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Door Carlo Schreiber

isschien wel de meest bewonderde van alle Franse cartoo-
nisten, deed Wolinski al meer dan een halve eeuw compleet 
zijn zin. De geboren “provocateur” en medestichter van 
“Charlie Hebdo” werkte ook voor tal van andere bladen, 

maakte films, schreef toneelstukken en waagde zich zelfs in de reclame-
wereld. Journalistiek was echter zijn grote passie en humor zijn scherpste 
wapen. Hij lachte over alles en ook over zichzelf. Een gulzige levens-
genieter met een erotische obsessie die tegelijk verknocht was aan zijn 
vrouw met wie hij al 44 jaar was getrouwd. Achter zijn flamboyante hu-
mor school echter een diepe melancholie, ongetwijfeld veroorzaakt door 
persoonlijke drama’s als de moord op zijn vader en zijn verongelukte eerste 
echtgenote. Georges David Wolinski werd op 28 juni 1934 in Tunis, Frans 
Tunesië geboren. Zijn ouders, Lola Bembaron en Siegfried Wolinski wa-
ren joods. Zijn vader in Polen geboren, werd vermoord toen Wolinski twee 
jaar oud was. Zijn moeder kwam uit Tunesië. 

Hij verhuisde naar Frankrijk in 1945, kort na de 
Tweede Wereldoorlog. Hij studeerde 
architectuur in Parijs, maar verkoos 
om cartoons te tekenen.

Wolinski begon Cartoons voor “Rustica” in 1958 
te tekenen. 
Drie jaar later begon hij politieke en erotische 
getinte cartoons en strips voor de satirische maan-
delijkse magazine “Hara Kiri” te teken. 

Tijdens de studentenopstanden van mei 1968 werd 
Wolinski mede-oprichter van het satirische tijdschrift 
“L’Enragé”. Hij diende als redacteur van “Charlie 
Hebdo” van 1961 tot 1970. In de vroege jaren 70 

werkte Wolinski samen met de stripkunstenaar 
Georges Pichard. Zij creëerden “Paulette” die in 
“Charlie Mensuel” verscheen en hevige reacties in 
Frankrijk uitlokte.
Wolinski’s werk verscheen in het dagblad “Libéra-

tion”, het weekblad “Paris-Match”, “L’Echo 
des savanes” en “Charlie Hebdo”. 

Georges Wolinski was een Franse cartoonist. 
Hij werd op 7 januari 2015 samen met andere medewerkers op 

de terroristische aanval op  “Charlie Hebdo” gedood.
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