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In hankrijk Iwtaat l'l'n Ian~l' traditil' van anti-Anll'rikanisnll': l'l'n hlindl'l'n 

vaak idl'olo~lschl' alkl'l'r van alll'S waar Anll'rika voor staat. Politici dil' l'r in sla

~l'n dit n'~istl'r tl' Ill'Spl'll'n, kunm'n n'kl'm'n op hrl'dl' instl'mmin~. In l'l'n 

tWl'l'tal n'n'ntl' hOl'kl'n wordt uitvOl'ri~ hij dit anti-Anll'rikanisnll' stil ~l'staan. 

Rl'wl pakt dl' I'ransl' ohsl'ssil'Vl' alkl'l'r tl'~l'n Aml'rika stl'vig aan in zijn wl'Ihaast 

sdlOtschrilt-achti~l' wl'rk: I.'ohsl'ssion anti-anll'ricainl'. Son lilllctionm'ml'nt, Sl'S 

CllISl'S, Sl'S inconsl'qul'lll"l's.lIij Iwtitl'lt zijn mOl'dl'rland als hl't lahoratorium 

hiJ ultstl'k van hl't I:UroPl'Sl' anti-Anll'rikanisnw. Op wrschilll'ndl' tl'!Tl'im'n 

laat hij zil'n hOl' sl'll'ctil'ldl'lwwiJwool'rin~ is l'n hOl' intl'rn tl'~l'nstrijdig l'n 

nil't lundionl'l'l dl' aanklacht. Rogl'r hil'dt in LTnnl'mi Aml'rirain. Gl'nl'alogil' 

dl' rant i-aml'riranisml' fran~-;lis l'l'n gl'dl'gl'n historischl' ondl'rbouwing van hl't 

I;ransl' ant i-Aml'rikanisnll'. Ml't wrschilll'ndl' spn'kl'ndl' voorbl'l'ldl'n laat hij 

zil'n hOl' hl't anti-Anll'rikanisnll' al vrOl'~ wortl'1 kon schil'tl'n. Zo kon dl' onaf

hankl'lijklll'idsstrijd van dl' Vl'rl'nigdl' Statl'n ml'dl' dankzij l'norml' militairl' l'n 

financil'll' stl'un van I;rankrijk l'l'n SlIlTt'S wordl'n. hansl'n Ill'hhl'n nooit gOl'd 

kunnl'n wrkroppl'n dat dl' Vl'n'nigdl' Statl'n dl'Zl' mOrl'll' sch;lIplirhti~lll'id nil't 

op adl'quatl' wijzl' Ill'hhl'n ingl'lost. Ml't l'lkl' nil'uwl' tl'll'urstl'lIing won Ill't 

hl'l'Id van 'dl' ondankharl' r\nll'rikaan' tl'ITl'in. Ook dl' aanhil'din.~s~l'schil'dl'nis 

van hl't Vrijlll'idslll'l'Id, IllI Ill't svmhool van dl' VS. maar oorspronkl'lijk l'l'n ca

dl'au van Frankrijk. hl'vl'sti~dl' dit stl'n'otvpl'lwl'ld. Aan Iwt l'indl' van dl' m'

.~l'ntil'l1lll'l'l'uw \lil'nl dit dl' \'(ll'din~shodl'm voor l'l'n ~rondl'lozl' 0pl'l'nstapl'

Iin~ van IIl'~at il'Vl' gl'Vol'll'ns l'n opvalt ingl'n. 

Vol~l'ns Jansl'n is vooral dl' angst voor l'l'n totaal wrmarktl' sanwnll'ving zon

dl'r wl'dl'rkl'ri.~lll'id, l'n Iwt daanlll'l' afglijdl'n na .. r dl' harharij, l'SSl'nt il'l'I voor 

Ill't IwgriJPl'n vanlll't anti-r\nll'rik .. nisl1w.lk l'ranSl' intl'lIl'ctul'll'n zijn 

r\nwrik .. stl'l'ds nWl'r g .... n zil'n als dl' alll'gorisrhl' Iwlirhaming van zo'n sanwn

Il'vin~ zondl'r wl'dl'rkl'riglll'id. Maar ook ondl'r hurgl'rs d(It.'mt in IOl'm'ml'lHll' 

malt' dit schriklll'l'Id op. '('l'kl'm'lHl is dat zij dl' VS hl't minst met vrijgl'vighl'id 

asscKil'n'n. Rl'Vl'llll'st rijdt nu pn'cil's dat sdtriklwl'ld l'n dl' daaraan gl'koppl'ldl' 

l'i.~l'l1llunk van dl' I;ransl'n. alsol hun sanll'nll'ving l'r zowl'l hl'tl'r aan hit.' zou 

zIjn. 

RO~l'r l'n Rl'wl vl'rwachtl'n dat hl't anti-Anwrikaansl'l'l'n voortdun'ndl' hron 

van aanklacht zal zijn. Zij dOl'n Iwidl' prijll'nswaanligl' pogingl'n dl' 'stalll'n van 

:\u~ias' schoon It' makl'n, maar ml'n mOl't zich wl'l rl'alisl'n'n dat hil'r wl'll'l'r 

sprakl' IS van Slsvphus-arlll'id dan - zoals in dl' oorspronkl'lijkl' mvt hl'- van l'l'n 

V;III I krnlll's' Iwldl'IHladl'n. 
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Het anti-Amerikanisme wordt de laatste tijd vaak vooral gesitueerd in de 

Arabische landen, maar het heeft diepe Europese wortels. Met name in Frankrijk 

bestaat een lange traditie van anti-Amerikanisme die zo sterk is dat zij ook regel

matig de politieke koers van Frankrijk bepaalt. De politicus die dit register be

speelt kan rekenen op een brede instemming. De populariteit van Chirac leek met 

de dag te groeien, toen hij de Amerikanen de voet dwars zette. Het hoogtepunt 

was de coalitie die Frankrijk met Duitsland en Rusland in de Veiligheidsraad wist 

te smeden tegen de Irak-resolutie die preventieve oorlog mogelijk maakte. Daarna 

is Chirac zich blijven ontpoppen als tegenstander van de VS in de Irak-kwestie. Hij 

dreigde pro-Amerikaanse, tot de Europese Unie toetredende lidstaten de toegang 

te ontzeggen, wanneer de VS verklaarde liever zaken te doen met het nieuwe dan 

met het oude Europa. En op het moment dat ik dit schrijf, ligt Frankrijk weer 

dwars bij de VN-resolutie inzake de overdracht van het bestuur aan de Irakezen, 

ook al zijn Duitsland en Rusland inmiddels al weer opgeschoven richting de VS. 

Wie aan de overkant van de oceaan het oor te luisteren legt, hoort dat met name 

Frankrijk door de VS gezien wordt als spelbederver. Men spreekt daar met afschuw 

over de Franse pogingen het Gaullisme te doen herleven. President de Gaulle - die 

in 1958 aantrad - was erop uit de onafhankelijkheid van Frankrijk ten opzichte 

van de VS te verzekeren en nam een reeks controversiële beslissingen: uit de NAVO 

stappen, ontmanteling van Amerikaanse bases op Franse bodem, veroordeling van 

de Amerikaanse acties in Vietnam en de Arabische kant kiezen in de Zesdaagse 

oorlog. Daarnaast zag De Gaulle een "Europa van de naties" vooral als een instru

ment om een tegenwicht tegen de VS te vormen. 

Frankrijk dus als het hart van het Europese anti-Amerikanisme? Ja zeker. Dat 

blijkt ook uit twee recente en - nota bene - in Frankrijk verschenen boeken over 

het Franse anti-Amerikanisme. Jean François Revel, lid van de eerbiedwaardige 

Académie Française betitelt in zijn boek L'obsession anti-américaine. Son fonctionnement, 

ses causes, ses inconséquences (PIon, Paris 2002. De anti-amerikaanse obsessie. Haar func

tioneren, oorzaken en inconsistenties) zijn moederland als het laboratorium bij uitstek ('Ie 

laboratoire priviligié', p. 164) van het anti-Amerikanisme. Volgens Revel zijn in 

Frankrijk de - elders ook rondzwervende - anti-Amerikaanse ideeën over de VS in 

hun meest extreme en scherpe variant (2002:164) te vinden. Zo spraken Franse in

tellectuelen bijvoorbeeld bij de opening van Disneyland in Parijs van een 'Cultureel 

Tsjernobyl' (Revel, 202). Zulke extreme oordelen zul je in Nederland niet vaak ho

ren. Om dat anti-Amerikanisme te bestrijden, pakt Revel daarom de Franse anti

Amerikaanse obsessie stevig aan in zijn vlot geschreven en op de actualiteit ge

richte 'bezwaarschrift', dat hier en daar het karakter van een schotschrift heeft. 

Revel doet het meest aan Bolkestein denken: niet alleen zijn leesbare en scherpe 

stijl, maar ook zijn onvoorwaardelijke keuze voor het liberalisme. 

Voor wie geïnteresseerd is in een minder politieke, grondige historische analyse 

van de Franse anti-Amerikaanse obsessie is een ander recent verschenen boek van 
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Rewl noemt als 

tWl'e opvallendste 

kenmerken van het 

geobsedeerde anti-

belang: de grondige studie van Philippe Roger L'EnnemiAméricain. Genéalogie de l'an

ti-américanisme français (Editions du Seuil, Paris 2002. De Amerikaanse vijand. 

Genealogie van het Franse anti-Amerikanisme). Uit deze studie blijkt dat het Franse 

anti-Amerikanisme ver teruggaat: het heeft zich ontwikkeld vanaf het ontstaan 

van de Verenigde Staten zelf. 

Wat is anti-Amerikanisme? 

Je zou anti-Amerikanisme kunnen definiëren als een blinde en vaak ideologische 

afkeer van Amerika en alles waar het voor staat. Deze afkeer uit zich in generalise

rende pejoratieve termen als imperialisme, globalisme en kapitalisme en daarach

ter schuilgaande houdingen, die zich vertalen in protest (anti-globalisten), tegen

werking (Frankrijk) of regelrecht vijandig gedrag (terroristische aanvallen). Niet 

alle kritiek op Amerika kan en mag worden afgedaan als anti-Amerikanisme! 

Revel benadrukt terecht dat het van groot belang is onderscheid te blijven maken 

tussen anti-Amerikanisme en 'kritiek op Amerika' (Revel, p. 247): de laatste is ra

tioneel, onderbouwt kritiek met argumenten en staat zelf ook open voor tegenar

gumenten; de eerste is daarentegen in sterke mate irrationeel, niet geïntereseerd 

in feiten en argumenten en wordt gevoed door een enorme achterdocht. Het is 

niet voor niets dat Revel (p. 257) als twee opvallendste kenmerken van het geobse

deerde anti-Amerikanisme noemt: de selectieve bewijsvoering en de interne te

genstrijdigheid van de aanklachten. Daarmee wordt onderstreept dat de argu

menten uit de overtuiging worden afgeleid en niet de overtuiging uit de 

argumenten. Het is een vorm van demonisering. 

Frans anti-Amerikanisme: een elitaire aangelegenheid? 

Amerikanisme: de Zowel Revel als Roger benadrukken dat het anti-Amerikanisme dat zij beschrijven 

Sl'll'ctil've bewijsvot'- in de meeste landen aangedreven wordt door politieke, culturele en religieuze eli-

ring en de interne tes, en het zelden van onderop uit de bevolking is gekomen. Volgens Revel is zelfs 

tegenstrijdigheid het islamitische anti-Amerikanisme het produkt van dergelijke elites. Dat de be-

van dl' aanklachten. volking vaak positiever staat tegenover de VS blijkt bijvoorbeeld in een land als 

China: daar is een enorm contrast tussen het officiële anti-Amerikanisme en de 

enorme gretigheid waarmee de Chinese bevolking geinteresseerd is in alles wat 

Amerikaans is (Revel, p. 249). Roger laat zien dat ook de Franse vooroordelen over 

de VS altijd hun oorsprong hebben gevonden in intellectuele kringen: van de 

Franse Verlichtingsfilosofen in de 18e eeuw tot de intellectuelen uit de jaren twin

tig en dertig van de twintigste eeuw. 

Over de vraag ofhet Franse volk anti-Amerikaans is, verschillen Revel en Roger 

van mening. Roger doet een beroep op enkele oudere opiniepeilingen en conclu

deert daaruit dat het anti-Amerikanisme steeds meer verspreid is geraakt onder 

alle lagen van de bevolking: daarbij spelen leeftijd, milieu of beroep nog slechts 
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zijdelings een rol. Ja zeker: aan de linkerkant zijn de scores hoger dan aan de rech

terkant, maar het verschil is erg klein geworden. En hij concludeert dat het anti

Amerikanisme meer verbreid en gedeeld is dan ooit (p. 581). Revel verwijst op ba

sis van een krantebericht naar een recente enquête uit juni 2000 gedaan in 

opdracht van de French-American Foundation en concludeert hieruit dat het Franse 

anti-Amerikanisme nauwelijks gedragen wordt door het volk (p. 250). Het is jam

mer dat noch Revel, noch Roger niet meer werk gemaakt heeft van een empirische 

onderbouwing van hun tegengestelde opvattingen in deze. Wie de peiling bekijkt 

(www.tns-sofres.com)waarop Revel een beroep doet, valt een aantal dingen op: 

- 41 % van de Fransen heeft sympathie voor de VS; uitgesproken antipathie heeft 

10% en neutraal is 48%. 

_ Daarnaast moet echter worden opgemerkt dat de Fransen een zeer negatief beeld 

hebben van de Amerikaanse cultuur en samenleving. Bij vrije associatie komen 

bij 56% negatieve beelden op: geweld (21 %), het temperament van de Amerikanen 

(14%) en kritiek op hun mondiale invloed (11 %). Dat de Amerikaanse samenle

ving door velen wordt gezien als weinig aantrekkelijk, blijkt uit meer gericht on

derzoek aan de hand van een lijst van twaalf negatieve en positieve kwalificaties. 

In de top vijf komen voor: gewelddadig (no. 1 met 67%), ongelijk (no. 3 met 49%), 

racistisch (no. 4 met 42%). Opvallend is dat het beeld over het karakter van de 

Amerikaanse samenleving sinds eind jaren tachtig vele malen negatiever gewor

den is. In 1988 bestond de top vier nog uit uit macht, dynamisch, rijkdom en vrij

heid; in 1996 was dat plotseling sterk veranderd. De veranderingen worden dui

delijk als de scores van de drie jaren 1988, 1996 en 2000 achter elkaar gezet 

worden: gewelddadig (28%" 59%,67%), ongelijk (25%, 45%, 49%), racistisch (27%, 

39%,42%). 
_ Er bestaat verder een erg negatiefbeeld over de doelen van het Amerikaanse bui

tenlandse beleid: 63% denkt dat het daarbij vooral gaat om de Amerikaanse be

langen en de investeringen in de wereld te beschermen en te versterken. En 51 % 

denkt dat de VS hun wil aan de rest van de wereld willen opleggen. Meer positie

ve doelen scoren veel lager: mondiaal de vrede bewaren (28%) en de democratie 

in de wereld bevorderen (11 %) 

- En tenslotte is er een brede zorg over de te grote Amerikaanse culturele invloed 

in Frankrijk. Zo vindt 65% dat deze te groot is op televisieprogramma's en 57% op 

bioscoopfilms. Ook de invloed op nieuwe communicatietechnologie wordt door 

een groot deel (43% ) te groot gevonden. In het commentaar op de resultaten con

stateert men dat het hier om een voor Fransen zeer gevoelig thema gaat dat mak

kelijk politiek te activeren is. 

Op basis van deze uitkomsten is het te snel om te concluderen - zoals in de toelich

ting gebeurt - dat de Fransen zich nog niet gewonnen hebben gegeven aan een 

massaal anti-Amerikanisme. De 41 % die sympathiek staat tegenover de VS moeten 

in de context geplaatst worden van het sterk negatiever geworden beeld van de 
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Amerikaanse samenleving en cultuur. Het lijkt mij daarom dat de stelling van 

Roger dat het anti-Amerikanisme breder verspreid is geraakt onder de gehele be

volking eerder klopt dan de ontkenning daarvan door Revel. 

De geschiedenis van het Franse anti-Amerikanisme 

Waarom leeft het anti-Amerikanisme in Frankrijk zo sterk? De antwoorden daar

voor liggen voor l'en deel in wat er in het verleden voorgevallen is in de relatie tus

sen beide landen. Roger maakt in zijn boek een onderscheid in twee grote fasen. 

In dl' eerste ]ilsc hadden teleurgestelde en vijandige gevoelens over Amerika nauw

keurig aan te wijzen aanleidingen. Met elke nieuwe teleurstelling won het beeld 

van 'dl' ondankbare Amerikaan' aan terrein in de Franse geest. Dit vergiftigde de 

relatie steeds meer. Aanvankelijk leidde dit niet tot een anti-Amerikaanse obses

sie. Deze ontstaat pas aan het einde van dl' negentiende eeuw - het begin van de 

tw['edc ]il.\[,. Vanaf dat moment lijken de negatieve gevoelens en opvattingen aan 

Franse kant steeds minder duidelijk aanwijsbare aanleidingen meer te hebben. 

Deze echte anti-Amerikaanse obsessie is met name tussen de Eerste en de Tweede 

Wereldoorlog in intellectuele kring tot volle wasdom gekomen (Roger spreekt van 

l'en 'antiamerikaanse crescendo'). De voedingsbodem hiervoor is echter wel ge

legd in de eerste f;lse: dl' honderd jaar daarvààr werden gekenmerkt door een aan

tal uitgesproken ongelukkige affaires tussen beide landen. 

J)e ecrstelilse: 'die ondankbare Amerikanen!' 

Niets wees er aanvankelijk op dat de relatie tussen Frankrijk en de VS ongelukkig 

zou worden. Het Frankrijk van Lodewijk XVI had de ambitie een mondiale super

macht te zijn en beschouwde Engeland als grootste concurrent. Het was daarom 

in beginsel bereid al diegenen die zich verzetten tegen de Engelsen te steunen 

IRoger, p. 65). De 'Amerikanen' dil' in een onafhankelijkheidsstrijd gewikkeld wa

ren tegen dl' Engelsen, kwamen in Parijs steun zoeken. In december 1776 arriveer

de Benjamin hanklin om de opstandige koloniën te vertegenwoordigen. Hij was 

er om dl' officiële erkenning van de Fransen voor de onat11ankelijk staat 'de 

Verenigde Staten van Amerika' te krijgen. Al steunde Frankrijk de opstandelingen 

;i\ wl'i met gl'id, wapens en vrijwilligers, voor het slagen van Franklin's diploma

tieke missie was dl' tijd nog niet rijp: erkenning zou een oorlog met Engeland be

tekenen en dil' wilden de Fransen pas openlijk aangaan wanneer zij een bewijs 

kregen dat het verzet van de opstandelingen zl'ifkrachtig genoeg was. Dat bewijs 

werd overtuigend geleverd mC't de slag bij Saragota op 17 oktober 1777 waar door 

dl' opstandelingen l'en indrukwekkend Brits leger van 5000 tot 6000 soldaten ver

slagen Wl'rcl. Hierna was Lodewijk XVI onmiddellijk bereid de onat11ankelijkheid 

van dl' VS te erkennen en met dl' opstandelingen een handelsverdrag, vriendschap 

en l'en geheim bondgenootschap te sluiten. Op 6 februari 1778 werd het verdrag 
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ondertekend. En een halfjaar later waren Frankrijk en Engeland met elkaar in 

oorlog. Er werd een vloot gestuurd om de Amerikanen te helpen. De oorlog duur

de tot 1783, toen de Vrede van Versailles werd gesloten. 

We kunnen het ons nu misschien moeilijk voorstellen, maar de Fransen leverden 

met de steun aan de Amerikanen een enorme militaire en financiële inspanning 

(misschien wel vergelijkbaar met de VS nu in Iraic..). Volgens sommige bronnen 

heeft Frankrijk van 1776 tot 1783 - omgerekend naar nu - zes miljard euro in het 

steunen van de Amerikanen gestoken. Er vochten vele militairen van het 

Koninklijke Franse leger mee en een groot aantal daarvan is gesneuveld. Historici 

zijn het er wel over eens dat deze enorme inspanning van Frankrijk ontwrichten

de en onherstelbare gevolgen heeft gehad, die uiteindelijk hebben geleid tot de 

Franse Revolutie. De historicus Simon Schama: 'Het was niet de bedoeling dat het 

voeren van een 'vooruitstrevend' beleid in de Atlantische en Indische Oceaan ten 

koste zou gaan van Frankrijks traditionele rol in het bewaren van het machtseven

wicht in het dynastieke Europa. De handhaving van die 'oude' diplomatie vergde 

nog steeds een leger van 150.000 man. Geen enkele andere Europese mogendheid 

probeerde zowel een groot continentaal leger als een intercontinentale marine in 

stand te houden (En geen enkele mogendheid heeft dat dan ook ooit gedaan zon

der op de lange termijn haar financiële stabiliteit te ondermijnen). Het waren 

deze staatsbesluiten, meer nog dan de maatschappelijke ongelijkheid in een op 

privileges gebaseerde samenleving of de perioden van hongersnood waardoor 

Frankrijk in de jaren tachtig werd geteisterd, die de Revolutie veroorzaakten' 

(Schama 1989, p. 78-79). 

nu misschien moei- Zo werd de hulp aan de VS de Franse monarchie fataal. De relatie met de VS werd 

lijk voorstellen, echter vooral ongelukkig doordat vanaf dat moment de Fransen schatplichtigheid 

maar de Fransen le- van de kant van de Amerikanen verwachtten. Die kwam er echter maar steeds 

verden met de niet en dat leidde tot toenemende ergernis en teleurstelling. De verzuring van de 

steun aan de relatie begon al na iets meer dan 10 jaar: toen de Franse Revolutie uit de hand was 

Amerikanen een gelopen, distantieerde de VS zich steeds meer van Frankrijk en sloten zij begin ja-

enorme militaire ren negentig zelfs in het geheim een handelsverdrag met erfVijand Engeland (Jay's 

en financiële in- Treaty, november 1794) (Roger p. 56). Parijs zag dit als verraad, en nog minder dan 

spanning. twintig jaar na het verdrag tussen Frankrijk en de VS verkeerden beide landen op 

voet van oorlog, door Amerikaanse historici 'The undeclared war' genoemd (Roger p. 

57). En zo ontkiemde het beeld van 'die ondankbare Amerikanen' in de Franse 

geest. 

De mythe van de ondanl<bare Amerikaan 

Dat beeld groeide in de negentiende eeuw uit tot een collectieve mythe. Roger 

wijst op twee slepende affaires tussen beide landen die hieraan sterk hebben bijge

dragen. 
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Ik eerste afhire vindt plaats in de periode 1834-1835. (Roger vanafp. 395). Aan het 

begin van de negentiende eeuw was Napoleon druk in de weer om een Frans impe

!'iUIll op te bouwen en vaardigde decreten uit om de Europese havens te sluiten 

voor Engelse goederen. Van het Decreet van Milaan (1807) maakte Frankrijk tussen 

1807 en 1812 handig gebruik. Op grond daarvan konden alle schepen die in Britse 

havens waren geweest en die vervolgens in Napoleontische havens aanlegden, in 

beslag worden genomen. De Fransen legden zo tussen 1807 en 1812 beslag op 550 

schepen van Amerikaanse eigenaren. In 1829, ver na de val van Napoleon, toen 

Frankrijk inmiddels weer l'en monarchie was, eiste Amerika in naam van de com

me!Til'le partijen alsnog veertig miljoen francs schadevergoeding. Een Franse 

commissie erkende de legitimiteit van de gevraagde schadevergoeding, maar stel

de de limiet op \0 miljoen. Vervolgens kwamen de onderhandelingen uit op 25 

miljoen. Dit resultaat werd geaccepteerd door de Amerikaanse ambassadeur. De 

zaak leek beklonken en het verdrag werd getekend op 4 juli 1831 en geratificeerd 

door de Amerikaanse Senaat in februari 1832. Toen was het wachten op de 

Fransen. De ratificatie werd iedere keer uitgesteld. En toen er eindelijk gestemd 

werd, 32 maanden later (1834), wees het parlement het af. En één van de thema's 

hierbij was de ondankbaarheid van de Amerikanen (Roger, p. 396) onder verwij

zing naar dl' hulp dil' de Fransen een halve eeuw geleden hadden geboden bij de 

onafhankelijkheidsoorlog. Om de Fransen over te halen, moest de Amerikaanse 

president dreigen beslag te leggen op Franse bezittingen in de VS. Door deze druk 

en na een heel erg lang debat van 9 tot 18 april 1835 stemde men alsnog in met de 

overeengekomen 25 miljoen. Het is deze affaire die een diepe wond sloeg, zelfs bij 

dl' amerikafielen. Na 1835 maakten de gevoelens van vriendschap plaats voor on

verschilligheid. De Fransen concludeerden dat de VS niet werden gedreven door 

vriendschap of rechtvaardigheid, maar door eigenbelang. 

De tweede slepende affaire die de Fransen bevestigde in het stereotype van de on

dankbare Amerikaan speelde zich af in dl' tweede helft van de negentiende eeuw 

en betrof het Vrijheidsbeeld. Dit is nu hèt symbool van de VS, maar is oorspronke

lijk een cadeau van Frankrijk aan de VS geweest. Het cadeau was een initiatief van 

de jurist Edouard-René Lefebvre de Laboulaye, leider van de gematigde republikei

nen die zich vanaf 1871 (toen hij werd gekozen in de Assemblée Nationale) heeft in

gezet voor het modelleren van de nieuwe Franse Grondwet naar die van de 

Amerikaanse. Zijn actie hiervoor liep uit op een persoonlijke nederlaag. Hij had de 

republikeinen van links (onder leiding van Gambetta) tegen. Deze hadden tijdens 

het rij k van Napoleon de Derde (1852-1870) - vanui t de oppositie - heftig met de 

Amerikaanse Republiek get1irt, maar toen men een eigen Franse Republiek - de 

Derde Republiek - kon gaan inrichten, draaide men als een blad aan de boom om: 

in plaats van toenadering te zoeken, nam men resoluut afstand. Zo verdween de 

retl'rentie aan de Amerikaanse Republiek uit de hoofdstroom van het Franse repu

blikanisme. 
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Wat Laboulaye - verrrasend genoeg -wel lukte was zijn buitenparlementaire actie 

om de VS een gedenkteken te geven ter gelegenheid van hetjublieum van hun 

Onafhankelijkheid. De hulp van de Fransen destijds was volgens hem niet een 

simpele dienst van de ene natie aan de andere. maar ingegeven door broeder

schap. Daarom zou op 4 juli 1876 een gezamenlijk gedenkteken in Amerika moe

ten worden onthuld ter herdenking van de Amerikaanse onafhankelijkheid. Die 

datum zou men echter bij lange na niet halen. In 1865 begon beeldhouwer August 

Bartholdi aan het gedenkteken te werken. Samen met Gustave Eiffel bouwde hij 

aan het Vrijheidsbeeld dat uiteindelijk 150 meter hoog zou worden en 225.000 

kilo zou gaan wegen. In 1875 werd de Frans-Amerikaanse Unie opgericht met als 

zelfbenoemde voorzitter Laboulaye die het op zich nam om geld in te zamelen. In 

de VS kon het plan echter niet op veel enthousiasme rekenen: want het beeld zou 

betaald worden door de Fransen. maar het voetstuk zou door de VS moeten wor

den opgebracht. Het leek Laboulaye heel vanzelfsprekend dat dat beeld het resul

taat zou zijn van een gezamenlijke inspanning. dat het een werk werd dat van bei

de naties samen was. Om belangstelling in de VS te wekken stuurde het comité de 

hand met de fakkel naar de Wereldtentoonstelling in Philadelphia. georganiseerd 

in 1876. Dit kolossale fragment maakte al veel enthousiasme los. In 1877 kwam 

het project weer in gevaar. omdat er in Frankrijk niet genoeg geld leek te kunnen 

worden verzameld. Om een impuls te geven aan de vrijgevigheid werd het hoofd 

van het beeld tentoongesteld op de wereldtentoonstelling in Parijs van 1878 en 

werden er nog andere activiteiten georganiseerd. In 1880 had de Unie de noodza

kel~jke som van 600.000 francs verzameld. Op 4 juli 1884 werd de akte van donatie 

getekend. Injuni 1885 arriveerde het beeld in Amerika. Maar toen moesten de 

Amerikanen nog de sokkel organiseren. Het werk daaraan was begonnen in april 

1883. Maar het werd vertraagd door het gebrek aan enthousiasme bij de 

Amerikanen. In maart 1885 ontbrak er nog 100.000 dollar. De regering weigerde 

geld te geven. Dankzij het particulier initiatief van Joseph Pulitzer. hoofdredac

teur van de New Yorkse krant The World', lukte het om het geld bij elkaar te bren

gen: in zes maanden reageerden 120.000 personen van wie de namen allemaal in 

de krant werden gepubliceerd. In mei 1886 was het voetstuk klaar. Op 28 oktober 

1886 werd het beeld onthuld in aanwezigheid van de president Cleveland. 

De Fransen hielden aan deze affaire een flinke kater over. 

Zoals Roger terecht opmerkt. is er niets vervelender voor een 'gulle' gever dan een 

onverschillige of zelfs ondankbare ontvanger. Het beeld was ontworpen om de 

broederlijke verstandhouding tussen de twee republieken te verbeelden, maar de 

hele affaire rondom het beeld ontmaskerde dat idealisme nu net. Veel Fransen 

voelden zich in de eer aangetast. Zo vond een correspondent van de Figaro dat 

Frankrijk op een beledigende manier was behandeld door het Amerikaanse 

Congres. Ook hierbij voelde men zich gekwetst omdat de onverschilligheid over 

het beeld tegelijkertijd een onverschilligheid over de Franse hulp van destijds bij 

de Onafhankelijkheidsoorlog betekende (Roger 145). Tenslotte stelde het de 
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l;ral1sel1 teleur dat het evenmin lukte dl' symbolische betekenis aan het 

Vrij heidsbeeld te geven dil' zij voor ogen hadden. Zo wilde Laboulaye dat het beeld 

dl' Al11erika;mse Grondwet zou dragen en dl' broederlijke banden tussen beide 

Ianclen zou svmboliserel1. Maar uiteindelijk werd het beeld getooid met een ge

dicht V;lI1 1':111111;1 I.azarus, Wa;lI'Il1ee het dl' betekenis kreeg van lieve moeder van 

dl' iml11igranten en armen. 

I':n l.aboulayeÎ Deze is gestorven in 1883 voordat hij het beeld in de baai van New 

Ymk heeft kunnen zien staan. 

Ik twccdc)tlsc: dl' gehoortr VUil dl' ullti-Amerikaallse obsessie 

En zo zijn we aanbel;lI1c1 aan het einde van dl' negentiende eeuw. Vanafde jaren 

negen tig on t staa t da n het ech te an ti-Amerikaanse sen timent. Na het tijdperk van 

dl' twijfd komt dat van dl' achterdocht. Men beklaagt zich niet meer slechts over 

dl' ol1verschi Iligheid en dl' ongevoeligheid v;m dl' Amerikanen. Men gaat de actie

Vl' vijandigllL'iden cle brutale ambitie van dl' transatlantische republiek actief pro

beren te bestrijden. Men maakt zich ernstige zorgen over dl' ambities van de VS 

Ol11l'l'n imperium te stichten. (Roger p. 179). Deze zorgen veranderen in regelrech

te angst, wanneer dl' VS in 1898 dl' oorlog aan Spanje verklaren, haar vloot vernie

tigel1l'n in Cuba en - kort daarna - in dl' Filippijnen aan wal gaan. Roger dateert 

daarom dl' 'doop' V;lI1 het Franse anti-amerikanisme in 1898. De belangrijkste re

den voor dl' heftige Franse reactie was dat dl' VS voor het eerst de wapens opna

l11en tegen l'en I:uropl'es landen daarmee werd - zo had11len het gevoel - een be-

Rogl'r karaktl'ri- l;lI1grijke drempel overschreden. Dit raakte dl' Fransen nog meer omdat Frankrijk 

S"l'rt hl't anti- l'en lange traditie kende van bondgenootschappen met Spanje, en beide landen 

Anwrikanisnw uit kolonies h;ldden op niet al te ved afstand van dl' VS. 

dl'Zl' jarl'n als "','n Zo drong zich het beeld op van l'en imperialistisch Amerika dat uit was op verove-

autarkisch, in zich- ring van zoveel mogelijk landen, ook in het oudere Europa. Dat bedd leek eerst al-

zl'lIopgl'slotl'n wr- !l'en betrekking te hebben op dl' Amerikaanse militaire overmacht en veroverings-

toog, waar d,' wrdl'- zuch t, m;I;lr rond deze ltde tijd begon 'Ameri kaans imperialisme' ook een 

diging vl'rmomd is economische betekenis te krijgen. Vanaf 1900 wordt de VS gezien als 'I'empire des 

als aanklacht, l'1I t1'llsts', het rijk van dl' (private) monopolies. Men vreest dat dl' Amerikaanse mega-

dat gl'lIIollopoli- bedrijven cle grenzen over zullen gaan en door middel van vijandige overnames 

s,','nl wordt door I:uropa economisch zulll'n gaan 'koloniseren'. Een afschrikwekkend voorbeeld in 

intl'II,'clIIl'I"II' dil' tijd is Stundunl Oi! van Rocketeller dat wordt gezien als alom aanwezig en al

machtig. Zowel liberall'n als marxisten verafschuwen het Amerikaanse 'trust-systcm'. 

In verschilll'I1cll' betekenissen gaat het Amerikaanse imperialisme een hoofdrol 

vervullen in het Franse anti-Amerikanisme dat vanafde twintigerjaren l'en '(TCS

Ct'ndo' doormaakt (Roger p. 352). Dan ontstaat ook dl' overtuiging dat de VS en het 

kapit;t!isme aan e1k;lar gelijk staan (491). 

Roger k;lrakteriseert het anti-Amerikanisme uit deze jaren als 'eell autarkisch, in 

ziclIzl'lJopgcslott'll 1"'I'toO.g, wuur de I'l'nlcdiging vermomd is uls uunklacht, en dut gcnlOJ10-
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Na de catastrofe van 

1914-1918 is de 

Amerikaanse heer-

schappij onontl{en

baar geworden. En 

het zijnde 

Europeanen zelf die 

de Amerikanen 

daartoe de kans 

hebben gegeven. 
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poliseer'd wordt door intellectuelen' (p. 361). Het is autarkisch, niet alleen omdat het 

steeds meer naar zichzelfverwijst, maar ook omdat het zelfgenoegzaam is. Het is 

niet meer - zoals vroeger - een reactie op het gedrag van de Amerikanen. Het is een 

steeds beter gevuld reservoir van pasklare negatieve stereotypen. Tegenspraak 

wordt nauwelijks geduld. Als er al sprake is van verdeeldheid dan is het geen ver

deeldheid tussen Amerikafielen en anti-Amerikanisten, maar een onder anti

Amerikanisten: tussen rechtse anti-Amerikanisten, niet-conformistische, linkse, 

en de meest venijnige die zich 'noch rechts, noch links' noemen. 

Het anti-Amerikaanse vertoog is vooral defensief van karakter. Hiermee verandert 

het Franse anti-Amerikanisme fundamenteel van toon en strekking. In de eeuw 

van de Verlichting werd het anti-Amerikanisme gekleurd door mededogen. Aan 

het begin van de negentiende eeuw werd ze gekenmerkt door minachting; in de 

jaren 1880-1900 door verbazing, ongerustheid en vooral boosheid. Het anti

Amerikanisme in dejaren '20 (en dat de 20ste eeuw zal domineren) is een vertoog 

dat tegelijkertijd reactief en gelaten is, een vertoog van mensen die van te voren 

weten dat zij al overwonnen zijn, al gekoloniseerd zijn. De haat tegen Amerika 

wordt gevoed door een heftige zelfVerachting. Na de catastrofe van 1914-1918 is de 

Amerikaanse heerschappij onontkenbaar geworden. En het zijn de Europeanen 

zelf die de Amerikanen daartoe de kans hebben gegeven. Men trekt zich terug op 

een front van chagrijnige ontkenning, cultiveert de bitterheid, en zwelgt in het to

nen van haar onmacht. (Roger p. 362). 

Intellectuelen spelen de rol van aandrijfl<racht. Voor de Eerste Wereldoorlog werden 

beelden en analyses van Amerika vooral verspreid door reisverhalen of gespeciali

seerde monografieën. Dat verandert ingrijpend in de jaren '20. Dan wordt het ma

ken en overdragen van beelden in handen genomen door schrijvers of filosoof

schrijvers. Het anti-Amerikanisme is het domein van niet-specialisten, een 

voorrecht van de intelligentsia die zich opwerpt als bewaker van bedreigde waar

den. Roger noemt hen 'lderken' en verwijst daarbij naar Nietzsche en naar de pries

terlijke functie die ze vervullen: het onderhouden van gemeenschappelijke ficties. 

Tot aan het midden van de dertiger jaren worden alle genres aangewend: essays, ro

mans, tijdschriften, theater, pamfletten, reportages. Het verbale geweld dat hierbij 

gebruikt wordt blijkt uit titels als: 'Amerikaanse kanker' en 'Proces tegen Amerika'. 

Was het reisverslag voor 1914 nog een populair genre, nu niet meer. Alnerika kan 

gewogen en veroordeeld worden zonder dat men er zelf geweest is. Roger consta

teert dat er sprake is van fictionnalisation' (p. 355). De opeenstapeling van het anti

Amerikaanse materiaal gaat in een indrukweld<ende vaart. En de verzameling for

mules en ideëen die wordt opgebouwd in deze jaren zal later nooit meer worden 

overtroffen noch in aantal noch in originaliteit; zelfs niet in de jaren '50, ofin deja

ren van de Vietnamoorlog. In slechts enkele jaren krijgt het Franse anti

Amerikanisme een beslissend referentiecorpus: de intellectuele amerikanofobie van 

de jaren '20 en '30 blijft ook vandaag nog de onovertroffen horizon van het Franse 

anti-Amerikanisme. 
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Waarom anti-Amerikanisme? 

Ik geschiedenis dil' Roger - in bijna 600 pagina's - beschrijft overziend, blijft de 

vraag w;larom nu juist in Frankrijk zo'n anti-Amerikaanse traditie heeft kunnen 

ontstaan. Hierover valt natuurlijk heel veel te zeggen. Zowel Revel als Roger wij

zen natuurlijk op l'en aantal voorde hand liggende redenen: Frankrijk als steeds 

zwaarcll'r gefrustreerde wereldmacht: het gevoel dat de VS eigenlijk een zusterre

publiek van Frankrijk is: het grote nut van een externe zondebok om in moeilijke 

tijden dl' gelederen in een zwaar verdeeld land te sluiten. En zo zijn er ongetwij

kid nog veel meer voor dl' hand liggende redenen te noemen. Wat misschien een 

aanknopingspunt zou kunnen zijn voor een wat minder voor de hand liggende 

diagnose, is dat dl' relatie vanaf het begin door de Fransen ervaren is als een we

derkl'righeidsrelatil'. De fi'ustratie over het niet erkennen van welke schatplichtig

heid dan ook loopt als een rode draad door de geschiedenis van de betrekkingen 

tussen beide landen. Ofhet nu gaat om de verwachtingen van de Fransen dat de 

Amerikanen wel iets zullen terugdoen voor de hulp bij de onafhankelijkheidsoor

log, dat ze zich graag zullen willen inzetten voor een gemeenschappelijk monu

ment daarvoor, of dat ze zich niet keihard zakelijk zullen opstellen wanneer het 

gaat om financiële schulden: elke keer worden de Fransen teleurgesteld. Het is fas

cinerend dat het thema van de ondankbare Amerikaan vanaf het begin zo'n con

stante is geweest in Frankrijk. Wat betekent clit'? Waarom hebben de Fransen altijd 

verwacht dat de relatie met de VS l'en wederkerige zou zijn? Misschien spelen 

daarbij een rol het idee van de VS als Zllsterrepubliek en de steun die gegeven is 

Vanuit dat perspec- bij de onafhankelijkheidsstrijd. Maar dat is niet voldoende. Het lijkt erop dat on-

ti,'fzijn d,'Franse der dit thema een diepgaande culturele controverse schuilgaat. In de Franse intel-

int,'lI,'ctm'len ll'ctuele traditie wordt een bijzondere ideologische en morele waarde gehecht aan 

Anwrika st,','ds wederkerigheid. Men heeft grote moeite met een verzakelijking en vermarkting 

m",'r gaan zien als van menselijke relaties. Zoals Roger beschrijft, werden er door de intellectuelen 

dl' allegorische heli- ook grote woorden gebruikt als 'het redden van De Mens' : het tussenoorlogse 

dIaming van dl' sa- an t i-Ameri kanisme zag zich als 'h umanisme'. Vanui t dat perspectief zij n de 

ml'nl,'ving zonder Franse intellectuelen Amerika steeds meer gaan zien als de allegorische belicha-

wl'dl'rkl'rigl1l'id. ming van de samenleving zonder wederkerigheid. De afschuw daarover wordt uitge

drukt in termen als imperialisme, isolationisme, individualisme, materialisme en 

-lust /Jut not least - kapitalisme. Alles kost geld. Men gaat de Amerikaanse cultuur 

zien als l'en bedreiging voor de wederkerigheid die als kenmerkend wordt gezien 

voor de Franse beschaving. 

Deze frustratie neemt in de twintigste eeuw zulke proporties aan dat Amerikanen 

niets meer goed lijken te kunnen doen. Zelfs de hulp in de Eerste en Tweede 

Wereldoorlog val t verkeerd. Zo waren dl' Amerikanen in 1917 gewaardeerde bond

genoten die met geld en soldaten te hulp kwamen, maar de Franse vreugde ver

vloog weer snel. De Fransen vonden dat de Amerikanen te laat te hulp waren ge

schoten en met een kleine inspanning vervolgens met de eer gingen strijken. Toen 

dl' Amerikanen vervolgens gl'leend geld tegen rente terugeisten, viel dat helemaal 
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verkeerd. Een reprise - zo lijkt het - van de slepende affaire in 1829-1835. De VS 

werd voorgesteld als 'de woekeraar van Europa' of zelfs 'van de wereld' (Roger p. 

398). Men verwierp de technische en juridische aanpak van de Amerikanen en ver

wees naar morele begrippen als rechtvaardigheid, politieke verantwoordelijkheid 

en wapenbroederschap. En al snel gaat het anti-amerikanisme een verbinding aan 

met het anti-semitisme. In een boekje van 1927 wordt gesteld dat Oom Sam veran

derd is in Oom Shylock (de Joodse woekeraar uit de Koopman van Venetië van 

Shakespeare). En na de Tweede Wereldoorlog valt het Marshallplan niet in goede 

aarde: een Amerikaanse gift kan immers nooit zuivere vrijgevigheid zijn. In dit 

licht zijn de resultaten van de eerder besproken enquête veelzeggend. Daaruit 

doemt het beeld op van een Amerikaanse samenleving waaruit de sociale cohesie 

volstrekt verdwenen is, een schrikbeeld. En tegen deze achtergrond is het dan 

veelbetekenend dat door de Verenigde Staten in de peilingen sinds 1988 het aller

minst wordt geassocieerd met vrijgevigheid ('générosité'). 

De gevolgen van het anti-Arneril{anisme 

Revel bestrijdt nu precies dat schrikbeeld en de daaraan gekoppelde eigendunk 

van de Fransen. Op een heleboel punten - ofhet nu gaat om de kwaliteit van het 

onderwijs, het omgaan met de multiculturele samenleving, geweld - doet 

Frankrijk het helemaal niet zoveel beter dan de VS. Wie geïnteresseerd is in deze 

ontmythologisering, Ie ze zijn boek. Ik wil tot slot nog even stilstaan bij een be

langwekkend ander punt van Revel (p. 291), te weten dat - zoals hij in zijn laatste 

De reflex van de hoofdstuk beschrijft - de anti-amerikaanse obsessie tot gevolg heeft, dat het unila-

Amerikanen is teralisme dat men beoogt te bestrijden juist wordt verergerd en uitgelokt. Door de 

steeds vaker te den- Amerikanen te bekritiseren ongeacht wat ze doen en bij elke gelegenheid, zelfs 

ken: de anderen ge- als ze wel gelijk hebben, veroordelen we hen ertoe om onze bezwaren te negeren, 

ven ons steeds on- zelfs wanneer ze legitiem zijn. De reflex van de Amerikanen is steeds vaker te den-

gelijk; waarom ken: de anderen geven ons steeds ongelijk; waarom zouden we hen nog raadple-

zouden we hen nog gen? We weten al van tevoren dat het toch nooit goed is wat we voorstellen. Revel 

raadplegen? geeft hiervan ook een paar aardige voorbeelden. Zo verdiende de verhoging van de 

subsidies aan Amerikaanse boeren die in de lente van 2002 plaatsvond, ongetwij

feld een fikse veroordeling. Maar als de beschuldigingen kwamen van de 

Europeanen was dat om twee redenen volstrekt ongeloofwaardig. Ten eerste ver

deelde de EU in vijf jaar met haar Gemeenschappelijk Landbouwbeleid aan haar 

boeren het dubbele van wat de VS aan hun boeren in tienjaar gaven. Op de begro

ting van de EU was de steun aan boeren de belangrijkste uitgavenpost. De 

Europeanen en in het bijzonder de Fransen waren dus niet in de positie om ande

re landen te verwijten hun landbouw te steunen, hoezeer dat ook in strijd was 

met de onderling afgesproken vrije handel. 

Ten tweede waren de verwijten vreemd tegen de bedenkingen die verschillende 

regeringen voortdurend hadden bij het verder openen van internationale mark-
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Ik wl'rkl'lI vall 

Rl'\'l'll'n Rogl'r zij n 

prij Zl'nswaa rd igl' 

pogingen dl' 'slal

Il'n van Allgias' 

s('hooll Ie makl'n, 

JIlaar JIll'lI JIl()l'1 

I.i('h wel n'alisl'n'n 

dal hier weleer 

ten: m;ll1ifL'statil's van intellectuelen, vakbonden en dus regeringen schilderen de 

vrijhandel als fnuikend, in het bijzonder voor de armen: het zou leiden tot werk

loosheid, dl' onderwerping van de arbeiders aan kapitalistisch winsstreven en uit

eindelijk l'en m;ll1ier zijn waarop dl' VS dl' wereldeconomie aan de hunnen onder

gl'schikt wil maken. Maar hier is sprake van l'en tegenstrijdigheid: als de 

I:uropl'anl'n in het liberalisme niets anders zien dan een masker waarachter het 

Aml'rikaansl' unibll'ralisme schuilgaat, dan zouden ze toch geen bezwaar moe

ten hebben tegen l'en COITl'ctil' daarvan in dl' vorm van protectionisme? Ofwor

den zowel het protl'ctionisnll' als het vrijhandeldenken slechts veroordeeld, om

d;lt ze Amerikaans zijn'? En dl' kritiek van dl' Fransen was volstrekt hypocriet: zij 

hebben zich het meest verzet tegen wijziging van het gemeenschappelijk land

bouwbeleid Dit alles heeft dl' VS l'rin gesterkt zich weinig aan te trekken van de 

verwijten V;1l1 I':uropa en steeds meer te kiezen voor unilateralisme. 

Ook leerzaam is wat Revel zegt over dl' weigering van Amerika om het Verdrag in

zake het het Internationaal Strafhol'te tekenen. Dit besluit wordt zelfs betreurd 

door vril'ndl'n van dl' VS. Maar - zo zegt Revel (p. 297) - gezien de grote leugens, de 

ridicull' verhalen, dl' uit dl' lucht gegrepen beschuldigingen die elke dag dl' 

I\nwrikaansl' politiek verdraaien, valt al te voorzien dat duizenden aanklagers 

overal ter wl'rl'id zullen opstaan om alle Amerikaanse leiders en leden van het 

Congres ;Ian te klagen vanwege misdaden tegen dl' menselijkheid. Hij zo'n verdrag 

moet sprake zijn van l'en minimaal onderling vertrouwen tussen de onderteke

n;lars. Hl'! is begrijpelijk (bt VS er niet van overtuigd is dat dl' andere onderteke

naars hen welgezind zijn, Uke dag zijn l'r bewijzen dat het anders is, Revel zegt 

aan het eind V;1l1 hl'! boek (I', 300) dat het natuurlijk zeer belangrijk is Amerika 

kritisch te volgl'n, aangezien het hier inderdaad om l'en supermacht gaat, Maar 

om gehoor te vinden voor dil' kritiek moet deze wel gerechtvaardigd, gefundeerd 

('n rationeel zijn. Op dit moment is dat niet het geval en sluiten dl' VS zich er 

steeds meer voor ;If. Het zijn dl' Ieugl'ns van dl' anti-Amerikaanse vooringenomen

heid dil' hl't Amerikaanse unibteralisme produceren. 

Einde van Frans anti-Ameril<anisme? 

sprakl' is van lJit het boek V;1l1 Roger en dat van Revel wordt ook duidl'iijk dat zij niet vel'i hoop 

Sisvphlls-arbl'id IwblX'n dat door hun ;ll1alysl' van het anti-Amerikanisme dat zal verminderen of 

dan vanl'én van verdwijnen. Revel heeft al eerder l'en poging ondernomen met zijn boek Noch 

IIl'ITIlil's'lll'ldl'(J(la- ,'\11<11',\, ll(JCIi.Jl'lIIS uit 1970. Zelfs voor dl' onafhankelijkheid van Amerika waren ne-

dl'n. gat il'vl' IWl'ldl'n OVl'r dat overzeese gebied al zeer invloedrijk in Frankrijk. Deze 

werden bestreden door dl' tijdelijk in P;lrijs levende beroemde Amerikanen als 

Benjamin I'ranklin en Thomas Jeffl'rson. Maar het lijkt dan al onbegonnen werk: 

dl' grote hoeveelheden voo!'Oordell'n over Amerika werdl'n door dl' latere 

Amerikaanse vice-president John Adams in l'en briel'uit 1785 vergl'ieken met 'dl' 

sullen van i\ugias'. (Roger p. 53). Dat geldt eigenlijk nu nog meer: het anti-
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Amerikanisme in Frankrijk lijkt de afgelopen jaren niet afgezwakt, maar eerder 

versterkt. De werken van Revel en Roger zijn daarom prijzenswaardige pogingen 

de 'stallen van Augias' schoon te maken, maar men moet zich wel realiseren dat 

hier veeleer sprake is van Sisyphus-arbeid dan - zoals in de oorspronkelijke mythe 

-van één van Hercules' heldendaden. 
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