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TOESPRAAK loco burgemeester Klaver-Bouman 

HERDENKING FRANSE COMMANDO’S WASSENAARSE SLAG 

 27 februari 2019 

 

 

Dames en heren, Ladies and gentlemen, 

Mesdames et messieurs, 

 

Aujourd'hui, nous commémorons les commandos français, le capitaine Trépel et 

ses hommes qui sont tombés au champ d’honneur en février mille neuf cent 

quarante-quatre pour notre liberté. Cela s'est passé ici au  Wassenaarse Slag. 

Je m'appelle Caroline Klaver et je suis le maire adjointde  

Wassenaar, je vous souhaite à tous la bienvenue à cette commémoration. La 

commémoration est organisée par De Commando Vereniging Zuid Holland en 

collaboration avec la municipalité de Wassenaar et l'Ambassade de France. 

Votre maître de cérémonie est monsieur Rob Mes, et le commandant des 

troupes Bert Delleman. 

 

Zoals zojuist in het Frans gezegd herdenken wij vandaag de Franse commando’s, Kapitein 

Trépel en zijn mannen die in februari 1944 stierven voor onze vrijheid. Dat gebeurde hier 

aan de Wassenaarse Slag, 75 jaar geleden. De herdenking wordt georganiseerd door de 

Commando-Vereniging Zuid-Holland, de Franse ambassade en de gemeente Wassenaar. 

Uw ceremoniemeester is de heer Rob Mes, de paradecommandant Bert Delleman.  

Mijn naam is Caroline Klaver en als locoburgemeester van Wassenaar heet ik ik u allen van 

harte welkom bij deze herdenking. Dit jaar zijn er ruim 300 belangstellenden.  

Een speciaal welkom aan :  

- De Franse Ambassadeur, Zijne Excellentie de heer Philippe Lalliot 

- Admiraal Prazuck, de Franse Commandant der Zeestrijdkrachten 

- Admiraal Kramer, de Nederlandse Commandant der Zeestrijdkrachten 

- Commissaris van de Koning, de heer Jaap Smit 

- Rearadmiral Lucas 

- Brigadegeneraal Mac Mootry 

- De Franse Defensieattaché, Kolonel Nogrette  
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- En de speciale eregast, monsieur Trépel, zoon van kapitein Charles Trépel,  

en samen met hem leg ik de eerste krans. 

 

Uiteraard ook een hartelijk welkom aan de defensie attache’s van Groot Britannië, de 

Verenigde Staten, Canada en Polen, het Commando Trépel, alle vertegenwoordigers van 

Franse en Nederlandse militaire en andere organisaties. En tot slot de twee Nederlandse 

militairen die straks een medaille uitgereikt krijgen met hun familie.  

 

Want op speciaal verzoek van het Franse Ministerie van Defensie en met goedkeuring van 

het Nederlandse Ministerie van Defensie, zal kolonel Nogrette na de herdenkingsceremonie 

aan twee Nederlandse militairen twee Franse Nationale Defensie Medailles uitreiken voor 

hun buitenlandse verdiensten en operationele samenwerking met Frankrijk. De gemeente 

Wassenaar is er trots op dat deze uitreiking hier samen met de herdenkingsplechtigheid 

kan plaatsvinden. Want Nederland en Frankrijk werken nog dagelijks samen op het gebied 

van defensie.  

Ik begrijp kolonel Nogrette, dat sinds uw aantreden het aantal belangstellenden voor de 

ceremonie is verdrievoudigd! Chapeau.  

Na afloop van beide ceremonies bent u allen uitgenodigd voor een lunch in Restaurant WEI. 

In verband met beperkte aantal parkeerplaatsen zullen er drie pendelbusjes rijden, die u 

naar het restaurant brengen en weer terug. Maakt u hier zoveel mogelijk gebruik van. U 

vindt de busjes van Brouwers Tours bij het parkeerterrein Zeelust. De busjes rijden tot 

14.00 uur.  

 

U heeft het wellicht al gezien, vertegenwoordigers van de Vereniging Historische Militaria, 

zijn hier ook aanwezig. Zij nemen u terug in de tijd in het uniform en met de wapens van 

toen. Uiteraard onklaar gemaakt.  

 

Want wat gebeurde er 75 jaar geleden met de vijf  Franse Commandos van de Fusilier 

Marins Commandos en hun kapitein Charles Trépel. En hoe anders zag het er eind februari 

1944 uit. IJzig koud, beukende golven, een gemene westerstorm en overal dodelijke 

versperringen. Vandaag zijn wij hier weer bijeen om deze moedige mannen te gedenken. 

Zij gaven hun leven voor onze vrijheid en onze democratie. Het is onze eervolle plicht hier 

stil te staan bij het offer dat deze Franse commando’s  brachten.  

Hun leven kwam hier ten einde. 
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Maar hun namen blijven voortleven.  

Als moeder van 3 zonen die in de twintig zijn en een echtgenoot die marinier is geweest, 

realiseer ik mij hoe bijzonder het is dat deze jonge mannen zo ver van huis hun leven 

hebben gegeven om ons te bevrijden.  In een andere tijd hadden het ook mijn zonen of 

echtgenoot kunnen zijn, die op een donker, koud strand in een vreemd land, de vijand 

tegemoet hadden moeten treden.  Voor de vrijheid van onbekende mensen. Ik ben de 

Franse commando’s en hun families dankbaar.  En wij allen hadden hen graag een 

betere afloop gegund. 

 

Maintenant, je donne la parole à l’Ambassadeur de France aux Pays-Bas, monsieur Philippe 

Lalliot.  

Het woord is aan de ambassadeur, Zijne Excellentie de heer Philippe Lalliot.  

 

Dank voor uw aandacht. 

 

Loco Burgemeester 

Caroline Klaver-Bouman 


