
F R A N C I S C O L A S A R T E 

Abel Posses dekolonisatie van Amerika 

Een historische trilogie 

SINDS T E G E N H E T EINDE V A N  de jaren zeventig een aantal van de zo-

geheten froom-schrijvers en hun jongere tegenhangers zich er als op 

afspraak eendrachtig toe zetten het verleden van het continent te her-

schrijven, heeft de literatuur van Spaans-Amerika een opmerkelijke 

opbloei van de historische roman te zien gegeven. Deze vorm van ge-

schiedherschrijving stelt zich ten doel het eurocentrische grand recit 

van de geschiedenis van Spaans-Amerika op indringende wijze te ont-

doen van zijn heroische glans en mag op grond daarvan een fraaie 

proeve van postkoloniale literatuur genoemd worden. 

Naast de nieuwe historische roman ontstonden er in de Spaans-

Amerikaanse literatuur diverse andere stromingen die aanspraak kun

nen maken op het predikaat postkoloniaal. Een belangrijke plaats daarbij 

neemt bijvoorbeeld de Nicaraguaanse  tallerista-poezie  uit de jaren 

tachtig in, een poezie die haar oorsprong vond in door het Sandinisti-

sche regime opgezette workshops die erop gericht waren om van het 

gewone volk cultuurproducenten te maken. En hetzelfde geldt voor de 

'getuigenisliteratuur'. In de meeste gevallen handelt het bij een  testi-

monio om een, weliswaar in de eerste persoon gesteld, maar met be-

hulp van een ghostwriter tot stand gekomen verslag van gebeurtenissen 

die de hoofdpersoon - meestal iemand die nooit heeft leren lezen of 

schrijven, of althans die kunsten in de praktijk niet beheerst, en vaak 

een vertegenwoordiger van een onderdrukte (en monddood gemaak-

te) minderheid - zijn overkomen of waarvan hij getuige is geweest. De 

getuigenisverhalen, die sinds 1970 van officiele zijde door de Cubaanse 

revolutie worden ondersteund, is een van de invloedrijkste vormen 

van postkoloniale verzetsliteratuur in Spaans-Amerika geworden, 

waardoor stemmen uit de culturele marge zich nu middels de litera

tuur kunnen laten horen.1 

1. Het bekendste voorbeeld van getuigenisliteratuur is ongetwijfeld het relaas  Me 

llamo Rigoberta Menchu  (1983,  Rigoberta Menchu. Een bericht uit Guatemala, 1984), 

dat door de sociologe Elisabeth Burgos-Debray uit de mond van Menchu werd op-
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