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SAMENVATTING IN HET NEDERLANDS 
 

Koning	en	Ballingschap	

De	betrekkingen	van	Charles	de	Gaulle	

met	de	Joden	tot	1940	

 
Bijna vijftig jaar na zijn overlijden, zijn de meningen over generaal de Gaulle, over het 

gehele politieke spectrum, niet langer verdeeld. Toch betekent deze eenstemmigheid van het 
« collectieve geheugen » geen overwinning van het gaullisme. Het duidt er juist op dat het 
gaullisme tot het verleden behoort en dat de grondlegger ervan de politieke arena heeft 
ingewisseld voor een plek in de geschiedenis. Deze volkomen nieuwe situatie  biedt ook de 
historiscus nieuwe kansen. Onafgehandelde dossiers die onderwerp van twist tussen gaullisten 
en anti-gaullisten waren, kunnen worden heropend. Een hiervan betreft de verhouding van 
Charles de Gaulle tot de Joden van zijn tijd. 
 

In dit licht kan het gehele leven van Charles de Gaulle worden onderzocht. Zo groeide 
hij op in de Parijse conservatief-koningsgezinde bourgeoisie. Zijn familie was geliëerd aan de 
Jesuiten en was lang geabonneerd op het tijdschrift L’Action française. Als Charles vier jaar 
is, breekt de Dreyfus affaire uit. Wanneer hij vijftien is, loopt deze op zijn einde. Op het 
moment van de « Union sacrée », treedt Charles in het leger. Na een langdurig verblijf in 
Polen, in de jaren 1920, wordt hij beschermeling van maarschalk Pétain, waarna hij bevriend 
raakt met de Joodse officier Emile Mayer, die hem in de Parijse intellectuele en politieke 
kringen introduceert. De Gaulle betreedt het politieke toneel in volle strijd tegen het nazisme, 
en wanneer hij hiernaar terugkeert, na een twaalfjarige « tocht door de woestijn » geeft hij 
vorm aan het nieuwe Franse beleid voor het Nabije-Oosten. Het is de tijd van dekolonisatie en 
van het ontstaan en de wording van de staat Israël. 
 

Hieruit kunnen vele lessen worden getrokken. Het onderwerp ligt echter ook gevoelig. 
Allereerst omdat de Gaulle voor de Joodse gemeenschap, waarvan zowel 1940 als 1967 nog 
vers in de herinnering ligt, altijd een even levend als complex personage is gebleven. Maar 
ook omdat zijn uitspraak waarin hij de Joden omschrijft als « elitair, zelfverzekerd en 
dominant volk » (persconferentie van 27 november 1967) vaak in de nieuwe media wordt 
aangehaald om anti-Israëlische sentimenten te rechtvaardigen. Het is dus tijd om met 
bedaarde gemoederen naar de bron terug te keren. 
 

Met dit doel voor ogen is hier de nadruk gelegd op het eerste, en minst bekende 
gedeelte van Charles de Gaulle’s leven. Op de vraag of de Gaulle geïnteresseerd was in wat in 
zijn tijd de « Joodse kwestie » werd genoemd, moet ontkennend worden geantwoord. Door 
deze vraag te stellen kan echter nieuw licht op zijn optreden worden geworpen. Hierin komt 
naar voren waar zijn kennis vandaan komt en hoe breed deze is, maar ook wat zijn houding 
ten opzichte van minderheden en religie was, en hoe zijn politiek beleid was opgebouwd.  
 

Hiermee wordt aan de Gaulle, die lang in steen gebeiteld stond, door de publieke 
opinie, het toedoen van rechthebbenden en historici, wat van zijn menselijkheid teruggegeven,  
als gevolg van zijn plek in de geschiedenis. 
 


