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Opzet presentatie:
1. Autofictie (en een stukje historische

context)
(pauze)

2. De intersectionele identiteiten van 
Hondje

3. De taal van Op aarde schitteren we
even

4. Leestips



1. Autofictie (en een stukje historische 
context)



‘Life writing’: autobiografische roman en 
autofictie (en nog veel meer) 



Autofictie

“In tijden van selfies en niet altijd even 
werkelijkheidsgetrouwe weergaves van het zelf, is ook het 
literaire genre autofictie niet weg te denken. Volgens Serge 
Doubrovsky, die de term in 1977 introduceerde, berust 
autofictie op de destabilisering van de opposities tussen 
werkelijkheid en fictie, tussen autobiografie en roman. 
Anderen zien in dit hybride en relatief vrije genre vooral de 
kruising van autobiografie en stilistisch experiment. Dat uit 
zich, tot vandaag, in fantasierijke en vaak fragmentarische 
impressies van het leven van auteurs.” – KU Leuven





Trend?

• Letterkundigen zeggen graag: autobiografische literatuur wordt 
vooral geschreven op breukmomenten in de geschiedenis. Op 
momenten dat de schrijver niet de enige is die met existentiële 
verwarring kampt, maar zulke verwarring algemener heerst. Om iets 
universeels te vertellen, hoeven schrijvers in zulke tijden geen 
verhalen te verzinnen: hun eigen worstelingen zijn op zichzelf al 
representatief voor die van een grote groep mensen.



Autofictie

“In tijden van selfies en niet altijd even 
werkelijkheidsgetrouwe weergaves van het zelf, is ook het 
literaire genre autofictie niet weg te denken. Volgens Serge 
Doubrovsky, die de term in 1977 introduceerde, berust 
autofictie op de destabilisering van de opposities tussen 
werkelijkheid en fictie, tussen autobiografie en roman. 
Anderen zien in dit hybride en relatief vrije genre vooral de 
kruising van autobiografie en stilistisch experiment. Dat uit 
zich, tot vandaag, in fantasierijke en vaak fragmentarische 
impressies van het leven van auteurs.” – KU Leuven



Joan Didion – Notes from a Native Daughter

‘Het is moeilijk om Californië te plaatsen, 
verontrustend om je af te vragen hoeveel 
ervan slechts verzonnen of geïmproviseerd 
is, melancholiek om je te realiseren hoeveel 
van het geheugen van eenieder geenszins 
ware herinnering is, maar alleen de sporen 
van andermans herinnering, verhalen die 
doorgegeven worden binnen families.’





Like any good son, I pull my father out 
of the water, drag him by his hair

Through white sand, his knuckles carving a trail
the waves rush in to erase. Because the city

Beyond the shore is no longer
where we left it. Because the bombed

Cathedral is now a cathedral
of trees. I kneel beside him to see how far

I might sink. Do you know who I am,
Ba? But the answer never comes. The answer

Is the bullet hole in his back, brimming 
with seawater. […] 

Zoals elke goede zoon trek ik mijn vader uit
het water, sleur hem aan zijn haren

Door wit zand, zijn knokkels trekken een spoor
de golven haasten zich om het op te vullen. Omdat 
de stad

Voorbij de kust niet langer is
waar we hem achterlieten. Omdat de 
gebombardeerde

Kathedraal nu een kathedraal
van bomen is. Ik kniel naast hem om te kijken hoe 
ver

Ik zou zinken. Weet je wie ik ben,
Ba? Maar het antwoord komt nooit. Het antwoord

Is het kogelgat in zijn rug, tot de rand vol
met zeewater. 



Geheugen werkt twee kanten op

• We beschouwen het heden 
vanuit de context van onze 
herinneringen

• We vervormen onze
herinneringen op basis van onze
dagelijkse gebeurtenissen en
veranderende overtuigingen







In de keuken  maakt  Paul een kom rozijnencornflakes met  
water voor me klaar, precies  zoals ik het lekker vind.  Hij 
ploft  neer aan tafel, zet zijn pet  af en  pakt een van  de al  
gerolde joints  die naast elkaar,  als dunne  suikerstaafjes, in  
een porseleinen theekop  staan.  Drie jaar daarvoor werd bij  
Paul kanker geconstateerd, iets wat volgens hem 
veroorzaakt was doordat hij  tijdens zijn  detachering  in  
aanraking was  gekomen  met  het ontbladeringsmiddel 
Agent Orange. (p.54)



An American soldier fucked a Vietnamese farmgirl. Thus my

mother exists. Thus I exist. Thus no bombs = no family = no me

Yikes.

Een Amerikaanse soldaat neukte een Vietnamees boerenmeisje. 

Zodoende bestaat mijn moeder. Zodoende besta ik. Zodoende geen 

bommen = geen familie = geen ik.

Oh jakkes. 



“Maar hoe vertel ik  je over die jongen  zonder je  te vertellen over de  
drugs die het  algauw uit elkaar deed spatten, de Oxy en de coke, de  
manier waarop  zij de wereld deden smeulen aan  de randen?  En dan  
de roestrode  Chevrolet?  De pick-up die  Buford aan  zijn zoon, Trevs
ouwe, gaf  toen hij vierentwintig  was, de  auto die de  ouwe koesterde, 
nadat  hij door  de jaren  heen zoveel onderdelen  had gerepareerd en 
vervangen dat  je er vier pick-ups  van had  kunnen maken. Hoe  de 
ramen ervan al onder de blauwe  strepen  zaten en de banden glad  
waren  als  menselijke  huid tegen de  tijd  dat wij door  de mais 
scheurden, negentig reden terwijl  Trevor als een gek schreeuwde,  een  
fentanylpleister heet op zijn arm, en de vloeistof door  de  randen lekte 
en  als ziek sap over zijn biceps druppelde. Met cocaïne in onze neus, 
onze  longen, lachten  we,  in zekere  zin. En toen de zwenking, een 
explosie  van geel, de klap, uit elkaar spattend  glas, de geplette 
motorkap rokend onder  de  dode eik.”





“Ze  zullen  willen dat je  succesvol bent, maar nooit meer dan 
zij. Ze zullen  hun namen  op de riem schrijven waaraan je 
vastzit en  je noodzakelijk noemen,  je  urgent  noemen … Ze 
zullen tegen  je zeggen dat grote schrijfkunst  ‘losbreekt’ uit  
het politieke,  en aldus  de  barrières  van verschil ‘overstijgt’  
en  de mensen verenigt  in de richting  van universele 
waarheden.  Ze  zullen zeggen dat dit vooral door  
vakmanschap wordt bereikt. Laat maar eens  zien hoe het 
gemaakt is, zullen  ze zeggen – alsof hoe iets in elkaar is  gezet 
vreemd  is  aan  de opwelling die het heeft gecreëerd.  Alsof 
de eerste stoel  werd getimmerd zonder rekening te houden 
met  de menselijke vorm” (p.180-181)



Trend?

• Letterkundigen zeggen graag: autobiografische literatuur wordt 
vooral geschreven op breukmomenten in de geschiedenis. Op 
momenten dat de schrijver niet de enige is die met existentiële 
verwarring kampt, maar zulke verwarring algemener heerst. Om iets 
universeels te vertellen, hoeven schrijvers in zulke tijden geen 
verhalen te verzinnen: hun eigen worstelingen zijn op zichzelf al 
representatief voor die van een grote groep mensen.





(eventuele pauze)



2. De intersectionele identiteiten van Hondje



In
tersectio

n
aliteit











“Waarom ze me niet te pakken hebben gekregen? 
Nou, omdat ik snel was, liefje. Sommige apen zijn 
zo snel dat het eerder geesten zijn, weet je? Ze 
gaan van… poef.’ Je opent je hand in een gebaar 
van een kleine explosie, ‘en verdwijnen gewoon.’ 
Zonder je hoofd te bewegen kijk je naar me zoals 
een moeder ergens naar kijkt – te lang. Dan begin 
je zomaar te lachen.” 



‘Laat ik opnieuw beginnen’

•Motto Night Sky with Exit Wounds:

The landscape crossed out with a pen
reappears here

- Bei Dao





My thrashing beneath you

like a sparrow stunned

with falling

Mijn geworstel onder jou

als een spreeuw verbijsterd

door het vallen



The moon, distant & flickering, trapped itself in 

beads of sweat on my neck. 

De maan, op afstand & flikkerend, ving zichzelf in 

zweetparels op mijn nek. 



•In the shower, sweating under cold 

water, I scrubbed and scrubbed. 

•In de douche, zwetend onder koud 

water, schrobde en schrobde ik me.



It’s not too late. Our heads haloed
with gnats & summer too early

to leave any marks.
Your hand under my shirt as 

static
intensifies on the radio.

Your other hand pointing
your daddy’s revolver

to the sky. 

Het is niet te laat. Onze hoofden met 
een halo

van vliegjes & zomer te vroeg 
om sporen achter te laten. Jouw hand

onder mijn shirt terwijl ruis
aanzwelt op de radio.

Je andere hand die wijst
naar de lucht

met je papa’s pistool





‘Lijvig’ werk

“Ik heb nooit een ‘lijvig werk’ willen maken, maar ik wilde 
onze lijven, ademend en onverklaard, in het werk bewaren.” 
(P. 170)

“Zeven van mijn vrienden  zijn dood. Vier door overdoses. Vijf, 
als je  Xavier  meerekent, die over de kop  sloeg in zijn Nissan 
nadat hij honderdvijftig had gereden met vervuild fentanyl in 
zijn lijf.”



“What is a country but a borderless sentence, a 

life?” “What is a country but a life sentence?”



“Soms stel ik me  voor dat de monarchvlinders niet de  
winter ontvluchten, maar de napalmwolken van je jeugd in 
Vietnam.  Ik  stel  me voor  dat ze ongedeerd uit de 
vuurzeeën vliegen, hun kleine zwartrode vleugeltjes  
wervelend als  puin  dat duizenden  kilometers door  de  
lucht is blijven dwarrelen, zodat je,  als je omhoogkijkt, 
geen idee  meer hebt van  de explosie waaruit ze  zijn  
voortgekomen, en alleen een familie  vlinders  ziet drijven 
in een schone,  koele lucht, hun vleugels, na zoveel grote 
branden, eindelijk vuurbestendig” (p.20)



Wat ik wel weet,  is dat je me destijds bij Goodwill  

met glazige en opengesperde ogen de  witte jurk 

overhandigde. ‘Kun jij dit lezen,’ vroeg je,  ‘en me 

vertellen  of  dit vuurbestendig  is?’ Ik doorzocht de 

zoom, bestudeerde de  tekst op het  label en zei, 

nog niet in staat  om zelf te lezen: ‘Ja hoor.’ Zei  het  

desondanks. ‘Ja  hoor,’ loog ik, en  hield de  jurk op 

tot je kin. ‘Hij is vuurbestendig. (p.20)



“Toen ik begon te  schrijven,  haatte ik mezelf omdat ik 
zo onzeker  was over beelden,  zinnen, ideeën, zelfs 
over de  pennen of  dagboeken die ik  gebruikte. Alles  
wat  ik schreef begon  met misschien  en wellicht en 
eindigde met denk ik of geloof ik. Maar mijn twijfel is 
overal, ma. Zelfs als ik weet dat iets onomstotelijk 
vaststaat, vrees  ik  dat die kennis zal oplossen en niet 
als werkelijkheid zal  standhouden, ook al  schrijf  ik 
haar op. Ik breek ons weer  in stukken  zodat ik ons 
misschien ergens anders naartoe  kan  brengen –
waarheen precies, weet ik niet  goed. “(P.61)



“Maar ik zal eens kijken of ik – door deze 

woorden te gebruiken als een lapje grond en 

mijn leven als een hoeksteen – voor jou een 

midden kan bouwen”





Verder lezen?



Ten slotte

• Vergeet het vragenuurtje niet! 

• Donderdag 20 mei, 19:45-21.45
Lezing Spraakmakende Boeken door prof. Barend van Heusden
over Op aarde schitteren we even. (Digitale) toegang gratis. 
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