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VOORWOORD
PRAESES

Beste Slaafjes

We zijn reeds halfweg het eerste semester. Hoewel Corona
het ons enorm lastig heeft gemaakt, zijn we er toch in
geslaagd om een aantal activiteiten in elkaar te boksen. Zo
gingen we tijdens het Film Fest Gent naar een aantal
interessante en aangename films uit Oost-Europa en
voorzagen we tijdens een online Meter- en Peteravond een
aantal van onze eerstejaars van een wijze raadgever.

Corona heeft ons echter terug in ons kot gejaagd. Het zijn
geen gemakkelijke tijden en het is belangrijk dat we elkaar
steunen. Hoewel Slavia geen fysieke activiteiten meer zal
organiseren dit semester, willen wij er wel nog zijn voor onze
leden. In de komende weken is het onze bedoeling om een
aantal online activiteiten te organiseren, zoals kringavonden
en spelletjesavonden. 



VOORWOORD
PRAESES

Omdat sociaal contact meer dan ooit van enorm belang is in
deze tijden, zal Slavia binnenkort ook starten met een
Discord-server. Via deze server kunnen jullie in contact
blijven met jullie medestudenten, maar kunnen jullie ook
nieuwe mensen uit de opleiding leren kennen. Mensen die
met vragen zitten, kunnen deze ook stellen op de server. Op
deze manier hopen we elkaar te kunnen helpen en steunen
waar nodig.

Draag zorg voor jezelf en voor anderen!
Vele groetjes,

Nathan



VOORWOORD
SCRIPTORS

Jill en Renée

Hallo beste lezers!

We zijn alweer halfweg het eerste semester en man het is
voorbij gevlogen. Ondanks de Corona-maatregelen was het
toch nog mogelijk enkele activiteiten te organiseren. Zo zijn
we Oost-Europese cultuur gaan opsnuiven op het filmfestival
en hebben de peters en meters van de eerstejaars hopelijk
reeds hun samenvatting voor Historische kritiek gedeeld.

Jammer genoeg kunnen we door de nieuwe maatregelen niet
langer in persoon afspreken. Niet getreurd! want Slavia gaat
online. In het tweede deel van dit semester doen we er alles
aan om zoveel mogelijk online activiteiten te organiseren.
Denk hierbij aan spelletjes- en praatavonden, zodat we toch
niet volledig thuis of op kot moeten wegkwijnen. Ook via de
Slaaf zullen we jullie natuurlijk op de hoogte blijven houden
van het reizen en zeilen van Slavia.

Hou de moed erin!



KALENDER

Gezien de code rood die geldt voor de gehele UGent, zal het
de komende tijd niet mogelijk zijn om fysieke activiteiten te
organiseren. Wij proberen echter zo snel mogelijk online
alternatieven te organiseren. Zo hoeven wij jullie en jullie ons
niet al te veel te missen. Zoals gewoonlijk zullen activiteiten
altijd worden gecommuniceerd via de facebookpagina. Houdt
deze dus zeker in de gaten!



MEDEDELINGEN

Coronalert-app

Recent lanceerde de Belgische overheid de Coronalert-app, die
ons moet helpen in de strijd tegen het Coronavirus. De app
houdt contacten met andere gebruikers van de app bij. Op die
manier kan een gebruiker andere gebruikers op de hoogte
brengen indien hij/zij positief getest heeft. 

Hoe meer mensen de app gebruiken, des te effectiever deze
functioneert. Het zijn geen prettige tijden, maar als we ons
goed aan de maatregelen houden kunnen we de situatie
hopelijk snel omdraaien. Wij willen dan ook oproepen om de
Coronalert-app massaal te installeren, om op die manier een
steentje bij te dragen aan onze strijd tegen het virus. Mensen
die met vragen zitten over de app kunnen steeds terecht op de
website Coronalert.be



MEDEDELINGEN

Bijleshuis

Sinds kort werkt Slavia samen met BijlesHuis. Deze organisatie
voorziet kwalitatieve en individuele bijles of thesisbegeleiding
aan huis of online. Via onderstaande unieke link kunnen jullie
zich registreren bij BijlesHuis. Elke student die via deze link
bijles of thesisbegeleiding opstart, krijgt 20€ korting op de
bijles. Mensen die zich aanmelden als bijlesdocent om als
studentenjob bijles te geven aan middelbare scholieren,
ontvangen ook 20€ bovenop hun eerste loon.

Interesse? Ga dan snel naar deze link!
bijleshuis.be/referral/27a929fb-b338-415c-956e-d55b7e97e1c7



MEDEDELINGEN

Slavia Vodka

Twee jaar geleden vierde Slavia haar 40e verjaardag. Speciaal
voor deze gelegenheid maakten we, in samenwerking met
distelleerderij Massy, onze eigen vodka.

Deze limited edition vodka heeft een toets van kiwi, die vooral
in de nasmaak sterk aanwezig is. Tevens is het ook de enige
vodka op de markt die kiwi bevat, een unicum!

Voor mensen met interesse is er nog een kleine voorraad
beschikbaar. Voor de prijs van 22 euro kunnen jullie een fles van
deze unieke vodka in huis halen. Interesse? Neem dan contact
op via onze Facebook pagina of via mail
(slavia.gent@gmail.com).



OOST-EUROPA IN
BELGIË

Onder de huidige maatregelen zit een bezoek aan Oost-
Europa er niet meteen in. Gelukkig zit er meer Oost-Europa
in Gent dan je denkt!  In deze rubriek geven we je enkele
suggesties voor de komende weken zodat je je zelfs in Gent
voor even in Moskou, Belgrado of Sofia kan wagen. 

Vinogradoff
ajuinlei 15



OOST-EUROPA IN
BELGIË

In 2018 opende de Russische Victor Sorokin de wijnwinkel
Vinogradoff. Zoals de naam doet vermoeden kan je hier niet
alleen de gebruikelijke Franse wijnen kopen, maar is er
tevens een ruim aanbod uit Oost-Europa. Ideaal als cadeau
voor vrienden  of om zelf te ontdekken dat niet alleen de
wodka in Oost-Europa de moeite waard is.



NIEUW UIT OOST-
EUROPA

In Slovenië zijn ondertussen al maanden protesten tegen de
regering aan de gang. Elke vrijdag verzamelt de
protestbeweging in verschillende grote steden doorheen
Slovenië, waarbij ze de aandacht willen vestigen op de
bijwijlen controversiële praktijken van de huidige regering.
De demonstranten verschijnen heel vaak massaal op de fiets,
om zo beter om te gaan met de verschillende maatregelen
tegen het Coronavirus. De beweging verzet zich niet alleen
tegen de controversiële premier Janez Janša, maar ook tegen
het politieke systeem, dat volgens hen te particratisch is.

Op 17 juli vond een volksvergadering’ plaats waar ongeveer
3000 mensen aan deelnamen. Tijdens de vergadering gaven
de deelnemers hun mening over de huidige sociale
omstandigheden in het land. Op basis van de vergadering
werd een document opgesteld met eisen en voorstellen voor
de regering. Men eist openbaar onderwijs en
gezondheidszorg, toegang tot openbare diensten en reflectie
over het politieke systeem waarin we leven. Er is vraag naar
meer democratie en meer inspraak van het middenveld bij de
besluitvorming.

Protesten tegen de Sloveense
regering houden aan:



NIEUW UIT OOST-
EUROPA

Omwille van de Coronacrisis heeft de regering echter
maatregelen getroffen die het samenscholen van grote
groepen mensen moet tegengaan. Zo mogen er sinds kort
maximaal tien mensen samenkomen op openbare plaatsen.
De demonstranten beweren dat de regering deze
maatregelen gebruikt om hen stokken in de wielen te steken,
maar hebben reeds duidelijk aangegeven dat het protest
verder zal gaan.



NIEUW UIT OOST-
EUROPA

De Kirgizische president, Sooronbaj Zjeenbekov, diende
onlangs zijn ontslag in, nadat er onrusten waren uitgebroken
in het land ten gevolge van betwiste verkiezingen.
Zjeenbekov gaf zelf aan dat hij aftrad om te vermijden dat het
tot bloedvergieten zou komen tussen demonstranten en het
leger.

Na het aftreden van Zjeenbekov was niet meteen duidelijk
wie hem zou opvolgen. Volgens de grondwet moest zijn
opvolger de voorzitter van het parlement, Kanatbek Isajev,
zijn. Tijdens de onrusten werd echter de nationalistische
politicus Sadyr Zjaparov bevrijd uit de gevangenis. Hij
claimde vrijwel onmiddellijk de rol van premier. Toen
Zjeenbekov vlak daarna aftrad, claimde Zjaparov ook deze
positie. Aangezien Isajev hiermee instemde, werd Zjaparov op
16 oktober officieel ingezworen als de volgende president van
Kirgizië.

De Kirgiezen hebben van het verjagen van politici
ondertussen een traditie gemaakt. Sinds 2005 is Zjeenbekov
reeds de derde leider van het land die wordt verjaagd of
gedwongen om af te
treden.

President Kirgizië neemt ontslag na
onrust



NIEUW UIT OOST-
EUROPA

In aanloop naar de burgemeestersverkiezingen in Povalichino
was zittend burgemeester Nikolai Loktev in paniek: hij had
namelijk nog niemand gevonden die het tegen hem wou
opnemen. 

De burgemeester had het reeds aan verschillende inwoners
gevraagd, waaronder zijn assistent en een lid van de
Communistische Partij die het in een vorige verkiezing tegen
hem had opgenomen. Uiteindelijk vond hij een kandidaat in
Marina Udgodskaja, de poetsvrouw van het gemeentehuis.
 
Tot ieders verbazing bleek op verkiezingsdag echter dat
mevrouw Udgodskaja gewonnen had. De voormalige
poetsvrouw had geen campagne gevoerd en had publiekelijk
toegegeven dat ze enkel kandidaat was omdat haar baas het
had gevraagd. 

De nieuwe burgemeester heeft aangegeven dat het dorp
voorzien van straatverlichting haar eerste prioriteit wordt,
omdat de inwoners hier al lang om vragen.

Democratie zegeviert in Rusland:



NIEUW UIT OOST-
EUROPA

Recent besliste het Poolse Grondwettelijk Hof dat een
zwangerschapsafbreking op grond van zware misvormingen
bij het ongeboren kind in strijd is met de grondwet. Het
oordeel betekent een verdere verscherping van het Poolse
recht op abortus, dat al tot de strengste van Europa
behoorde. In de praktijk komt de verstrenging neer op een
verbod op zowat alle abortussen in Polen.

Uit protest tegen de beslissing zijn al dagen protesten aan de
gang doorheen Polen. Op veel plaatsen hebben vrouwen ook
het werk neergelegd. Vaak gingen de vrouwen in staking met
de uitdrukkelijke goedkeuring van hun oversten. 

Onder meer de burgemeester van Warschau, Rafal
Trzaskowski, liet weten dat hij de staking steunde. De
burgemeester van Polens derde stad Lodz, Hanna
Zdanowska, postte een foto op Twitter van haar lege
bureaustoel met het commentaar “ben niet op kantoor”.

Protesten in Polen tegen strengere
abortuswet



NIEUW UIT OOST-
EUROPA
Eerste Minister Mateusz Morawiecki riep op om de protesten
stop te zetten omwille van Corona. De oproep werd echter
genegeerd door de demonstranten. Zij eisen niet alleen een
grondige herziening van de abortuswet, maar voeren ook
protest tegen de regering van Recht en Rechtvaardigheid
(Prawo i Sprawiedliwość), die sinds 2015 aan de macht is.
 
De organisatoren van de protestmarsen hebben een lijst met
eisen opgemaakt, gaande van vrouwenrechten tot het
aftreden van de regering. De regering heeft echter geen
enkele intentie om af te treden. De organisatoren hebben
aangekondigd dat ze volgende week nieuwe protesten
plannen.



Die nacht zag ik haar speelt zich af in
Joegoslavië tijdens de Tweede
Wereldoorlog en is gebaseerd op
waargebeurde feiten. Het boek vertelt
het verhaal van Veronika en Leo, die in
januari 1944 spoorloos verdwijnen.
Veronika Zarnik is een vrijgevochten,
zelfstandige, sensuele en excentrieke
vrouw, ongrijpbaar en mateloos
intrigerend, iemand die je niet snel
vergeet. Samen met haar man Leo
vormt ze een onconventioneel paar.

CULTUUR

Nederlandse vertalingen van
Drago Jančar

Onlangs werden twee boeken van de Sloveense auteur Drago
Jančar vertaald in het Nederlands. Het gaat om Die nacht zag ik
haar (To noč sem jo videl) en En ook de liefde (In ljubezen tudi).
De Sloveense versies staan reeds in de faculteitsbibliotheek en
binnenkort zullen ook de Nederlandse vertalingen beschikbaar
zijn.



Vijf mensen die hen goed gekend hebben blijven achter met
vragen en vertellen elk wat er vóór, tijdens en na die winternacht
is gebeurd. Wie was die geheimzinnige Veronika eigenlijk? Wat
had ze te verbergen? Die nacht zag ik haar is een rijke roman, die
de volledige tragedie van Joegoslavië tijdens de Tweede
Wereldoorlog omvat. Het boek werd in Slovenië bekroond met de
Kresnikprijs, in Italië met de Premio Ignazio Silone en in Frankrijk
met de Prix du Meilleur Livre étranger.

CULTUUR

Met En ook de liefde keert Jančar
terug naar zijn geboorteplaats
Maribor. Het Sloveense stadje is in
1941 in Duitse handen gevallen. De
Duitse inwoners van de streek
hebben de soldaten met bloemen en
gejuich verwelkomd, terwijl een
ander deel, voornamelijk Slovenen,
zich terugtrekt in de bergen. Daar
zitten de partizanen die strijden
tegen de Duitse bezetter.



In het boek wordt de vraag of liefde in staat is de oorlog te
overwinnen, uitgewerkt. De wereldbrand die Jančar in
Noorderlicht al aankondigde, heeft inmiddels Maribor bereikt. De
Duitsers zien neer op de Slovenen, de partizanen verschuilen zich
in de bossen en nemen wraak op Duitsers en Duitsgezinden,
communisten voelen hun kracht toenemen en worden wellicht de
nieuwe machthebbers. Niemand is te vertrouwen, iedereen kan
een verrader zijn. 

Te midden van deze chaos vertelt een alwetende verteller over de
levens van Sonja, Valentin en Ludek. In vier delen, telkens vanuit
een ander perspectief wordt het verhaal over de liefde uit de
doeken gedaan.

Gebeurtenissen uit het verleden en het heden worden
afgewisseld met vooruitwijzingen, waarbij de lezer niet weet of
het ook 'echt' zo zal gebeuren. De overgangen tussen
verhaalheden en vooruitwijzing zijn soms weinig opvallend,
waardoor de lezer nogal eens op het verkeerde been wordt gezet.
 
En ook de liefde is een intrigerend boek, dat indruk maakt door
de constatering van Valentin dat vrijwel iedereen bereid is om
iemand anders te vermoorden om daardoor zelf te
overleven.

CULTUUR



De nieuwe Netflixreeks To The Lake (oorspronkelijk verschenen
als Эпидемия) belandde onlangs in meer dan vijftig landen in de
lijst van meest bekeken titels. 

In de reeks van producers Valeriy Fedorovich en Evgeniy
Nikishov maken kijkers kennis met een groepje Russen die elkaar
aanvankelijk niet kunnen uitstaan, tot alles verandert en ze na de
uitbraak van een dodelijke ziekte moeten vechten voor hun leven. 

Samen besluiten ze om uit de quarantaine te ontsnappen en
Moskou te ontvluchten, op zoek naar een veilige haven. Niet
alleen het virus brengt hen echter in gevaar: vooral de
medeburgers, die in paniek slaan en beginnen plunderen, vormen
de grootste dreiging. 

Terwijl de groep door het Russische platteland trekt, ver weg van
Moskou, ontmoeten ze sommigen die hun hoop nieuw leven doet
inblazen, maar ook anderen die de groep uit de weg willen
ruimen.

CULTUUR

Russische Netflixreeks oogst succes
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