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Andrea Havlíčková (voortaan AH) heeft een goed gedocumenteerde en verstandig 
opgebouwde scriptie geschreven over een complex taalpolitiek en cultuurhistorisch 
onderwerp. 
Ze is erin geslaagd een aantal overeenkomsten en verschillen aan het licht te brengen 
tussen de geschiedenis van de Vlaamse Beweging en die van de Tsjechische 
Nationale Wedergeboorte, tegen de achtergrond van de problematiek van begrippen 
als natie, natiewording of -vorming en nationalisme. 
Dit alles maakt haar scriptie tot een interessant en waardevol werkstuk. 

Toch wil ik graag even stilstaan bij enkele punten die voor het onderwerp niet zonder 
belang zijn en die in de scriptie van AH onderbelicht zijn gebleven of onvoldoende 
werden uitgewerkt. 
Ten eerste had ik wat meer willen vememen over het precieze verschil tussen de 
begrippen '(sociale) groep', 'volk' en 'natie'. Vormen de Vlamingen nu een groep, 
een volk of een natie, en waarom? En de Tsjechen? Ook vraag ik me af of de 
begrippen 'natie' en 'nationalisme' wel helemaal dezelfde inhoud hebben voor de 
Vlaamse Beweging enerzijds en de Tsjechische Nationale Wedergeboorte anderzijds. 
Ten tweede vind ik dat de Vlaamse Beweging enig onrecht wordt gedaan als (zoals 
AH doet) er vooral wordt ingegaan op de strijd voor de talige en culturele 
emancipatie van de Vlamingen en voor hun politieke autonomie. De Vlaamse 
Beweging heeft zich vanaf een bepaald ogenblik immers ook sterk ingezet voor de 
economische ontwikkeling en de sociale emancipatie van Vlaanderen, en aan deze 
aspecten wordt mijns inziens in de scriptie te weinig aandacht besteed. 
Jammer vind ik, ten derde, ook het ontbreken van literatuur in de bibliografie waarin 
de Vlaamse Beweging wat kritischer benaderd wordt. 
Misschien kan AH tijdens de mondelinge verdediging van haar scriptie op deze 
punten wat nader ingaan? 

Cijfer 
Ik zou voor de scriptie van Andrea Havlíčková ten minste een 2 (twee) willen 
voorstellen, wat betekent dat als ze tijdens de mondelinge verdediging van haar 
werkstuk een bevredigend antwoord kan brengen op de gestelde vragen, ik geen 
bezwaar zou maken tegen een 1 (een) als eindcijfer. 
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