stiekem best veel) die in de organisatie zijn
gekropen hadden als resultaat een succesvol Slavia semester en als
praeses kun je je natuurlijk niets meer wensen. Nu, ik ga me opsluiten
om dan al dat achterstallig werk, de keerzijde van de medaille, in te
halen. En dan zie ik jullie in februari graag terug op een van onze
activiteiten!

Succes allemaal de komende maanden, stay safe en bezoek af en toe
een keer onze discord om toch niet volledig het contact te verliezen,

Liefs,
Jullie praeses

Boodschap van de
praeses
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We zijn alweer in de 11e week beland, dat gaat toch zo ongelofelijk
snel. Hopelijk zijn jullie dit semester zonder al te veel schrammen
doorgekomen en zijn jullie klaar voor de volgende uitdaging: DE BLOK.
Het is geen geheim dat december en januari niet de favoriete
maanden zijn van de doorsnee student. Gelukkig hebben we ook wat
dingen om naar uit de kijken, en dan heb ik het niet alleen over de
komst van de sint of de feestdagen, maar ook de Slaviareis naar
Slovenië die zal plaatsvinden in de lesvrije week!

Over Slovenië gesproken, deze editie van De Slaaf zal helemaal in het
teken staan van dit kleine Slavische landje. Zo bespreken we een
bekende Sloveen, pols ik naar jullie kennis over Slovenië en maken
jullie kennis met enkele simpele Sloveense zinnetjes. Dit thema zal
jullie warm maken voor onze reis, maar ook voor de Slavische avond
die is doorgeschoven naar het tweede semester!
Veel leesplezier! 

Cas

Een klein 
woordje vooraf 

Beste vrienden, kameraadjes
en slavisten
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Highlights van 
de voorbije maand
Alweer een topmaand!

November was weer een maand die boordevol zat met leuke
Slavia-activiteiten. Hier volgt even een kort overzichtje om je
geheugen nog eens op te frissen.

Op donderdag 4 november vond de Halloween-cocktailavond
plaats. Hier konden de bezoekers lekkere maar goedkope cocktails
proeven, terwijl hun toekomst werd voorspeld aan de hand van
tarotkaarten.

Op woensdag 10 november was de Oost-Europaquiz van Slavia. Er
was een grote opkomst en er werd competitief gequizd.
Uiteindelijk bleek het team "De Coole Mouse" het team met de
knapste koppen en ze gingen met een mooie prijs naar huis. Er
was ook een prijs voor welk team de meeste alcoholische drankjes
kon opdrinken. Hiervoor werd er minstens net zo competitief
gestreden, maar uiteindelijk nam het team 'Mengue Crew' haar
welverdiende fles Slaviavodka in ontvangst.

Op dinsdag 16 november ging Slavia bowlen. Hier hebben enkele
leden een verborgen talent ontdekt. Uiteindelijk bleek dat de
bowlprestaties evenredig zijn met het aantal gedronken pintjes,
wie had dat kunnen denken?
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Normaal gezien zou op dinsdag 30 november de Slavische avond
hebben plaatsgevonden die net als deze editie van de slaaf
helemaal focuste op Slovenië. Deze kon echter helaas niet
doorgaan wegens de plotse stijgingen in coronabesmettingen,
maar niet getreurd, deze activiteit is gewoon uitgesteld naar het
tweede semester en zal dan ook dubbel zo hard gevierd worden.

Zoals jullie al gelezen hebben in de agenda is het omwille van de
huidige maatregelen nog niet zo duidelijk hoe, wat of waar de
volgende activiteiten zullen zijn. Hou alleszins zeker onze
facebookpagina in de gaten!
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Elisabeth
Feest

FOTO
Welke talen volg je naast Russisch? 
Bks 
Naar welke Slavia-activiteit kijk je het meeste uit? 
Slavische avond en galabal 
Wat is jouw leukste Slavia- of OETC-ervaring?
Het winnen van de quiz
Wie is je favoriete Oost-Europese figuur?
My mom
Wat is je favoriete Oost-Europese gerecht?
Shashlik 
Vertel ons je favoriete Slavische woord!
Любовь (к еде, поспать, деньгам и семье) xp
Favoriete Oost-Europese muzikant of liedje?
Звёздная
Welke plek zou je zeker eens willen bezoeken?
Palau - eilandje bij de Filipijnen 
Wat is je favoriete drankje? 
Zwarte thee met citroen en suiker
Wat is jouw motto?
Behandel anderen zoals jij behandeld wilt worden 
Last but not least: ben je een katten- of hondenmens?
Duhhh katten 

VoorstellingVoorstelling    PraesidiumPraesidium
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Welke talen volg je naast Russisch? 
BKS
Naar welke Slavia-activiteit kijk je het meeste uit? 
 Slavische avond
Wat is jouw leukste Slavia- of OETC-ervaring?
 Voor mij was het meest betekenisvolle dat Raissa mij de dag voor het examen
nog gebeld via teams om al mijn grammatica vragen te beantwoorden. Ik ben
haar eeuwig dankbaar daarvoor.
Wie is je favoriete Oost-Europese figuur?
Telt Aleksey Yudin?
Wat is je favoriete Oost-Europese gerecht?
Pelmeni
Vertel ons je favoriete Slavische woord!
Бумага, geen idee waarom.
Favoriete Oost-Europese muzikant of liedje?
 Ik ga graag los op de muziek van Goran Bregović. 
Favoriete auteur of boek? 
 ‘Het einde van de rode mens’ van Svetlana Alexijevitsj vond ik zeer
ontnuchterend.
Welke plek zou je zeker eens willen bezoeken?
Een combinatietripje naar Kiev en Tsjernobyl staat zeker op mijn bucket list. 
Wat is je favoriete drankje? 
 White Russian (zeer controversieel door de melk)
Wat is jouw motto?
Live & let live
Last but not least: ben je een katten- of hondenmens?
Cats for the win!

VoorstellingVoorstelling    PraesidiumPraesidium

 

Myrthe
Feest
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Om in de Sloveense sfeer te komen gaan we een kijkje nemen naar
niemand minder dan France Prešeren, de nationale dichter van
Slovenië. Hij leefde in de eerste helft van de 19e eeuw. Hij was
enorm belangrijk in het proces dat het Sloveens tot haar
hedendaagse cultureel niveau heeft verheven.

Slavische Figuur 
in de kijker

France Prešeren

Hij werd geboren in een reputabele
familie en genoot een goede opleiding
in Wenen. Dit was tenslotte in de
periode dat Slovenië deel uitmaakte
van het Habsburgse rijk. Prešeren kon
dus net als met het Sloveens ook goed
overweg met het Duits, dat toen de
taal van de elite was. Prešeren hield
van het Sloveense volk en begon
uiteindelijk uitsluitend in het Sloveens
te schrijven. Dit was een vorm van
protest want de hoge cultuur werd in
die tijd gedomineerd door het Duits. 
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In een van zijn bekendste werken: de Sonetni Venec of de
Sonettenkrans schrijft hij over het grote verleden van het
Sloveense volk. Volgens hem moest er nog een Sloveense
wedergeboorte komen. Met zijn gedichten plant hij een zaadje in
de hoofden van de Slovenen dat in de toekomst nog zal uitbloeien
tot nationaal bewustzijn. 

Tijdens zijn levensloop had Prešeren niet erg veel succes. Het was
pas na zijn dood dat er een echte cultus rond hem ontstond. Hij
werd opgenomen in de nationale canon en ging zo als nationale
dichter postuum een grote rol spelen in het natievormingsproces.

Trivia
Het volkslied van Slovenië is sterk gebaseerd op Prešeren’s
gedicht genaamd Zdravljica.
Een van de belangrijkste pleinen van Ljubljana is naar Prešeren
vernoemd. Daar staat ook zijn standbeeld, een van de
bekendste Sloveense monumenten.
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Hallo beste lezers. In deze korte rubriek ga ik, cultuur numero uno van
Slavia, kort een boek presenteren die me toch wel dicht ter hart ligt.
Aangezien deze Slaaf draait rond het thema Slovenië zal het dan ook
uiteraard een Sloveens boek zijn en heb ik dus gekozen voor “En ook
de liefde” (In ljubezen tudi in het origineel) van de auteur Drago Jančar.

Het boek zelf vertelt hoe Sonja ziet hoe haar lief Valentin opgepakt
wordt door de lokale tak van de Gestapo omwille van zijn lidmaatschap
bij de partizanen en als laatste poging hem probeert te redden door de
kommandant van de Gestapo te verleiden. Dit lukt haar, maar Valentin
is wel verplicht op de vlucht te slaan en wordt dus van Sonja afgesplitst.
Zelf gaat hij heel wat meemaken bij zijn terugkomst bij zijn
partizaneneenheid die nogal achterdochtig zijn en hem ervan
beschuldigen een spion te zijn.

Het belangrijkste thema van het boek is niet de liefde zoals men zou
denken op basis van de titel, maar hoe de oorlog deze vorige helemaal
kan vernietigen of verdraaien, maar ook wreedheid en ethische
dilemma’s komen ferm aan bod in dit verhaal.

Cultuur
Ignace van cultuur over Sloveense lectuur

[12]



Mij beviel dit boek ten zeerste ook al was het niet mijn eerste keus
toen ik het zag op de boekenlijst van verplichte lectuur voor het vak
literatuur van Zuidoost-Europa. En toch zit ik er nu over te schrijven.
Het meest indrukwekkende ervan was de indeling van het boek in drie
aparte delen, waarin bepaalde personages een soort
overgangsfunctie hebben, maar ook wel een aha-erlebnis leveren
doordat ze juist deze ‘functie’ hebben.

Kortom, een ferme aanrader voor wie eens iets anders wil proberen
dan al die bakstenen uit de (klassieke) Russische literatuur

Ignace Jespers, Cultuur
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Nieuws uit
het oosten

Rusland krijgt eigen TikTok
Er valt niet aan te ontkomen, iedereen’s oma heeft wel al gehoord
van TikTok. Deze app is voor veel jonge mensen een medium voor
zelfexpressie. Gebruikers van de app kunnen korte filmpjes van 60
seconden uploaden die over eender wat kunnen gaan. Ook in
Rusland is de app immens populair. Er zijn wel 29 miljoen Russen
die al een TikTok account aanmaakten.

Deze app is echter niet altijd even onschuldig, ook politieke
content vindt zijn weg naar het platform. Vorig jaar in april diende
Rusland al een klacht in tegen de Chinese makers van de app
omdat via hun medium jongeren zouden worden aangemoedigd
om deel te nemen aan politieke demonstraties.

Sindsdien was het even rustig maar onlangs kondigde een
staatsbedrijf van Rusland een app aan die verdacht veel lijkt op
haar Chinese tegenhanger. De app heet Yappy en zou gericht zijn
op jongeren van 14 tot 34 jaar oud die ‘gepassioneerd zijn door
persoonlijke groei en carrière maken’. Is dit een doorzichtige
poging van Rusland om haar greep op de jeugd te versterken?
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Het is niet de eerste keer dat Rusland haar internet probeert af te
bakenen van buitenlandse invloed. In 2019 was Rusland al bezig
met het testen van een intern, afgesloten internet. Dit is gebaseerd
op het afbreken van verbindingen met buitenlandse delen van het
web. Op deze manier krijgt Rusland meer controle over wat haar
inwoners te zien krijgen.

Er komt ook interne kritiek op het project. Een populaire mening is
dat het een riskant idee is dat veel kost en waarschijnlijk niet veel
zal uithalen. Momenteel is de kleinschalige testfase nog bezig. De
echte release komt binnenkort, aan het einde van het jaar. Het zal
afwachten zijn om te zien hoe de app zal worden ontvangen.
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Lieve lezers! Vandaag zal ik jullie iets vertellen over fermentatie! Veel
mensen hebben schrik om het uit te proberen terwijl het een van de
eenvoudigste dingen is die je maar kan doen! Traditioneel gezien worden
in het begin van de herfst alle overschotten aan groenten ingemaakt,
maar tegenwoordig kan je gelijk wanneer iets laten fermenteren! 

De manier om te fermenteren is heel eenvoudig. Voor de meeste
groenten moet je enkel zout oplossen in warm water en laten afkoelen.
Vervolgens vul je een bokaal met, bijvoorbeeld, kleine komkommers. Hier
voeg je iets met tannine aan toe zodat je groenten krokant blijven! Ik vind
dat zwarte theeblaadjes goed werken! Als smaakmakers kan je wat je
maar wilt gebruiken. Experimenteer met dille, knoflook, peperbolletjes,
gedroogde pimentbessen, selder,… De mogelijkheden zijn eindeloos! Dit
alles bedek je dan met de zoutwateroplossing en dek je af. De bokaal laat
je dan op een donkere plek staan tot het vocht een beetje troebel is
geworden en de groenten zuur genoeg voor je zijn! Dit kan een paar
dagen tot een week duren. Als ze klaar zijn volgens jou kan je ze in de
koelkast bewaren. Dit vertraagt het fermentatieproces en kan je er ietsje
langer van genieten als je niet van te zure groenten houdt. 

In het geval dat er niks gebeurt of wanneer de vloeistof slijmerig is of
stinkt of schimmel ontwikkelt is het helaas game over…

Kyle's Keuken
Deze keer over fermentatie!
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20 gram zout
100 gram suiker
100 ml appelazijn
1 kleine witte kool
50 gram mierikswortel, gesneden 
200 gram grote biet, dunne partjes
Kruiden naar smaak!
Bokaal waar zeker 2 liter in kan

Op vlak van schoonmaken hoef je je ook niet teveel zorgen te maken. Een
milde detergent en kokend water zijn voldoende! Je hebt namelijk
bacteriën nodig om iets te kunnen laten fermenteren. Als je bokalen op
een zolder gestaan hebben en de muizen er in hebben gewoond zou ik
ze wel steriliseren, maar in de meeste gevallen is dat niet nodig!

Als tip wil ik nog meegeven dat een beetje vocht van een ander
fermenteersel een nieuw experiment kan helpen, zelfs met bijvoorbeeld
zuurkool van de winkel. Als basisregel raad in aan om 20 gram zeezout
(niet gejodeerd!) zout te gebruiken per liter water. 

Als recept deel ik een van mijn persoonlijke favorieten! Dit is een recept
voor пелюстка. Peljoestka heeft de naam niet gestolen; wanneer het klaar
is lijkt het effectief op bloemblaadjes van een roos. Hiervoor heb je nodig: 
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Kook een liter water en los het zout en de suiker op. Voeg de azijn toe. 
Snijd de kern uit de kool en snij de kool doormidden. Snij hieruit
“vierkanten” van ongeveer 10 centimeter. 
Doe de mierikswortel, als je die gebruikt, in een schoongemaakte bokaal
en leg 1/3 van de rode biet erin. Leg dan 1/3 van de kool daarop en blijf
afwisselen tot alle groenten in de bokaal zitten. 
Giet de warme vloeistof over de groenten en laat afkoelen tot
kamertemperatuur voordat je de bokaal dichtmaakt. Laat de bokaal op
een warme en donkere plaats voor 1 – 2 weken staan tot er bubbels
ontstaan. Dan is het ideaal om de bokaal in de kelder of koelkast te
bewaren. 
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Hallo (begroeting)
Živjo / Dober dan
Dag (afscheid)
Vidimo se / Adijo
Hoe gaat het?
Kako ste (formeel)
Kako si (informeel)
Mijn naam is...
Ime mi je...
Ik kom uit België
Sem iz Belgije
Ik begrijp het niet (deze zul je veel nodig hebben)
Ne razumem Excuseer

Oprostite
Dankjewel
Hvala (lepa)
Alsjeblieft

Prosim
Schol / proost/ santé

Na zdravlje
Smakelijk
Dober tek

(voor zij die een vakantielief willen opdoen) Ik hou van je
Ljubim te / rad te imam

 

Een beetje Sloveens
Ga jij in februari mee met de Slaviareis naar Slovenië, of ben je

gewoon van plan dit prachtige landje ooit te bezoeken? Dan zul je
zeker deze simpele zinnetjes nodig hebben!

 

Živjo, kako si? 

Rad te imam

[19]



Sloveens
kruiswoordraadsel 
Hoe is jullie kennis van Slovenië? Let's find out!

HORIZONTAAL
2 Hoe heet het pittoreske meertje van
Slovenië dat ook op de cover van dit blaadje
staat?

3 Waar ligt het hoogste punt van Slovenië?

7 Slovenië heeft vier buren: Italië, Kroatië,
Oostenrijk en...?

8 Ook van zoetigheden kennen de Slovenen
wel wat. Hoe heet de bekende Sloveense
notenrol?

 
 
 

VERTICAAL
1 Slovenië grenst aan de … zee

4 Wie is de nationale dichter van
Slovenië?

5 Een bekend gerecht uit de Sloveense
keuken is … Klobasa

6 Wie is de president van Slovenië? De
achternaam volstaat
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Memehoekje 
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Contact 

slaviagent@gmail.com

Studentenvereniging Slavia

www.slaviaugent.wixsite.com/slavia

Zelf een artikel inzenden? Mail naar
scriptorslavia@gent.be en wie weet komt

jouw artikel in een volgende uitgave! 
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BEDANKT AAN ALLE
SPONSORS!
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