
CHARLES DE GAULLE
VAN LILLE

NAAR COLOMBEY-LES-DEUX-ÉGLISES

TREED IN DE  
VOETSPOREN 

VAN EEN
REFUX



De stichting Charles de Gaulle is verheugd 
over het initiatief van de raden van het 
Noorderdepartement en het departement 
Haute-Marne, dat iedereen die het wil de 
gelegenheid zal geven om in de voetsporen 
van generaal de Gaulle kan treden.
Van Lille, waar alles begon, tot Colombey-
les-deux-Églises, de plaats die hij koos 
om te wonen en om te worden begraven, 
nodigen we u uit voor een leerzame route 
die emoties oproept, waarbij u een kijkje 
neemt in het privéleven van de ‘meest 
vermaarde van de Fransen’. 
Het geboortehuis in Lille is de plaats van 
zijn jeugdherinneringen, de spelletjes met 
neefjes en nichtjes, maar ook van de jaren 

van intellectuele ontwikkeling die het 
karakter van de toekomstige generaal De 
Gaulle zouden vormen. 
Colombey is de plaats die Charles de Gaulle 
koos om te wonen, waar hij kinderen en 
kleinkinderen ontving, maar ook de plaats 
waar hij nadacht, lees en schreef. Het 
is het natuurlijke verzamelpunt van de 
miljoenen bezoekers die sinds 1972 aan 
de voet van het monumentale kruis van 
Lotharingen hebben gestaan. 
Het sluitstuk van dit boeiende parcours 
is een plaats van kennis en wetenschap: 
het Mémorial Charles de Gaulle, dat deze 
belangrijke herdenkingsplaatsen verbindt 
en de sleutel is om ze te begrijpen. Hier 
wordt de bevrijder, oprichter van de Vijfde 
Republiek en staatsman gepresenteerd 
in het licht van de persoon die Charles 
de Gaulle in zijn privéleven was, als 
huisvader en als schrijver. Dankzij een 
verhelderende dialoog tussen privéleven 
en grote historische gebeurtenissen 
ontdekt u de indrukwekkende 
persoonlijkheid van de reus die Charles 
de Gaulles was, in al zijn eenvoud en 
grootsheid. 
Hervé Gaymard
Voorzitter van de stichting Charles de Gaulle 
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Authentieke schrijfmachine waarop de Oproep van 18 juni 
1940 is getypt – stichting Charles de Gaulle.



IN LILLE,
ZIJN GEBOORTEHUIS
Charles de Gaulle werd op 22 november 1890 
geboren op de rue Princesse 9 in Lille, in het 
huis van zijn grootouders van moederskant. Dit 
huis was een plaats van ontmoetingen tussen 
familieleden tijdens zijn hele kindertijd en jeugd. 
Een familie die was verenigd rondom gedeelde 
waarden (vaderlandsliefde, geloof, betrokkenheid) 
en een roerige geopolitieke context vormden het 
karakter van de toekomstige president van de 
Vijfde Republiek.

Het geboortehuis van Charles 
de Gaulle is in 2020 grondig 
verbouwd, waarbij het gebouw 
en de aankleding volledig 
zijn gerenoveerd en de 
woonruimtes en wintertuin in 
ere zijn hersteld. Het huis heeft 
nu opnieuw de sfeer van een 
interieur dat kenmerkend was 
voor de industriële burgerij in 
Noord-Frankrijk aan het eind 
van de 19e eeuw, zoals Charles 
het in zijn kindertijd kende. 
Een meeslepende ervaring! 

In het hart van een groen en bloemrijk 
park van 2,5 hectare kochten Charles en 
Yvonne de Gaulle in 1934 deze voormalige 
brouwerij voor het welzijn van hun 
dochter Anne, die was geboren met het 
syndroom van Down. Na plunderingen in 
de Tweede Wereldoorlog werd het huis 
gerenoveerd, waarna het de enige woning 
van het echtpaar de Gaulle werd. Voor de 
‘man van 18 juni’ was dit de belangrijkste 
plaats om na te denken en te schrijven, 
maar hij ontving er ook zijn kinderen 
en kleinkinderen in de vakanties. Dit 
familieaspect is tot op heden blijven 
bestaan, want het huis wordt nog steeds 
bewoond door de familie de Gaulle. Het 
huis is gebleven zoals Yvonne de Gaulle 
het bij haar vertrek in 1978 achterliet. In 
de kamers die momenteel toegankelijk 
zijn voor publiek (eetkamer, zitkamer, 
studeerkamer en vooral het kantoor) 
kunnen bezoekers kennismaken met het 
privéleven van generaal de Gaulle en zijn 
familie. 
Een bezoek aan la Boissierie maakt het 
bezoek aan het geboortehuis in Lille 
compleet.
Deze twee huizen bieden een unieke kans 
om de ‘gaullistische geest’ te ontdekken en 
begrijpen.

HET DORP COLOMBEY-LES-
DEUX-ÉGLISES  
ZIJN LAATSTE VERBLIJFPLAATS 

Colombey-les-Deux-
Églises en Charles de 
Gaulle, een dorp en 
een man die, in de 
herinnering van de 
Fransen, voor altijd met 
elkaar verbonden zijn. 
De Gaulle trok zich 
terug in dit dorpje 
in de Champagne 
om belangrijke beslissingen te nemen of 
om zijn memoires te schrijven, in rust 
en afzondering, geïnspireerd door de 
omliggende landschappen waar hij zoveel 
van hield. Hij stierf op 9 november 1970. De 
herinnering aan hem leeft voort in het hart 
van de bezoekers van zijn graftombe.

« De Boisserie is mijn verblijfplaats. Telkens 
wanneer dat mogelijk is, vertrekken we naar ons 
huis in de Boisserie. Daar trek ik me terug om na 
te denken [...] daar, kijkend naar de horizon of 
de onmetelijkheid van de hemel, hervind ik mijn 
rust. 

Charles de Gaulle - Oorlogsherinneringen (deel 3) 

IN COLOMBEY- 
LES-DEUX-ÉGLISES, 
ZIJN GEZINSHUIS, 
DE BOISSERIE 

« Naarmate je ouder wordt, 
gaat de kindertijd steeds meer 
overheersen. En als ik mijzelf 
zou kunnen zijn, dan zou dat 
waarschijnlijk zijn aan de rue 
Princesse, waar ik ben geboren.  » 
Charles de Gaulle - Gesprek met 
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Wilt u deze herdenkingsplaatsen 
individueel of in groepsverband 

bezoeken? Wij organiseren      
uw reis.  

Ons volledige aanbod is te 
vinden in Lille 

en Colombey-les-Deux-Églises
www.lilletourism.com

www.tourisme-hautemarne.com 

HET MÉMORIAL  
CHARLES DE GAULLE

Bijna een halve eeuw later, in 2008, kreeg 
de nagedachtenis van de Gaulle een 
nieuwe dimensie dankzij de opening van 
het Mémorial Charles de Gaulle inclusief 
1600 m2 aan tijdelijke en permanente 
tentoonstellingsruimte. Als centrum 
voor kennisoverdracht, uitwisseling en 
interpretatie van de geschiedenis biedt het 
Mémorial een moderne en interactieve 
aanpak om de mens in al zijn facetten te 
ontdekken: als strijder, huisvader, schrijver en 
oprichter van de Vijfde Republiek. In het Mémorial Charles de Gaulle 

ervaren bezoekers de geschiedenis 
van de 20e eeuw via meer dan 1000 
foto’s, kaarten en films, langs een 
innovatief, meeslepend en inspirerend 
multimediaparcours. Bezoekers gaan 
terug in de tijd en ontdekken onder 
andere een loopgraaf uit de Eerste 
Wereldoorlog, de Afrikaanse woestijn, 
de geplaveide straten van Parijs in 
1968, de grote reizen van Charles de 
Gaulle en zijn vertrek naar Londen in 
1940. Al deze sferen en beelden zijn tot 
leven gewekt om u onder te dompelen 
in de geschiedenis, waar u zelf ook een 
onderdeel van bent! 

HET KRUIS  
VAN LOTHARINGEN 

Kijk eens naar deze heuvel. 
Die is de hoogste. Na mijn 
overlijden zal daar een kruis 
van Lotharingen worden 
opgericht.

Met deze woorden 
presenteerde Charles de Gaulle 
in 1954 het hoogste punt van 
het dorp Colombey-les-Deux-
Églises in Haute-Marne, waar 
in 1972 het symbool van het 
vrije Frankrijk zou worden 
opgericht. 

Volgens Malraux voegde 
de generaal eraan toe: “Er 
zal niemand komen, behalve 
de konijnen, om zich te 
verzetten… ». Niemand had 
dan ook gedacht dat al in het 
eerste jaar, 1972, meer dan 
400.000 bezoekers uit de hele 
wereld aan de voet van dit 
monumentale bouwwerk van 
roze graniet en brons zouden 
staan, dat rondom vanaf meer 
dan 30 kilometer zichtbaar is. 
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IN COLOMBEY- 
LES-DEUX-ÉGLISES (52330)

FONDATION CHARLES DE GAULLE 
LA BOISSERIE 
Tel. 03 52 01 52 52 
boisserie@charles-de-gaulle.org
www.charles-de-gaulle.org

LE MÉMORIAL  
CHARLES DE GAULLE 
Tel. 03 25 30 90 80 
contact@memorial-charlesdegaulle.fr 
www.memorial-charlesdegaulle.fr

IN LILLE (59000)

MAISON NATALE  
CHARLES DE GAULLE
9 rue Princesse 
Tel. 03 59 73 00 30
maisondegaulle@lenord.fr
www.maisondegaulle.fr

Éd
iti

on
 ju

in
 2

02
1 -

 C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: P
h.

 L
EM

O
IN

E/
Co

ll.
 M

DT
52

 - 
M

N
CD

G
/C

D
59

 - 
Œ

uv
re

 «
 D

e 
G

au
lle

, b
le

u,
 b

la
nc

, r
ou

ge
 »

 d
e 

l’a
rt

is
te

 M
ic

he
l A

U
D

IA
RD

 - 
N

A-
US

A 
- C

on
ce

pt
io

n 
: a

ge
nc

e 
ip

pa
c.

fr 


