Philippe Pétain: Cauchy-à-la-Tour, 24 april 1856 - Île d'Yeu,
23 juli 1951
Hij was een Franse militair en politicus die een prominente rol speelde tijdens de beide
wereldoorlogen.
Hij was een van de belangrijkste Franse legeraanvoerders in de Eerste Wereldoorlog, waar hij de
bijnaam "de held van Verdun" kreeg en het tot maarschalk van Frankrijk bracht.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij met dictatoriale macht staatshoofd van Vichy-Frankrijk,
waarbij hij een politiek van collaboratie met nazi-Duitsland voerde.
Daardoor werd hij een van de meest controversiële figuren uit de Franse geschiedenis van de
twintigste eeuw.

Staatshoofd van Frankrijk
Aangetreden: 11 juli 1940
Einde termijn: 20 augustus 1944
Voorganger: Albert Lebrun
Opvolger: Charles de Gaulle
Premier van Frankrijk
Aangetreden: 16 juni 1940
Einde termijn: 11 juli 1940
Voorganger: Paul Reynaud
Opvolger: Pierre Laval
Minister van Defensie
Aangetreden: 9 februari 1934
Einde termijn: 8 november 1934
Premier: Gaston Doumergue
Voorganger: Joseph Paul-Boncour
Opvolger: Louis Maurin

Pétain tijdens de Eerste Wereldoorlog

Pétain in zijn bureau in Vichy

De ontmoeting Hitler-Pétain in Montoire. Tussen beiden staat Hitlers tolk Paul Schmidt. Rechts op de
foto de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Joachim von Ribbentrop
Op 20 augustus 1944 - de bevrijding van Frankrijk was volop bezig - werd Pétain tegen zijn zin door
Duitse troepen uit Vichy weggevoerd, waarbij hij symbolisch weerstand bood. Hij werd overgebracht
naar Morvillars bij Belfort en kort daarop naar het kasteel van Sigmaringen in Duitsland.
Pétain beschouwde zich voortaan als gevangene van de Duitsers en wilde niet langer als staatshoofd
optreden. Hij weigerde, net als Laval, zijn medewerking aan de Regeringscommissie van Sigmaringen,
een soort collaborateursregering in ballingschap, waar Doriot, Déat en Darnand deel van uitmaakten.
Toen hij vernam dat in het bevrijde Frankrijk een proces bij verstek tegen hem zou beginnen, vroeg
hij Hitler schriftelijk om naar zijn land te mogen terugkeren. Hij kreeg geen antwoord. Uiteindelijk
lieten zijn Duitse bewakers hem in april 1945 gaan. Via Zwitserland kon Pétain op 26 april de Franse
grens bereiken, waar hij onmiddellijk, zij het met het grootste respect, werd gearresteerd.
Op 23 juli 1945 verscheen de 89-jarige Pétain voor een bijzonder hooggerechtshof. Het proces kende
een enorme belangstelling. Belangrijke figuren als Reynaud, Daladier en Weygand, maar ook Laval en
Darnand getuigden.
Gedurende het hele proces, dat drie weken duurde, nam de maarschalk nauwelijks zelf het woord.
Zijn advocaten verdedigden de stelling dat hij door zijn aanwezigheid in Frankrijk de Fransen voor
veel meer onheil had behoed en speelden de theorie van het dubbel spel uit: Pétain zou het schild
zijn geweest, terwijl de Gaulle het zwaard was.
De maatregelen tegen de joden en andere excessen van zijn regime kwamen weinig ter sprake. Voor
de regering-de Gaulle kwam het er vooral op aan Pétain als een verrader te bestempelen en de
wettelijkheid van zijn regering te betwisten.
Een jury bestaande uit verzetslieden en parlementsleden die eertijds tegen de volmachten aan Pétain
hadden gestemd, moest hem beoordelen. Hij werd schuldig bevonden aan hoogverraad en
samenwerking met de vijand. Met de kleinst mogelijke meerderheid spraken hof en jury de doodstraf

uit, maar adviseerden tegelijk gratie te verlenen vanwege zijn hoge leeftijd. Hij werd ook veroordeeld
tot "nationale onwaardigheid", waardoor hij zijn burgerrechten verloor.
De Gaulle zette de doodstraf meteen om in levenslange opsluiting.
In augustus 1944 werd hij overgebracht naar het Fort du Portalet in de Pyreneeën en in augustus
naar het fort op het Ile d'Yeu, een eiland voor de Atlantische kust. Hij verbleef er in relatief
comfortabele omstandigheden.
Een jaar na zijn veroordeling werd hij nog door een onderzoekscommissie ondervraagd, maar zijn
geestesvermogen was intussen achteruit gegaan.
Zijn advocaten probeerden een herziening van zijn proces te bekomen. Naarmate hij ouder werd,
kwamen er steeds meer stemmen op om hem vrij te laten of zijn straf in huisarrest om te zetten.
Zelfs de Gaulle drong daarop aan.
In juni 1951 werd de zieke Pétain overgebracht naar een huis in Port-Joinville, de hoofdplaats van het
eiland, waar hij de maand daarop overleed, 95 jaar oud. Hij werd twee dagen later op het
zeeliedenkerkhof van Yeu begraven.

Luchtfoto Ile d’Yeu

