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Apocalyptisch Amerika 

Van de hoer van Babylon tot een nieuwe Eva 

DE M A N I E R W A A R O P Amerika in de Franse literatuur wordt beschre

ven, heeft in de afgelopen twee eeuwen een aantal opmerkelijke veran-

deringen ondergaan. Voor de aanhangers van de Verlichting gold het 

land als het toonbeeld van een moderne natie die in ieder opzicht de 

tegenpool vormde van de corrupte Franse samenleving ten tijde van 

het Ancien Regime. Deze opvatting is onder meer terug te vinden in 

Abbe Prevosts roman Manon Lescaut  (1753), waarin de hoofdpersoon, 

des Grieux, een wel zeer idyllisch beeld oproept van de dan nog Franse 

kolonie: 

Je moet naar Nieuw Orleans gaan, zei ik dikwijls tegen Manon, wan

neer je de waregeneugten van de liefde wilt smaken. Hier bemint men 

elkaar zonder berekening, zonder jaloezie, standvastig. Onze landgenoten 

gaan erheen om goud te zoeken; zij beseffen niet dat wij er heel watprij-

zenswaardiger schatten hebben gevonden.1 

In het licht van de Franse literatuurgeschiedenis is het nogal opmer

kelijk dat Prevost de onbaatzuchtigheid prijst van een samenleving die 

ruim honderd jaar later door zijn landgenoot, de schrijver Joris-Karl 

Huysmans, als 'de apotheose van de brandkast' zou worden omschre-

ven. Huysmans en andere laat negentiende-eeuwse schrijvers zagen 

Amerika niet langer als het symbool van de vooruitgang, maar van de 

ondergang van de westerse beschaving. In  A Rebours  (1884) laat Huys

mans zijn hoofdpersoon, de estheet des Esseintes, een lange tirade 

tegen de geest van de tijd afsteken. Amerika en het zogenaamde ameri-

kanisme zijn in des Esseintes' visie direct debet aan het verval van 

Europa. In zijn apocalyptische beschrijving van de Oude Wereld ver-

gelijkt hij het moderne Parijs met de hoer van Babylon: 

Het was de grote strafkolonie Amerika, overgebracht naar ons conti

nent; de immense, onpeilbare, onmetelijke lompheid van de bankier en de 

nouveau-riche straalde als een verwerpelijke zon over de heidense stad die, 

1. Abbe Prevost, Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut (1753), Parijs 

1967. De vertaling is van mijzelf. 


