
Opzet presentatie

1. Relationisme: ‘Wij zijn de dingen.’ 

2. Tegenbeweging: neo-spiritualiteit

(pauze)

3. Hoofdstuk 17: ‘Wij zijn het verhaal.’

4. Vragen & Discussie



‘Relationisme’ – wat eraan voorafging

 hoofdpersoon die gepsychologiseerd wordt

 relaties met anderen worden beschouwd vanuit

het perspectief van de hoofdpersoon/-personages

 wereldbeeld of maatschappijkritiek komt voort

uit de gedachten van de hoofdpersoon/-personages

 Emmanuel Levinas (1906-1995):

‘Een mens bestaat uitsluitend in relatie tot anderen.’

 Judith Butler (1956):

performativiteit: ’De wereld wordt gevormd
door de manier waarop we over de wereld spreken.’



Performativiteit in Wij zijn licht

 Wij zijn de nacht. Wij brengen duisternis en dronkenschap, 

kattengevechten, slaap en slapeloosheid, seks en sterfgevallen. (5)

 Wij zijn de plaats delict. Nog niet zo lang geleden waren we 

gewoon een huis, nauwelijks verschillend van alle andere huizen in 

de wijk, al hadden we dan een paar merkwaardige bewoners en 

een licht afwijkend uiterlijk. (14)

 Wij zijn de raadsvrouw. Advocaat, zouden de meeste mensen 
zeggen, maar in onze functie spreken wij de taal van het recht, een 

precieze taal, die alle tot juridische verwarring leidende 

misverstanden effectief omzeilt. (41)



‘Relationisme’ – literaire voorbeelden

 ‘relationele romans’: het leven en de identiteit van de personages

zijn steeds in relatie met andere mensen en dingen weergegeven.

 Mensen zijn op eindeloos en onzichtbaar veel manieren verweven

met elkaar, de natuur en technologie.

 Cultuur en media bepalen onze identiteit; zijn we unieke individuen?

 Alle identiteiten zijn veranderlijk en afhankelijk van anderen.



Relationisme in Wij zijn licht

 Soms had je gewoon het idee dat ze van een andere planeet kwamen. 

Ook door hoe ze eruitzagen. Die felgekleurde kleding, flodderend om 

die magere lichamen. En daarboven dan die grauwe grafgezichten. 

Echt anders. (38)

 Eerste indruk van cliënte: ongezond mager, overmand door emoties, 

zeer spraakzaam. (…) Cliënte kijkt ons aan, angstig, wanhopig, en 

plotseling worden we overmand door een groot, onstuitbaar gevoel 

van mededogen met deze vrouw. (47)

 Als ik iemand tijd en aandacht heb gegeven, dan was het wel Melodie. 

Het is verdrietig, hoe ze zich van ons heeft weggemanoeuvreerd. (82)



’Neo-spiritualiteit’:  tegenbeweging

 oorsprong: hippiecultuur, new age, wicca, …

 traditionele (monotheïstische) religies

 elementen van natuurgodsdiensten, (zen)-boeddhisme + 20e-eeuwse mystiek

 materialisme en consumentisme

 biologische voeding, natuurlijke materialen, ‘leven van licht en lucht’

 rationalisme en wetenschap

 gevoelsmatige, speculatieve argumenten

 individualisme

 gemeenschapszin, maatschappelijke betrokkenheid



‘Neo-spiritualiteit’ in Wij zijn licht

 Wij zijn licht / Wij zijn liefde / Wij zijn klanken overal / Wij zijn cellen vol met leven 

/ Wij zijn niets / Wij zijn het al (22)

 Melodie had voorgesteld samen muziek te gaan maken, om zo hun liefde voor 

elkaar te voeden. En ze wilde samen optreden, om die liefde in de wereld te 

verspreiden. (70)

 ‘Jij bent heel gevoelig, Muriël, maar die kant van jou is eigenlijk niet echt 

ontwikkeld. Je bent waarschijnlijk heel verstandelijk opgevoed, klopt dat?’ (88)

 ‘Hoe bedoelt u, ingrijpen? Waarom zou je ingrijpen in een natuurlijk proces? 

Een leven dat wil eindigen, mag eindigen. Een lichaam dat op is, is op.’ (164)



‘Neo-spiritualiteit’ in de

dagelijkse praktijk

 Cursus ‘Het sjamanistisch geheim’

 Online cursus ‘spiritueel ontwaken’

 Training ‘mindful afvallen’

 Workshop ‘Vertrouwen op je intuïtie’

 Project Happiness ‘1-op-1-lifestylecoaching’



De keerzijde in Wij zijn licht

 Melodie had voorgesteld samen muziek te gaan maken, om zo hun liefde voor 

elkaar te voeden. En ze wilde samen optreden, om die liefde in de wereld te 

verspreiden. (70)

 ‘Op termijn kan het ook een manier voor ons worden om geld te verdienen.’ (70)

 Maar de mensen in het filmpje leefden wel zonder te eten. En ze waren gelukkig. Ze 

waren veel vrijer geworden, en lichter, sinds ze niet meer aten. Licht genoeg om weg 

te vliegen, dacht Muriël, en ik ben duidelijk nog niet zover, want mijn geest houdt me 

tegen met de beperkende gedachte dat ik afhankelijk ben van eten. (90)

 Melodie besteedde ook veel tijd aan de nieuwsbrieven en Facebook-berichten 

waarin ze over het niet eten vertelde, en soms had Muriël zelfs het idee dat het 

bedoeld was om geld te besparen, omdat hun subsidieaanvragen allemaal waren 

afgewezen, en nogmaals wil ze niet beschuldigend zijn tegenover Melodie… (138)



PAUZEPAUZE

Dadelijk:
- Hoofdstuk 17

- Vragen & Discussie



Hoofdstuk 17: ‘Wij zijn het verhaal.’

 Elisabeth/Melodie/Muriël/Petrus

 de schrijver

 de lezer

 geen ruimte

 geen plot

 potentieel verleden

 reflectie op het heden

 vooruitblik in de toekomst

Wij zijn… Elisabeth Melodie Muriël Petrus Ruimte Tijd

1. de nacht. X X X X huis heden

2. de plaats delict. x x x x huis heden/

verleden

3. dagelijks brood. x X cel heden/

verleden

4. de buren. x x x x huis/straat verleden

5. de raadsvrouw. x X x x cel heden

6. de feiten. x x bureau heden/

verleden

7. Een sinaasappelgeur. x x x X cel heden/

verleden

8. Klank en Liefde. x x x x huis verleden

9. de ouders. x x ouderlijk huis heden/

verleden

10. een vlinder. x X cel heden/

verleden



Suspension of disbelief

 Samuel Taylor Coleridge (1772-1834)

 De schrijver geeft ons een kijkje in de keuken

door te vertellen over ‘de schrijver’.

 We snakken naar een zetje in de rug, een onverwachte wending, een nieuw 

personage dat dingen weet die al het vorige in een ander daglicht plaatsen, 

maar de schrijver heeft schijnbaar andere dingen aan haar hoofd. (144)

 De schrijver heeft geen tijd om dingen te verzinnen die ons interessanter 

zouden kunnen maken. Terwijl er nog zo veel boeiends te vertellen valt. (144)

 Wij zijn de buurjongen… / Wij zijn de lerares... / Wij zijn de abortus…

 Wij zijn de vlierbessensiroop… / Wij zijn de telefoon… / Wij zijn het kussen…



Het doel van de schrijver met het verhaal

 Halt, ellendig produkt van vuile geldzucht en godslasterlyke femelary! Ik heb u geschapen... ge 

zyt opgegroeid tot een monster onder myn pen... ik walg van myn eigen maaksel: stik in koffi en 

verdwyn!

Ja, ik, Multatuli “die veel gedragen heb” neem de pen op! Ja, ik zal gelezen worden!

Als dit doel bereikt is, zal ik tevreden zyn. Want het was me niet te doen om goed te schrijven... 

ik wilde zóó schryven dat het gehoord werd.

 auteursintentie

 intentional fallacy

 En wat de schrijver ook kan doen, ze kan die man van het

negendagenproces nog veel beter in beeld brengen, die

Maruko, als overtuigd verkondiger van schadelijke denkbeelden. (146)

 De schrijver – wie zou haar intenties beter doorzien dan wij – wil het doen voorkomen alsof 
Elisabeth een groot raadsel is dat niet kan worden opgelost, een zwart gat dat alleen kan 

worden waargenomen via de bewegingen van alles eromheen. (147)



Slotscène: het patroon doorbreken?

 Links van haar de voordeur, rechts van haar de deur van de woonkamer, schuin achter 

haar de trap. Haar benen tot ongeveer halverwege in het oranje, de rest in het donker, 

maar niet in zoveel duisternis dat ze niet meer zichtbaar is. (221)

 [Muriël] zal gaan flirten met het idee om de groep te verlaten, maar het ziet er niet naar 

uit dat ze dit ook werkelijk zal doen. Zo’n groepsloyaliteit valt echt niet te breken, en als je 

dan ook nog weet dat haar sociale contacten buiten de groep tot nul zijn gereduceerd, 

moet het wel heel raar lopen wil ze echt durven vertrekken. (149)

 We zullen er niets van vinden wat ze kiest. Dat keuze is aan haar, het kijken is aan u. Alles 

wat wij kunnen doen is bij haar blijven, haar gezicht verlichten, haar handen strelen; 

zorgen dat het wordt gezien. (222)



Vragen & Discussie
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