
 
 

 

AMBASSADE DE FRANCE AUX PAYS-BAS 

 

 

De heer André-Charles Trépel, zoon van kapitein Trépel van wie wij vandaag zijn opoffering 

herdenken,  

Mijnheer de loco-Burgemeester van Wassenaar, 

Mijnheren oudstrijders, 

Voorzitters en leden van verenigingen, 

Mijnheren officieren, 

Dames en heren, 

Beste kinderen, 

 

1. 

Wij zijn vandaag bijeen gekomen om eer te betonen aan zes Franse commando’s die op het 

ereveld zijn gestorven voor Wassenaar, vandaag de dag vier en zeventig jaar geleden. Wij 

blijven ons acht en twintig februari negentien vier en veertig herinneren als een tragische dag. 

Maar ook als een dag die de moed heeft getoond van onze soldaten. Zij hebben hun leven 

gegeven voor de verdediging van een vrijheidsideaal op een moment waarop het nog onzeker 

was wie de oorlog zou winnen.  

 

2.  

In de nacht van zeven en twintig op acht en twintig februari, bereiken zes marine commando’s 

van de troop 8 van de Forces françaises libres, vanuit Engeland, het strand van Wassenaar 

onder het commando van Kapitein Charles Trépel. Het doel van hun missie was het 

verzamelen van inlichtingen over de vijandelijke verdedigingen bestaande uit de « Atlantische 

wal », evenals over de eventuele aanwezigheid van geheime wapens, volgens de rapporten 

van diverse verzetsnetwerken in heel bezet Europa (Noorwegen, Polen, België, Nederland, 

Frankrijk). Echter keert niemand terug van deze specifieke missie, de derde op dezelfde plek. 

 



3.   

Het is een eer voor ons om hier vandaag de dag te zijn, op dit strand van Wassenaar, vier en 

zeventig jaar later, om de herinnering aan hen levend te houden. Uit deze strijd is een 

wapenbroederschap ontstaan tussen onze beide landen. Die begon in Zeeland en Brabant 

vanaf mei negentien veertig en werd voortgezet in negentien vier en veertig met de strijd van 

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

Wassenaar maar vooral in Zeeland, waarvan de haven van Vlissingen werd verdedigd in 

negentien veertig en werd bevrijd door Franse strijders in negentien vier en veertig.  

Deze wapenbroederschap werd nog meer versterkt tijdens de dropping op zeven april 

negentien vijf en veertig van zeven honderd Franse SAS parachutisten boven de provincie 

Drenthe. Deze laatste operatie, Amherst, is werkelijk A bridge too far voor de Franse 

parachutisten, die in de nacht boven wolken worden gedropt om het 3 dagen vol te houden en 

die uiteindelijk twee weken lang gestreden hebben tot de komst van de Canadese en Poolse 

gepantserde troepen.  

Onze wapenbroederschap heeft bijgedragen aan de volledige overwinning van de 

geallieerden, waardoor Europa in vrede kan leven.  

 

4. 

Sinds negentien vijf en veertig zijn onze landen samen ingezet voor de vrede in de wereld: in 

Korea, Libanon, ex-Joegoslavië, en Afghanistan. Zij zijn dit nog steeds in de Levant, met 

twaalf honderd Fransen en drie honderd Nederlanders verspreid over Irak en Jordanië. En zij 

zijn dat ook nog steeds in Afrika, met vier duizend Fransen in de Sahel en twee honderd 

vijftig Nederlanders in Mali waar twintig Franse soldaten en vier Nederlandse soldaten zijn 

gevallen voor de vrede sinds twee duizend dertien.  

Ook zijn er twee honderd vijftig Nederlanders en twee honderd vijftig Fransen dit jaar ingezet 

in Litouwen om de kracht van de NAVO te laten zien.  

 

 

5. 

Onze militaire samenwerking is dynamisch en berust op concrete acties, zoals in september 

twee duizend zeventien, toen de Franse, Nederlandse en Britse strijdkrachten samen hulp 

hebben geboden aan de getroffen bevolking van de Antillen, waarvan Sint-Maarten, een 

eiland dat wij sinds zestien honderd acht en veertig vreedzaam delen.  



Zij berust ook op mannen en vrouwen, zoals de twee Nederlandse officieren die gedecoreerd 

zullen worden met de Franse Nationale Defensie Medaille voor hun uitstekende verdiensten 

in Irak in twee duizend zeventien of wat betreft de voorbereiding van externe operaties.  

 

6. 

Zeer veel dank aan de Nederlandse autoriteiten voor hun inzet, te beginnen met mijnheer de 

Burgemeester, en de aanwezige verenigingen. Zij maken het elk jaar mogelijk om deze 

ceremonie tot stand te brengen. 

En ook bedanken wij de heer Trépel, die ons vereert met zijn aanwezigheid. Zijn vader, door 

zijn heroïsche gedrag en opoffering, liet ons zijn mooiste geschenk achter: de vrijheid.    

 

Ik dank u allen voor uw aandacht. 

 

 

Kolonel Sylvain NOGRETTE 

Franse Defensie attaché aan de Franse Ambassade in Nederland 

 


