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Geachte aanwezigen, 
 
Het is mij een eer hier vandaag aanwezig te mogen zijn, om samen met u de gebeurtenissen 
die 70 jaar geleden in deze omgeving hebben plaatsgevonden, te herdenken. 
 
In de nacht van 7 op 8 april 1945 werden boven de provincie Drenthe 702 Franse 
parachutisten afgeworpen. Hun doel was om de opmars van de Canadezen te faciliteren. De 
Fransen, die deel uitmaakten van de Britse Special Air Service, moesten onder andere 
verhinderen dat de Duitsers belangrijke bruggen zouden opblazen, zoveel mogelijk 
strategische punten van de vijand uitschakelen, inlichtingen verzamelen en hinderlagen 
leggen. Daarnaast was hun actie ook bedoeld om verwarring te zaaien bij de bezetter.  
 
De omstandigheden waarin de parachutisten gedropt werden, waren niet eenvoudig. Het 
weer was slecht, en een deel van de landingsgroepen kwam niet in het geplande gebied 
terecht. Sommige parachutisten verongelukten, anderen werden door de Wehrmacht om het 
leven gebracht. In totaal hebben 33 Franse parachutisten hier in Noord-Nederland het leven 
gelaten. En niet alleen zij, maar ook Nederlanders die probeerden hen te helpen en daarvoor 
afgestraft werden.  
 
Vanwaar deze vasthoudendheid, om te strijden voor een vrij Nederland? Na de donkere 
dagen in mei 1940 leek ten slotte alles verloren. De Fransen kwamen de Nederlanders 
destijds in Zeeland te hulp te schieten, maar dat was tevergeefs. De Franse strijdkrachten 
verloren bijna 600 soldaten, die aan de zijde van de Nederlandse soldaten sneuvelden. 
Misschien was dit grote verlies voor de achterblijvers juist een reden om te blijven vechten, 
en was de strijdlust groter dan de wanhoop. De Fransen bleven, net als de Nederlanders en 
andere geallieerden, strijden voor een vrij Nederland. 
 
De parachutisten die vijf jaar later in Drenthe gedropt werden, hadden waarschijnlijk het 
gevoel dat het einde van de oorlog nabij was. De prijs die zij en de plaatselijke bevolking zo 
vlak voor de bevrijding hebben moeten betalen, is groot, maar ik ervan overtuigd dat de 
Franse parachutisten ons een stukje dichter bij de vrijheid hebben gebracht waarin wij nu 
leven en dat hun strijd niet voor niets is geweest. Wij zijn hier vandaag om ons respect te 
betuigen aan deze moedige mannen, die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. 
 
De parachutisten hebben laten zien dat Nederland en Frankrijk, die in de geschiedenis vaker 
dezelfde beproevingen hebben moeten ondergaan, dichtbij elkaar stonden. Ook tijdens de 
Tweede Wereldoorlog hebben zij verenigd gestreden.  
 
De samenwerking tussen Nederland en Frankrijk wordt nog altijd voortgezet, niet alleen op 
het gebied van Defensie, maar ook in andere domeinen. Dit doet alle betrokken partijen 
deugd en ik kan u garanderen dat de ambassadeur van Frankrijk in Den Haag grote waarde 
hecht aan een intensivering van deze samenwerking.  
 
De manier waarop wij vandaag de dag handelen, ligt dan ook in het verlengde van het 
parcours dat de Franse parachutisten zeventig jaar geleden voor ons hebben uitgezet. 
Nederland en Frankrijk staan samen sterk, niet alleen in het verleden, maar ook in het 
heden. 
 
Ik dank u allen. 


