
 

 

      Verslag 

Boekpresentatie Sebastian Reyn: American Power and The Cloak of Idealism. The ‘Great 

Quarrel’ between Charles de Gaulle and Uncle Sam 

30 september 2020 

De Glazen Zaal, Den Haag  

Moderator: Bram Boxhoorn 

Op 30 september organiseerde de Atlantische Commissie de presentatie van het nieuwe 

boek van Sebastian Reyn: American Power and The Cloak of Idealism. The ‘Great Quarrel’ 

between Charles de Gaulle and Uncle Sam. Het boek is uitgegeven door de Atlantische 

Commissie. De presentatie vond plaats in De Glazen Zaal in Den Haag. Vanwege de 

coronacrisis was er voor een beperkt aantal mensen (22) een fysieke plek beschikbaar. De 

presentatie werd daarom ook gestreamd op Facebook en YouTube. Via Facebook hebben 62 

mensen de bijeenkomst bekeken en via YouTube was de stream op 1 oktober ‘s ochtends 98 

keer bekeken. Directeur en moderator Bram Boxhoorn heette tijdens zijn introductie in het 

bijzonder de familie van historicus Henk Wesseling welkom, aan wie het boek is opgedragen.  

Sebastian Reyn begint zijn speech door te stellen dat de geest van De Gaulle ook vijftig jaar 

na zijn overlijden nog voortleeft. De nalatenschap van De Gaulle doet er vandaag de dag nog 

steeds toe stelt Sebastian Reyn. “Nu het mondiale liberalisme zijn hoogtijdagen heeft gehad, 

geopolitiek weer in zwang is en de Europese fragmentatie op de loer ligt, kunnen we zeker 

wat leren van zijn wereldbeeld.”  

Velen zullen volgens Reyn bij De Gaulle denken aan een hautaine nationalist met 

autocratische trekjes. Reyn betwist dit en stelt dat de historische De Gaulle genuanceerder 



dacht. De Gaulle geloofde in een Europees beschavingsmodel waarvan het Franse model het 

hoogtepunt was. “De Gaulle had altijd ontzag voor het Amerikaanse model en hij zag de VS 

als een verwante natie. Wel was hij in zijn tijd één van de bekendste criticaster van het 

Amerikaanse buitenlandbeleid.”  Dit heeft toentertijd veel stof doen opwaaien in de VS. In 

een gesprek met Franklin Delano Roosevelt had hij het ooit over een Cloak of Idealism: een 

soort morele sluier waaronder Roosevelt zijn zoektocht naar macht verhulde. Vandaar ook 

de titel van het boek. In het boek richt Sebastian Reyn zich vooral op de belangrijkste 

uitdrukkingsvormen van Amerikaanse hegemonie en macht: atoomwapens, de dollar, de 

NAVO en de Amerikaanse interventie in Vietnam. Dit uiteraard allemaal binnen de context 

van De Gaulle en zijn visie.  

“Onder president Trump hebben de Amerikanen hun Cloak of Idealism afgedaan”, aldus 

Reyn. Dat wil volgens hem echter niet zeggen dat China en Rusland niet nog veel verder van 

ons af staan. “De toekomst van onze waardigheid en waarden blijft onlosmakelijk verbonden 

met de toekomst van het Westen. De Gaulle, een realist en democraat, begreep dit in zijn 

tijd ook. Europa moet daarom meer verantwoordelijk tonen voor veiligheid op het 

continent. Reaalpolitiek is hierbij nodig. Dit in de geest van De Gaulle.”  

Sebastian Reyn eindigt zijn speech met enkele dankwoorden, waarna hij het eerste 

exemplaar van zijn boek overhandigt aan mevrouw Wesseling; de vrouw van Reyns 

promoter Henk Wesseling. Daarna neemt journalist Paul Brill het podium over waarna het 

mogelijk is om vragen te stellen. Brill begint met een anekdote over de Nederlandse dirigent 

Willem Mengelberg en diens goede en slechte kanten. Er zijn volgens Brill veel 

overeenkomsten te herkennen tussen De Gaulle en Mengelberg; vooral een rotsvast geloof 

in henzelf en hun eigen statuur. 

In de epiloog aan het einde van zijn boek voert Sebastian Reyn een what if-experiment uit, 

waarop Brill ingaat. Wat als in de tijd van De Gaulle niet John F. Kennedy, maar Richard 

Nixon president van de VS was geweest? Nixon had, overigens evenals zijn minister van 

Buitenlandse Zaken Henry Kissinger, namelijk veel meer begrip voor de De Gaulle en zijn 

visie. Die visie speelt ook nu, vijftig jaar na de dood van De Gaulle, nog steeds een rol. “Men 

ziet nog steeds een bepaalde verhevenheid en zelfverzekerdheid bij Franse politici”, claimt 

Paul Brill. Hij noemt als voorbeeld het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron 

aan Beiroet, na de explosie eerder dit jaar.  



In dezelfde periode werd de Russische oppositieleider Aleksej Navalny vergiftigd, maar het 

was de Duitse bondskanselier Angela Merkel die het voor elkaar kreeg om hem naar een 

Duits ziekenhuis te krijgen. Brill zijn punt is hier dat het dus wellicht beter is om te rekenen 

op de volharding van Merkel dan de op de ‘verheven’ Macron.  

In relatie tot het boek komt tijdens de vragenronde uit het publiek een vraag over wat de 

hedendaagse de rol van Nederland moet zijn. Niet alleen Frankrijk kan leiderschap op zich 

nemen. Brill zegt dat mensen in Nederland altijd moeite hebben met middelmatige 

mogendheden zoals Frankrijk die zich positioneren als grootmachten. Hij dacht lang dat 

Nederland hoe dan ook aan de NAVO moest vasthouden en dus ook aan de Verenigde 

Staten. Nu denkt hij echter dat het écht een mogelijkheid is dat president Trump uit de 

NAVO stapt als hij opnieuw wordt verkozen. Het zou volgens hem daarom niet gek zijn om 

minimaal na te denken over een alternatieve strategie. Sebastian Reyn sluit zich aan bij de 

opmerking van Paul Brill. “Europese landen zijn meer op zichzelf aangewezen door her 

Amerika First-beleid van Donald Trump”. ‘We’ moeten volgens Sebastian Reyn met grote 

buurlanden naar ons eigen beleid kijken. Een heroriëntatie is op zijn minst aan de orde.  

De belangrijkste les die Europese leiders zoals Macron en Merkel volgens Reyn van De Gaulle 

kunnen leren, is om op Europese schaal te leren denken en te handelen en niet enkel vanuit 

het nationaal belang. Daarop aansluitend stelt Reyn dat de VS de grootste Europeanen 

waren vanwege hun nauwe verbondenheid met Europa en door hun zogeheten 

‘continentale visie’. Nu heeft Amerika een eigen beleid en zullen Europese leiders zelf actie 

moeten ondernemen. Leiders moeten op Europese schaal leren denken, ondanks de grote 

verschillen tussen Europese landen. Zeker op militair niveau. In antwoord op een vraag of 

Europa sterker wordt en wat de mening van Reyn en Brill is over de pan-Europese partij Voltt 

denken beiden dat nationale ruimtes politiek bepalend blijven. Brill gelooft dat het grootste 

gevaar voor Europese eenheid de euroscepsis is. “Het is dus essentieel dat het leiders als 

Macron lukt om het Europese belang en de nationale identiteit aan elkaar te koppelen. De 

vraag voor de toekomst is of het Europese leiders lukt om het hoofd boven water te 

houden”, aldus Brill.  



Gezien de bedreigingen voor Europa ziet Sebastian Reyn twee opties: “of we houden het 

hoofd boven water of we worden de speelbal van grootmachten. Meer Europese 

convergentie is essentieel om dat eerste te bereiken.”  Daarop aansluitend maakt Paul Brill 

de koppeling met de situatie in Wit-Rusland waarbij het Europa niet lukt om een effectief 

sanctiebeleid op te tuigen. “Zonder effectief sanctiebeleid heeft Europa een groot 

probleem.”   
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