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Oud-commando's herdenken een gesneuvelde parachutist© RTV Drenthe 

Op meerdere plekken in de provincie wordt dit weekend stilgestaan bij Operatie 

Amherst. In de nacht van 7 op 8 april landden zo'n zevenhonderd Franse parachutisten 

die vervolgens de weg vrijmaakten voor Canadese troepen. Bij de operatie kwamen 33 

Franse parachutisten om het leven. 

Vijftig commando's 

Daarvan staan tweeëntwintig herdenkingsmonumenten verspreid over de provincie. De 

afgelopen vier dagen zijn er diverse herdenkingen op deze plekken, waaronder een 

wandeltocht met oud-commando's. "We organiseren elk jaar een activiteit voor de 

gemeenschap van de Korps Commandotroepen", legt Gert Bos uit. Hij is bestuurder van de 

commandostichting en organiseerde eerder al activiteiten bij Kamp Amersfoort en de Slag om 

Walcheren. Vandaag doen er vijftig oud-commando's aan de herdenkingstocht mee. Een deel 

van hen doet dat lopend en een ander deel met de motor. 

Wat was Operatie Amherst? 

We gaan terug naar de nacht van 7 op 8 april 1945. Een deel van Nederland is al bevrijd van 

de Duitse bezetter. Maar Drenthe nog niet. De Operatie Amherst moest ervoor zorgen dat de 

weg geplaveid werd voor Canadese en Poolse soldaten die in de weken daarna dit deel van 

Nederland zouden bevrijden. De operatie concentreerde zich in de driehoek Hoogeveen, 

Meppel en Assen. Het doel was om bruggen te beschermen. Die waren noodzakelijk om de 
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Canadezen en Polen naar Groningen en Delfzijl te laten trekken. De Franse parachutisten 

moesten voorkomen dat de Duitsers deze bruggen zouden opblazen. In totaal sprongen er die 

nacht 702 Franse parachutisten uit het vliegtuig. In de vijf dagen dat hun missie duurde, 

kwamen 33 van hen om het leven. 

De tocht voert onder andere langs monumenten in Wezuperbrug en Westdorp. Er wordt een 

militaire groet gebracht of bloemen gelegd. De monumenten maken indruk op de oud-

commando's. "Een gesneuvelde parachutist was pas negentien jaar", zegt Dirk Jan de Ruijter. 

"Toen ik negentien jaar was ik met hele andere dingen bezig dan in het buitenland een oorlog 

voeren voor de vrijheid. Dat besef komt wel heel hard binnen." 

Stilstaan bij vrijheid 

Dat vindt ook oud-commando Menno Weber. "Wij waren ook jong maar zijn nooit op 

uitzending geweest", zegt hij. "Onze moeders waren daar blij mee, Maar je staat er wel bij stil 

dat zij voor onze vrijheid vochten. Het is goed daarbij stil te staan." 

"Lest we forget", voegt Gert Bos daaraan toe. "Niet voor niets is dat een kenmerkende 

uitspraak tijdens oorlogsherdenkingen. In het licht van wat er nu in de wereld gebeurt is het 

belangrijk dat we er aandacht aan blijven besteden, zodat het niet weer voorkomt." 
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