
Beoordeling van oponent 
Naam van de kandidaat: Blanka Uličná 
Titel van de bachelorscriptie: Vertalingen van Vlaamse literatuur in Tsjechië na 1989 
Scriptiebegeleider: Drs. Lucie Sedláčková Ph.D. 
 
 
Vertalingen van Vlaamse literatuur in Tsjechië na 1989 is door Blanka Uličná in het Nederlands 
geschreven, aangevuld met abstracten in het Nederlands, Tsjechisch en Engels. Het schrijven in het 
Nederlands heeft haar er niet van weerhouden om een bachelorscriptie van 61 pagina’s te leveren 
met maar liefst 40 pagina’s aan bijlagen. 
 
Elk onderwerp dat iets met Vlaamse literatuur heeft te maken, roept meteen de vraag op wat dan 
Vlaamse literatuur is. Blanka besteedt daar logischerwijze de nodige aandacht aan. Ze doet dat 
nauwkeurig, maar misschien iets te uitgebreid. Een mogelijkheid was geweest om in dit verband te 
kiezen voor de criteria die instellingen hanteren die Tsjechische vertalingen van Vlaamse literatuur 
ondersteunen, stimuleren en uitvoeren. Ik denk dan aan het VFL. Juist van deze instelling wordt in de 
scriptie niet vermeld wat zij onder Vlaamse literatuur verstaat, terwijl aan deze organisatie toch ruim 
aandacht is besteed. Maar het getuigt van lef en daadkracht om uiteindelijk haar eigen criteria te 
openbaren. Dat maakt het onderwerp helder en hanteerbaar. 
 
De inleiding, met daarin de ‘vraagstelling’ en de ‘inhoud en methoden’, biedt de lezer een prima 
houvast en geeft een goed beeld van wat komen gaat. In de inleiding plaatst ze haar onderzoek in 
een breder kader door aan te geven wat over dit onderwerp al door wie is geschreven. Door dit te 
doen geeft ze meteen aan waarom ze door het onderwerp Vlaamse literatuur is gegrepen en hoe ze 
tot de vraagstelling is gekomen. 
 
Het belangrijkste gedeelte van Vertalingen van Vlaamse literatuur in Tsjechië na 1989 bestaat uit de 
de hoofdstukken 3 en 4: ‘Ondersteuning en propageren van Vlaamse literatuur in het buitenland’ en 
‘Het promoten en de receptie van Vlaamse literatuur in Tsjechië’. Deze hoofdstukken blinken uit in 
degelijkheid en volledigheid. Het verzamelen, verwerken en beschrijven van het materiaal verdient 
lof. Ondanks dat hier het gevaar van een weinig opwindende opsomming op de loer ligt, is het een 
levendig en beeldend gedeelte geworden. Dit is ook te danken aan de aanvankelijke indruk dat het 
slecht gesteld zou zijn met de Vlaamse literatuur in Tsjechië; aan het einde van de scriptie lijkt dat 
toch mee te vallen. Er is een bescheiden stijgende lijn in de vertalingen vanuit het Vlaams te 
bespeuren, dankzij het VFL en vooral dankzij de kwaliteit van de ‘Vlaamse’ schrijvers. Dat is een goed 
resultaat door een goede reden. 
 Een woord van waardering verdienen ook de bijlagen. De verschillende lijsten ondersteunen 
de scriptie op heldere wijze en geven een goed inzicht in de ontwikkelingen van de Vlaamse 
literatuur in Tsjechië. 
 
Op het taalgebruik moet ik meer commentaar leveren. Het is zonder meer lovenswaardig dat een 
bachelorscriptie in het Nederlands door een Tsjechische student wordt geschreven. Het is echter ook 
een leermoment. Daarom hier een paar opmerkingen. 

- De hoofdvraag luidt ‘Welke positie heeft de Vlaamse literatuur aan de Tsjechische literaire 
scene?’ Het zou in de Tsjechische literaire scene moeten zijn. Op zich is het gebruik van 
scene, uitgesproken en in de jaren zestig en zeventig geschreven als sien, een leuke 
aanduiding. In deze context is het goed dat voor scene gekozen is en niet voor scène (Frans). 
Al is het niet altijd consequent gebruikt. 

- ‘Deze richting namen ook haar studenten [...]’ (p. 10) Hier lopen twee zegswijzen door elkaar. 
Deze afslag namen ook etc. Of: Deze richting kozen ook etc. In dit verband kozen de 
studenten dezelfde richting. Of: Deze richting gingen ook de studenten in etc. 



- In de scriptie is verschillende keren het woord ‘passages’ gebruikt waar ‘paragrafen’ zijn 
bedoeld. 

- ‘Op meer aandacht toegespitst [...].’ (p. 11) Onder de aandacht gebracht 
- ‘Hoe ontwikkeld [...]’ (t!!!) p. 12  
- Verschillende keren kwam ik ‘literaturen’ tegen, maar het Nederlands kent geen 

meervoudsvorm van literatuur. 
- Het woord ‘Literatuurprijzen’ (p. 19) bestaat in het Nederlands niet. We spreken van ‘literaire 

prijzen’. 
- ‘Geweest’ (p. 16, 17) moet  ‘Gewest’ zijn. 
- De naam Geert van Istendael is op drie verschillende manieren geschreven: Geert van 

Istendael, Geert Van Istendael en Geert Istendael (p. 34). Dat ‘van’ in Vlaamse namen 
verwarrend is, kan ik me indenken, maar een naam moet wel consequent worden 
geschreven. Officieel heet hij Vanistendael, maar gebruikt zelf Geert van Istendael. 

 
Hierboven heb ik al iets over de conclusie gezegd. De conclusie (groeiende aandacht voor Vlaamse 
literatuur en de goede vooruitzichten, mits de VLF vertalingen blijft ondersteunen) is goed 
onderbouwd. Dat is te danken aan de goede organisatie van de scriptie. Ik bedoel de inleiding, het 
onderzoek, de hoofdstukken en de algehele opbouw. Daarbij is het gebruik van citaten, de 
aanhalingsteken en dergelijke zorgvuldig toegepast. 
Tot slot nog iets over de lijst van afkortingen: bij NTU staat de verkeerde volledige naam en VLF is 
niet vermeld. 
 
Zoals gezegd is een bachelorscriptie in het Nederlands schrijven is voor iemand voor wie het 
Nederlands niet de moedertaal is een hele opgave. Afgezien van wat fouten, heeft Blanka zich er 
moedig doorheen geslagen. Verbetering van kleine ‘vergrijpjes’ tegen de Nederlandse taal zullen 
voor  Blanka in de toekomst geen al te groot probleem vormen. Haar Vertalingen van Vlaamse 
literatuur in Tsjechië na 1989 wekt vertrouwen voor een succesvolle voortzetting van haar studie. 
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