
 

Leeskring 25 februari 2022: Prachtige wereld, waar ben je – Sally Rooney 

Onze leeskringleden waren talrijk aanwezig en blij dat ze iets onbezorgder samen konden zijn na 

twee coronajaren.  

In het kort gaat de roman Prachtige wereld, waar ben je over twee dertigjarige vriendinnen die elkaar 

mails sturen, eigenlijk lange brieven over de staat van de wereld en hun eigen, kleine levens. Elk 

hoofdstuk met gebeurtenissen uit het leven van Alice Kelleher en Eileen Lydon wordt geschreven in 

de derde persoon en wordt gevolgd door een mail in de ik-persoon. Zo krijgen we een halve 

briefroman met veel reflecties over allerlei thema’s. 

De twee andere belangrijke personen in de roman zijn Simon, de beste vriend van Eileen sinds haar 

jeugd - en ook ondertussen de beste vriend van Alice - en Felix, de nieuwe vriend van Alice die ze via 

een datingsite heeft leren kennen. Felix en Simon zijn ook dertigers. 

Alice herstelt van een zenuwinzinking en verblijft in een dorp aan de westkust van Ierland, terwijl 

Eileen woont en werkt in Dublin. Alice is een literaire beroemdheid na twee succesvolle romans en 

ondertussen werkt Eileen als redacteur van een literair tijdschrift tegen een laag loon waarvan ze 2/3 

aan de huur voor een klein appartement in Dublin besteedt. Echt gelukkig voelen ze zich niet. 

Alle vier hebben ze problemen met relaties. Alice is bang om gekwetst te worden en denkt steeds dat 

de andere (Felix en Eileen) minder van haar houden dan zij van hen. Eileen en Simon houden heel 

veel van elkaar. Ook al hebben ze soms seks met elkaar, toch beschouwen ze hun relatie niet als een 

liefdesrelatie. Vooral Eileen wil geen vaste relatie met Simon want als die relatie mislukt, is ze ook de 

vriendschap kwijt en dat wil ze absoluut vermijden. Uiteindelijk eindigt de roman positief: Alice en 

Felix zijn nog steeds samen en Simon en Eileen hebben dan toch voor elkaar gekozen en verwachten 

een kind. Zolang de vriendschap en de liefde er is, is de wereld toch mooi. 

Heel wat thema’s zoals vriendschap, liefde, huwelijk, familie, geloof en seksualiteit komen aan bod, 

alsook het al of niet hebben van kinderen in deze wereld waar de beschaving in een neerwaartse fase 

zit met milieuproblemen en klimaatopwarming, met een groot contrast tussen arm en rijk, met 

ellende en uitbuiting. Ook het thema schoonheid komt aan bod en de teloorgang ervan door de 

allesoverheersende plastic en het feit dat schoonheid nu vooral betrokken is op uiterlijke 

persoonlijke schoonheid mede door de schoonheidsindustrie. De moderne roman (de Euro-

Amerikaanse roman) heeft ook geen voeling meer met de echte wereld volgens Alice: hoe smaakloos 

is het contrast tussen protagonisten in een verhaal die worstelen met de vraag om al of niet in hun 

relatie te blijven en de echte wereld van armoede en ellende en toenemende uitbuiting van 

miljoenen mensen? De spanning tussen de eigen kleine wereld met zijn relatief kleine problemen en 

de grote wereld is vaak aanwezig in deze roman. Uiteindelijk kiezen Alice en Eileen voor vriendschap 

en liefde en het geloof in het goede en dat ze hun geliefden niet moeten teleurstellen en op kleine 

schaal voor het milieu moeten zorgen door onder andere niet te veel plastic te gebruiken. 

Na de uitgebreide inleiding door Sonja Verheyen volgde de nabespreking. Wat vonden de 

aanwezigen van de roman en de ideeën? 



De roman werd niet door iedereen gesmaakt: de mails kwamen nogal kunstmatig over maar waren 

een middel om veel ideeën en thema’s aan te brengen, vaak pseudofilosofisch volgens sommigen. De 

ideeën waren niet altijd duidelijk uitgewerkt. De mails waren ook lang en soms drammerig waardoor 

de lezers vaak moesten stoppen met lezen en moeite hadden om verder te lezen. Ook waren er soms 

te veel details bij de beschrijving van een handeling die niet echt nodig leken. Sally Rooney leek dan 

ook nogal opvallend met een film voor ogen te schrijven. Een aanwezige miste het literaire aspect in 

de taal die Sally Rooney gebruikt. Anderzijds waren de dialogen goed en was de erotiek ook goed 

gebracht. De inhoud was heel complex qua thema’s en ook de vrouwelijke personages waren best 

complex. Het ging over dertigers en wij als oudere lezers herkennen ons niet altijd in die denk- en 

leefwereld maar vermits Sally Rooney zoveel fans heeft in verschillende landen moet zij toch die 

generatie aanspreken of toch een groot deel ervan. Er zijn inderdaad heel veel dertigjarige singles die 

eenzaam zijn en dertigers die worstelen met relaties en het moeilijk hebben met een wereld die 

onzeker en complex is geworden. Dat geldt niet alleen voor de dertigers trouwens. Veel humor was 

er dan ook niet aanwezig en als die er was, kwam hij van Felix, die volgens sommigen het meest 

overtuigende personage was. 

Conclusie: al vonden de meeste aanwezigen het geen echt mooie roman, ze vonden hem wel 

boeiend qua thematiek en hij lokte veel reacties en bedenkingen uit en we hebben uiteindelijk toch 

genoten van de bespreking en het drankje achteraf. 

                           Sonja Verheyen 

 


