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Mitterrand een 
faux cul? 

C.H. Wiedijk bespreekt: 

Pierre Péan, Une jeunessejrançaise, 

François Mitterrand, 1934- 1947, Parijs: 

Fayard, '994· 

Vanaf 1 9 8 2 zijn twaalf door 
Pierre Péan geschreven boeken 
uitgegeven, waarvan het laatste, 
de in september 1 994 verschenen 
biografische studie over de Franse 
president François Mitterrand, 
een best-seller blijkt. Péan vindt 
van zichzelf dat hij niet een jour
nalist, een schrijver of een histo
ricus is, maar een spoorzoeker. 
Hoe dit zij, Een Franse jeuad is het 
verslag van Péans onderzoek op 
het gebied van de geschiedenis. 

Het voormalige staatshoofd 
van de Vijfde Franse republiek 
is negenenzeventig jaar gewor
den. Op zijn vierenvijftigste sloot 
hij zich aan bij de Franse 
Socialistische Partij en zes jaar 
later was hij haar leider gewor
den. Péan toonde geen belang
stelling voor deze socialistische 
periode, maar wilde wtzoeken of 
de socialist Mitterrand in zijn 
jonge jaren - de tijd van de 
grote depressie en de Tweede 
Wereldoorlog - wel 'goed' was 
geweest. Hij gebruikte . voor 
zijn onderzoek vakliteratuur, ge
schreven en gedrukte bronnen uit 
en over de periode 1934-1947. 
Daarna nam hij (binnen een jaar!) 
een indrukwekkend aantal inter
views af. 

Zo spoorde hij onder andere 
'Savy' op die, vijftig jaar eerder, 
tot het gaullistisch verzet tegen 
de Duitse overheer ing van 

Frankrijk had behoord. Door 
een bezoek aan een Duits 
'Soldatenheim' in Parijs, om wat 
te kunnen eten, had Savy zich bij 
andere verzetslieden verdacht 
gemaakt. Hij sprak op 25 februari 
1994 met de auteur in een café op 
de Parijse Avenue de Friedland. 
Péan wilde weten of mensen van 
een verzetsgroep, de 'groep
Mitterrand', Savy in 1944 hadden 
willen vermoorden. Péan en Savy 
komen door uitwisseling van 
gegevens tot de conclusie dat 
een aanslag op Savy wellicht is 
voorbereid. De gedachte dat 
Mitterrand hem toen heeft willen 
laten liquideren emotioneert 
Savy. Hij komt daardoor in het 
gesprek met Péan tot de uit
spraak: 'Mitterrand is een schijn
heilige sodemieter ... Ik herinner 
me dat ik gearmd met hem over 
de Boulevard Malesherbes liep. 
Opeens loopt hij weg, gaat 
iemand de hand schudden, komt 
terug en zegt tegen me: "Je moet 
altijd vriendschappelijk met de 
mensen omgaan ... "' Péan wijdt 
meer dan vijfbladzijden aan Savy 
en wekt zo de indruk dat het 
niet wtgesloten is dat Mitterrand 
deze van contact met de Duitsers 
verdachte verzetsman heeft wil
len laten ombrengen en tegelij
kertijd tóch heel vriendschappe
lijk - bras dessus, bras dessous -
met Savy omging. 

'Goed' cifJout'? 
Wat moeten we met dit soort 
resultaten van Péans speurwerk? 
De lezer kan, ondanks de gege
vens die P.éan vermeldt, niet goed 
beoordelen of die Savy werkelijk 
verraad heeft gepleegd en of 
Mitterrand écht schijnheilig was. 
Gevolg van de door de auteur 

gebn 
dat ei 
hond 
van; 
draai 
Mittt 

1934 
zijn 
ges cl 
jong< 
alles 
levem 
dat fl 
gewt 
uit e• 
vijf ti 
tisch 
deP 
die 1 

hoof 
more 
moe 
'geVI 
soci< 
begil 
aan 2 

als fl 
naar 
over 

0 
en 
tere• 
Fran 
198. 
'con 
ideo 
Zev 
des 
rede 
VOO! 

van~ 

[ 

betr 
nieu 
van • 
dem( 
geht 
VOO I 



or 
its 
1at 
bij 
:ht 
ar i 
op 
td. 
ran 

!p
len 
tvy 
ran 
dat 
: is 
dat 
I en 
ert 
het 
Jit
tjn
ner 
ver 
ep. 
:aat 
•mt 
oet 
de 

ijdt 
avy 
het 
and 
;ers 
Nil
~lij

!pe
lS -

)Ort 

~rk? 

!ge
:oed 
~lijk 

of 
Nas . 

teur 

gebruikte speurtochtmethode is 
dat eigenlijk alles in het ruim zes
honderd pagina's tellende verslag 
van zijn onderzoek lijkt te gaan 
draaien om de vraag: wat deed 
Mitterrand allemaal in de periode 
1934-1947? Op zichzelf levert 
zijn werkwijze een uitgebreide 
geschiedenis van Mitterrands 
jonge jaren op. Maar lang niet 
alles wat hij heeft gevonden, 
levert het onomstotelijke bewijs 
dat Mitterrand 'goed' of 'fout' is 
geweest. Kennelijk geldt voor de 
uit een rechts milieu stammende 
vijftiger Péan dat aan een socialis
tische voorman, die vanaf 1977 
de Parti Socialiste ging leiden en 
die vanaf 1981 regerend staats
hoofd van Frankrijk is, hogere 
morele eisen gesteld kunnen en 
moeten worden dan aan een 
'gewoon' politicus. 'Ik ben geen 
socialist,' zegt de auteur aan het 
begin van zijn boek. Zou hij ook 
aan zijn onderzoek zijn begonnen 
als Mitterrand in 1971 eens niet 
naar de socialistische partij was 
overgestapt? 

De Franse historici Christian 
en Arlette Ambrosi komen 
terecht tot de conclusie dat de 
Franse socialisten omstreeks 
1985 'beetje bij beetje' door het 
'contact met de feiten' hun oude 
ideologische principes opgaven. 
Ze wijzen erop dat het er volgens 
de socialist Mitterrand - in een 
rede te Carcassonne gehouden -
voortaan om ging 'alle mensen 
van goede wil' te verenigen. 

De Franse socialisten waren 
betrekkelijk laat met hun ver
nieuwing. Het beginselprogram 
van de PvdA achtte al in 1 94 7 'een 
democratische gezindheid in het 
gehele volksleven' voorwaarde 
voor het verwezenlijken én in 
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stand houden van een 'democra
tisch-socialistische maatschap
pij'. De gedurende de leiding van 
Mitterrand tot stand gekomen 
'veralgemening' van de ideologie 
van de Franse socialistische partij 
vanaf 1 9 8 5 maakt het verhaal 
over diens jonge jaren nog inte
ressanter. 

Péan wilde kennelijk niet 
alleen maar vaststellen of 
Mitterrand 'goed' is geweest in 
de periode 1934-1947. Hij wil, 
impliciet, ook laten zien dat juist 
een man als Mitterrand geschikt 
is om leider te worden van een 
veralgemeend socialisme, een 
'socialisme à la française', dat ook 
opgewassen is tegen een eventu
ele 'cohabitation', het samengaan 
van de politiek van het regerend 
staatshoofd en een kabinet van 
tegengestelde politieke overtui
ging. 

Studententijd 
In 19 34 kwam de zeventienjarige 
Mitterrand uit de Charente naar 
Parijs om er filosofie, geschiede
nis, rechten en politieke weten
schap te studeren. Hij was over
tuigd katholiek en werd lid van 
de J EC, de organisatie van 
Christelijke Studerende Jeugd. 
Van de voor katholieken verbo
den Action Française, een door 
Maurras geleide rechtse, anti
semitische organisatie, wilde hij 
geen deel uitmaken. Hij sloot 
zich aan bij de voor jongeren 
bestemde Liga van Nationale 
Vrijwilligers van kolonel De La 
Rocque, de chef van de 
nationalistische Croix-de-Feu 
('Vuurkruisen'). Begin 1935 de
monstreerde Mitterrand met 
geestverwante studenten tegen, 
wat zij noemden, de 'invasie' op 

de universiteit van - onguur 
geachte - buitenJandse studen
ten. Een jaar later staakte en 
demonstreerde Mitterrand tegen 
de hoogleraar Gaston Jèze die 
in het Ethiopische conflict tegen 
de Italianen en voor Haile Selassie 
partij had gekozen. Was het partij 
kiezen in deze jaren werkelijk be
langrijk voor Mitterrand? Péan 
komt tot de conclusie dat diens 
echte interesse toen uitging naar 
de literatuur. Mitterrand kreeg 
de gelegenheid journalistiek-lite
raire bijdragen te leveren aan 
L 'Echo de Paris, een rechtse, natio
na]istische krant. In die krant 
heeft Péan gevonden dat in 1 9 3 7 
gedurende de campagne tegen 
Léon Blum (de voorman van de 
socialistische SFIO: de Section 
Française de l'Internationale 
Ouvrière en de leider van het 
Volkifront van vooruitstrevende 
Franse partijen) een zekere 'FM' 

5oo francs voor het voeren van 
die campagne had gestort. 

Geen antisemiet 
In mei 1 9 3 8 promoveerde 
Mitterrand in het publiek recht. 
In de herfst van datzelfde jaar 
moest hij in militaire dienst. Hij 
werd sergeant. Gedurende de 
Duitse aanval op Frankrijk werd 
hij in juni 1940 gewond, krijgs
gevangen gemaakt en in Lunéville 
in een krijgsgevangenkamp op
gesloten. 'Ik kon maar niet ge
loven,' zei hij in 1941, 'dat zoiets 
mij! mij! had kunnen gebeuren.' 

Mitterrand slaagt erin drie 
keer uit Duitse stalags (Stamm
lager: voor soldaten en onder
officieren) te ontsnappen. Na de 
derde ontsnapping is hij vrij. Hij 
weet eind 1 941 'de zone' te 
bereiken, het door de regering 
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van maarschalk Pétain vanuit 
Vichy bestuurde niet-bezette 
deel van Frankrijk. Dankzij fami
lieleden krijgt hij begin januari 
1942 een baantje bij de docu
mentatieafdeling van het Franse 
Leaioen van strijders en vrijwil/iaers 
voor de Nationale Revolutie. Die 
'nationale revolutie' keerde zich 
tegen de geest van de democrati
sche Derde Franse republiek, was 
nationalistisch, hiërarchisch en 
corporatistisch. Vichy verving de 
leus 'Vrijheid, Gelijkheid en 
Broederschap' van de revolutie 
van 1789 door 'Werk, Gezin en 
Vaderland'. Het baantje beviel 
Mitterrand niet, hij wilde geen 
nutteloos werk doen en nam ont
slag. Als 'werkloze' liet hij zich 
betrekken bij het maken van valse 
papieren voor krijgsgevangenen 
die, evenals hij had gedaan, uit 
de kampen wilden ontsnappen. 
De Duitsers hielden zo'n twee 
miljoen Fransen in hun stalags 
en oflags (Ojfizierlaaer) gevan
gen. Péan maakt duidelijk dat 
Mitterrand zich volledig aan de 
verbetering van het lot van deze 
krijgsgevangenen heeft gewijd. 
Nog voordat in juli 1942 René 
Bousquet, het hoofd van de poli
tie in Vichy, de Duitsers de uit
levering van 1 o.ooo joden uit 
de zone belooft, is Mitterrand 
benoemd bij het Commissariaat 
voor de reclassering van krijgs
gevangenen. Een aanbod om bij 
het Commissariaat voor joodse 
vraagstukken te gaan werken - hij 
kon daar een drie keer zo hoog 
salaris verdienen - had hij afgesla
gen. Mitterrand, dat wordt door 
Péans onderzoek wel duidelijk, is 
en was geen antisemiet. Maar hij 
bestreed het antisemitisme van 
Vichy niet. Op 26 mei 1994 zei 
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hij tegen Péan: ' ... ik volgde de 
wetgeving van het ogenblik en de 
genomen maatregelen niet. Wij 
waren maar randfiguren.' 

Toen in januari 1943 zijn baas 
Maurice Pinot werd vervangen 
door André Masson, een uitge
sproken collaborateur van de 
Duitsers, nam Mitterrand ont
slag. Wel blijft hij lid van het 
bestuur van de Centra voor 
onderlinge hulp van de krijgs
gevangenen in het departement 
Allier. Hij is nog steeds 'maré
chaliste', maar hij is nu ook 
bereid om 'clandestine' (illegale) 
wegen te gaan bewandelen. 
Hij waagt het in de zomer van 
1943 zelfs zich openlijk tegen 
André Masson te keren. Maar hij 
krijgt (of: vraagt?) in deze tijd 
toch de officiële onderscheiding 
van Vichy, de Francisque (de 
Frankische strijdbijl). Hij ging die 
Francisque dragen omdat hij er 
gemak van had. 'Ik heb', zegt hij 
in het interview van 2 6 mei 1994, 
'ook wel het insigne van de 
N soAP (de Duitse nazi partij) 
gedragen na mijn eerste ontsnap
ping ... ' Het lijkt een schijnhei
lige vergelijking. 

De Gaulle 
Onder de naam Morland wordt 
Mitterrand als chef van de 
'Vereniging van oud-gevangenen 
en ontsnapten in de zuidelijke 
zone' in november 1943 door de 
Engelse Special Operations 
Executive (soE) uit Frankrijk 
opgehaald. Hij heeft 'de maar
schalk' nu losgelaten en is zich 
gaan richten op generaal Henri 
Giraud die, na de Duitse bezet
ting van Vichy-Frankrijk in 
november 1 94 2 , door de geal
lieerden erkend is als opperbevel-

- - - ' ilJ 

hebber van de Franse strijdkrach
ten in Noord-Afrika. In mei 1943 
is Giraud in Algiers tot samen
werking gekomen met zijn rivaal 
generaal Charles de Gaulle, de 
leider van het vrije Frankrijk. 
Giraud en De Gaulle komen bei
den aan het hoofd te staan van het 
in juni 194 3 gevormde Comité 

Jrançais de libération nationale 
(CFLN). In het najaar van 1943 
schakelt De Gaulle Giraud uit. 
Hij wordt zo de enige chef van de 
CFLN. 

Na door de Engelsen te zijn 
verhoord en geaccepteerd, vliegt 
Mitterrand naar Algiers en ont
moet daar, begin december 
1943, De Gaulle. Péan laat zien 
dat het onmogelijk is erachter 
te komen hoe dit gesprek van 
De Gaulle en Mitterrand precies 
verliep. Duidelijk is dat De 
Gaulle tegen Mitterrand heeft 
gezegd meer eenheid te willen 
onder de oud-krijgsgevangenen. 
Wanneer Mitterrand in de dagen 
die volgen merkt dat hij niet naar 
Frankrijk terug kan gaan, roept 
hij de hulp in van Giraud. Deze 
heeft zijn militaire bevoegdheden 
nog niet verloren en kan voor 
vervoer zorgen. Via Marrakech 
en Londen komt Mitterrand in 
februari 1944 in Parijs aan. Door 
zijn optreden vindt overleg plaats 
tussen de giraudistische, de gaul
listische en de communistische 
stromingen onder de oud-krijgs
gevangenen. Nadat een fusie 
van deze stromingen wat meer 
eenheid heeft gebracht, volgt in 
mei 1 944 de benoeming van 
Mitterrand tot secretaris-gene
raal voor de krijgsgevangenen en 
gedeporteerden, op gezag van de 
tot Voorlopiae ReaerinB verheven 
c F L N. Op zijn zevenentwintigste 
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is Mitterrand zo goed als minis
ter. Na de grote geallieerde inva
sie van 6 juni 1944 en de bevrij
ding van Parijs op 25 augustus 
1944, neemt hij het telkens 
opnieuw - in Libres, de krant van 
de nationale beweging van krijgs
gevangenen en gedeporteerden -
op voor de twee miljoen (oud-) 
krijgsgevangenen. Deze worden 
door velen verantwoordelijk ge
houden voor de nederlaag van 
1940 . 

Kamerlidmaatschap 
Wanneer begin september I 944 
de Voorlopige Regering in Parijs 
is teruggekeerd, blijkt een oude
re leider van het verzet in Vichy
Frankrijk, Henri Frenay, tot 
minister van aevanaenen, aedepor
teerden en aerepatrieerden te zijn 
benoemd. Hij wil Mitterrand 
graag als secretaris-generaal hou
den, maar deze slaat het aanbod 
van Frenay af. Omdat Mitterrand 
inmiddels met Danielle Gouze is 
getrouwd, moet hij gaan zorgen 
voor een financiële basis voor zijn 
gezin. Hij wordt hoofdredacteur 
van een damestijdschrift: Votre 
Beauté. Na de dood van zijn nog 
maar drie maanden oude zoontje 
Pascal, lijkt het of Mitterrand 
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zijn streven naar invloed en 
macht wil opgeven. 'Waartoe 
dient', vraagt hij zich af, 'al dat 
werken?' Hij publiceert in het 
najaar van 1945 zijn eerste boek 
en geeft twee gedichtenbundels 
uit. Eigenlijk wil hij van Votre 
Beauté een literair tijdschrift 
maken. Daar is geen kans op. Hij 
neemt ontslag en stelt zich in juni 
1 946 kandidaat voor de Kamer 
van Afgevaardigden als aanhanger 
van de Rassemblement des aauches 
républicaines (R G R) waarin radica
len en gematigd rechtse leden van 
het voormalig verzet samenwer
ken. Nadat hij is verslagen, komt 
hij in november I 946 in Nièvre 
opnieuw uit als kandidaat voor de 
Kamer van de nieuwe, Vierde 
Franse republiek. Nu is het 
namens de Action et Unité 
Républicaine die ook gesteund 
wordt door onverhuld rechtse 
kiezers. Mitterrand verslaat zijn 
socialistische tegenstander (een 
'socialo-communiste') en is 
kamerlid. 

Een Jaux cul'? 
Het ging hem zijn hele leven, zo 
ziet hij het eind I 99 3, om de 
sociale rechtvaardigheid, om 
'socialisme', maar niet om het 

socialisme van de toenmalige, 
dogmatische SFIO. Desondanks 
treedt hij in januari 1947 - als 
minister voor de oud-strijders -
toe tot het 'tripartite' kabinet 
van de socialist Ramadier dat 
steunt op de communistische 
partij. de s F I o en de katholieke 
volkspartij: de Mouvement répu
blicain populaire (MRP). 

Hier houdt het onderzoek van 
Péan op. Dankzij hem weten we 
nu dat Mitterrand in de oorlog 
niet echt 'fout' was. We weten 
ook dat hij in zijn jonge jaren niet 
echt 'goed' is geweest. Wás hij 
een 'faux cul'? Péan heeft het 
Mitterrand uiteraard niet ge
vraagd. Hopelijk zoekt iemand, 
naar aanleiding van Péans belang
rijke boek, nog eens uit of de 
gemoderniseerde s~cialistische 

partijen van onze tijd wellicht het 
best geleid kunnen worden door 
wilskrachtige, schrandere figuren 
die noch 'goed' noch 'fout' zijn 
en van wie de aanhangers van die 
partijen niet zeker weten of ze 
schijnheilig zijn of niet. 

C.H. WIEDIJK 

is onderzoeker sociale aeschiedenis bij 
het IISG 

I 3 I 




