
 
Herdenking Franse parachutisten in Drenthe (1945) (6 april 2018, Drenthe) 

Toespraak van Kolonel Sylvain Nogrette,  

Defensie attaché aan de Franse Ambassade in Nederland 

 

Mijnheer de vertegenwoordiger van de Koning,  

Mevrouw de Consule honoraire,  

Mijnheer de Burgemeester, 

Mijnheer de decaan Mavo van het “Nassau college”  

Mijnheren oud-strijders,  

Nabestaanden van de strijders van Operatie Amherst, 

Dames en heren, 

Beste kinderen,  

 

Wij zijn vandaag bijeengekomen om eer te betonen aan meer dan 700 Franse SAS parachutisten 

die boven de provincie Drenthe zijn gesprongen in de nacht van 7 op 8 april 1945, en hun leven 

hebben geriskeerd voor de vrijheid van Nederland. Deze laatste Franse operatie boven Nederland, 

genaamd Amherst, heeft de moed van onze strijders benadrukt, die gereed waren om zich op te 

offeren voor de vrijheid.  

 

Het plan was om het 48 uur lang vol te houden, maar uiteindelijk hebben zij twee weken lang 

gestreden, tot de komst van de gepantserde Canadese en Poolse troepen. Deze operatie was een 

succes. Ze slaagde erin de Wehrmacht-troepen te ontwrichten en leidde tot de bevrijding van 

Nederland. Wat een korte operatie had moeten zijn, werd een zware inzet, met 33 doden, 67 

gevangenen en 134 vermisten, met ook Nederlandse slachtoffers, verzetsstrijders en burgers. Het 

is daarom een eer voor ons om hier vandaag in Assen te zijn, 73 jaar na Operatie Amherst, om de 

herinnering aan hen levend te houden.  

Uit de gevechten in de Tweede Wereldoorlog is een wapenbroederschap ontstaan tussen onze 

twee landen. Die begon in Zeeland en in Brabant vanaf mei 1940 en werd voortgezet in 1944 met 

de Prinses Irene Brigade in Normandië, de landingen van Franse marine commando’s in 

Wassenaar en in Zeeland. Dankzij de moed van deze strijders, hebben wij een vrij en soeverein 

Europa geërfd, waardoor haar inwoners in vrede kunnen leven.  



 

Deze wapenbroederschap bestaat nog altijd. Sinds 1945 zetten onze twee landen zich samen in 

voor vrede in de wereld, in de strijd tegen onderdrukking, en voor het verstevigen van de 

rechtsstaat. In september 2017 hebben onze militairen, 2000 Franse en 1000 Nederlandse, hulp 

geboden aan de getroffen bevolking op het eiland Sint-Maarten. Actueel zijn Nederland en 

Frankrijk aanwezig in de Levant, met 1200 Fransen en 300 Nederlanders. In Afrika zijn er 4000 

Fransen ingezet in de Sahel en 250 Nederlanders in Mali.  

Vandaag zijn wij bijeen gekomen om de gesneuvelde militairen te herdenken, zij die hun leven 

hebben gegeven voor onze vrijheid. Wij eren daarom ook de herinnering aan de 22 Franse en de 

4 Nederlandse militairen die gesneuveld zijn voor de vrede in Mali sinds 2013. 

 

De aanslagen die Duitsland, België en Frankrijk hebben geraakt, opnieuw op 23 maart 

jongstleden, herinneren ons eraan op welk punt ons vrijheidsideaal en onze waarden verdedigd 

moeten worden door de vereniging van onze krachten.  

 

Tenslotte ben ik de Nederlandse autoriteiten zeer erkentelijk, te beginnen met mijnheer de 

Burgemeester, die het elk jaar weer mogelijk maken om deze ceremonies tot stand te brengen. 

Ik dank u allen voor uw aandacht. 
 


