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Bernard Assiniwi en de Indiaanse literatuur 
van Quebec 

SINDS O N G E V E E R DERTIG JAAR  geleden de Indiaanse literatuur van 

Quebec de geschreven vorm aannam, heeft zij zich ontpopt als een 

geengageerde literatuur. Te denken valt bijvoorbeeld - en de keuze is 

niet zo moeilijk, omdat in deze literatuur de auteurs nog niet zo talrijk 

zijn maar de voorbeelden veelzeggend - aan de roman van An Antane 

Kapesh Je suis une maudite sauvagesse, die in 1976 verscheen in een 

tweetalige uitgave (Montagnais-Frans). Het boek is een verontwaar-

digde getuigenis waarin de verdwijning van een levenswijze en de ver-

woestende gevolgen van acculturatie zichtbaar gemaakt worden. Ook 

de dichtbundel Broderies sur mocassins (1988) van Charles Coocoo sluit 

ondanks het verschil in toon en onderwerp aan bij deze tendens van 

culturele bewustwording. Maar Coocoo's bundel illustreert een ander 

aspect ervan: de herontdekking van de Indiaanse spiritualiteit en het 

een-zijn met de natuur en een herwaardering van de universele waar

den van de Indiaanse traditie, met in de eerste plaats het evenwicht tus

sen de mens en de natuur. 

Binnen de hedendaagse Indiaanse literatuur neemt  Le Bras coupe 

(1976) van Bernard Assiniwi een bijzondere plaats in. De roman be-

handelt de thema's die het meest representatief zijn voor deze nieuwe 

literatuur, en onderscheidt zich daarbij door een complexe compositie 

en een door historische feiten geinspireerde verbeeldingskracht. Ber

nard Assiniwi (Montreal, 1935), regeringsadviseur voor Indiaanse 

cultuur, publiceerde diverse boeken over Indiaanse geschiedenis en 

cultuur en bezorgde bloemlezingen van Indiaanse verhalen. In 1983 

schreef hij het toneelstuk  Liny a plus d'Indiens en in 1994 verscheen 

VOdawa Pontiac: Vamour et la guerre, een biografische roman over de 

achttiende-eeuwse Indiaanse strijder Odawa Pontiac. 

Le Bras coupe speelt rond het midden van de negentiende eeuw, in 

de streek van de Outaouais, in de provincie Quebec. Al aan het begin 

van het boek is de toon nostalgisch: voor de Indiaanse jager Minji-

mendam betekent de tijd die hij nog te leven heeft slechts een uitstel, 

een pijnlijk wachten op de hereniging met zijn echtgenote Ikwe, die is 
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