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Lukáš Vítek schreef zijn bachelorscriptie Crisis in relatie tot het dagelijks leven in de romans Een 
roos van vlees van Jan Wolkers en Seize the Day van Saul Bellow in het Nederlands. In 72 
tekstpagina's presenteert hij zijn studie naar een Nederlands- en een Engelstalige roman. De 
opbouw van de scriptie is helder met een uitvoerige inleiding en een zinvol theoretisch gedeelte. 
Vervolgens worden twee romans geanalyseerd en daarna worden de analyses met elkaar 
vergeleken. In algemene zin kan vastgesteld worden dat van een originale, gedegen en 
diepgravende scriptie sprake is. Hieronder wil ik op de diverse onderdelen inzoomen. 
 
De inleiding maakt duidelijk dat de scriptie gaat over de crisis en het dagelijkse leven in 
psychologische of psychosomatische zin. Deze keuze is interessant en legitiem, maar ook gewaagd. 
Op pagina 8 staat in de laatste twee alinea’s te lezen dat op de eerste plaats de omschrijving van 
de levensproblemen 'door [de] artisitieke middelen' nauwkeuriger kan zijn dan een psychologisch 
wetenschappelijk onderzoek. Dit is een pittige uitspraak die enige toelichting noodzakelijk maakt. 
Ik vraag me af of hier literatuur als een soort toelichting of illustratie opgevat moet worden van 
wetenschappelijk onderzoek? Maar ook is het maar de vraag of defilosoof Schelling gelijk heeft 
met zijn bewering dat kunst beter dan filosofie en wetenschap in staat is om de tegenstelling van 
het bewuste en het onbewuste te overbruggen. Elke discipline gehoorzaamt haar eigen wetten en 
dient een ander doel. Ik vermoed dat ze moeilijk met elkaar te vergelijken zijn en dat een 
normatieve vaststelling niet lang houdbaar is. 
 
Het theoretische gedeelte is uitvoerig. Het maakt dan ook de bedoelingen van Lukáš inzichtelijk, 
maar het lezen ervan vergt wel wat moeite. Dit is deels te wijten aan de uitvoerigheid van het 
gedeelte over de crisis en deels aan de vele vormen die worden opgevoerd. Het is de vraag of dit 
in verhouding staat tot het corpus en de vergelijking. Voorop staat echter dat hieruit blijkt dat 
Lukáš competent en in zijn onderwerp geïnteresseerd is. 
 
Het analytische gedeelte is overzichtelijk en voorbeeldig. Toch zet ik vraagtekens bij de methodiek, 
in de scriptie als volgt verwoordt: 'Daarbij zal mijn onderzoek gebaseerd zijn op de 
structuralistische aanpak, dat wil zeggen dat mijn onderzoekscorpus volgens Literair mechaniek in 
enkele eenheden zal worden ingedeeld' (32). Iets vergelijkbaars staat ook op pagina 11 te lezen. 
Die uitleg had wat uitvoeriger mogen zijn, vooral omdat nu de indruk ontstaat dat Literair 
mechaniek staat voor een structuralistische aanpak. 
 
Het vierde hoofdstuk, zijnde samenvatting en vergelijking, blinkt uit in scherpzinnigheid. Daar heb 
ik weinig tot niets op aan te merken. De conclusie is ook prima, hoewel hier Walt Whitman 
geparafraseerd wordt die in de rest van de sriptie geen rol speelt. Hetzelfde geldt voor het 
uitvoerige citaat van Bellow uit een andere roman van hem, te weten Herzog. Ik acht het van groot 
belang om uitermate terughoudend te zijn in het opvoeren van nieuwe elementen in een 
samenvatting en in een conclusie, ook al zijn ze zeer toepasselijk en verhelderend. 
 
Tot slot nog een paar opmerkingen. De eerste is de constatering dat niet alle gebruikte auteurs in 
de bibliografie vermeld staan, zoals Maslow, Van der Veen en Van der Sijs, en Japers. De tweede is 
die over de taalvaardigheid. Deze is zonder meer voldoende te noemen. Er zijn wat kleinigheden 



die misschien ook wel typefouten zijn. Dit is het geval op pagina 46 in 'die wraakt op Tommy 
neemt'. Van een andere orde is 'Op de grond vindt hij een bevroren stervend waterhoentje' (49). 
Van een wonderbaarlijke genezing lijkt sprake in 'hij stikte en toen hij opstond [...]' (57). 
Verwarrend is de aanduiding 'gemene kenmerken' (10, 64). Ik weet zeker dat er iets anders wordt 
bedoeld. Een mooie is 'zijn pis en haar urine' (58). Waar nog veel verbetering te bereiken is, is in 
het gebruik van de lidwoorden, te denken valt aan 'het astma'. 
 
Ik wil deze beoordeling afsluiten met de constatering dat Lukáš Vítek een originele, ambitieuze en 
betrokken scriptie heeft afgeleverd. Zijn theoretische belangstelling heeft hij goed op twee zeer 
uiteenlopende, maar toch ook vergelijkbare boeken weten toe te passen. Ik opteer dan ook voor 
een optimale waardering. 
 

Tuto bakalářskou práci tímto doporučuji k obhajobě. (Hiermee beveel ik deze 
bachelorscriptie voor de verdediging aan.) 
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