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Nieuwsupdate Newsroom DCo - woensdag 6 mei 2020 

  

75 jaar vrijheid / 4 & 5 mei  

  

●      4 & 5 mei vonden dit jaar in aangepaste vorm plaats als gevolg van de coronacrisis. Op maandag waren 

er verschillende herdenkingen in afgeslankte vorm en sprak koning Willem-Alexander een bijna lege Dam 

toe na de twee minuten stilte. Op Facebook streamde het Ministerie van Defensie herdenkingen op 

verschillende plekken, waaronder ook live vanaf de Dam.   

●      De speech van de koning maakte indruk en is voer voor diverse beschouwingen en analyses, met name 

de verwijzing naar zijn overgrootmoeder Wilhelmina. (zie Nieuwsbrief DCo voor een selectie van deze 

artikelen)  

●      Dinsdag konden de traditionele bevrijdingsfestivals niet doorgaan, maar waren er verschillende online 

evenementen zoals toespraken en optredens van bevrijdingsambassadeurs zoals Roxeanne Hazes en 

rapper Snelle. Defensie deelde bij 35 zorginstellingen gebak uit om het zorgpersoneel te bedanken voor 

hun inzet tijdens de coronacrisis.   

  

Dodenherdenking 4 mei 

●      Maandag vonden door geheel Nederland herdenkingen in afgeslankte vorm plaats. “Het is een 

Nederlandse traditie waar iedereen trots op is en iedereen bewust bij stilstaat”, zei staatssecretaris Visser 

maandagmorgen in Goedemorgen Nederland. Visser zei het jammer te vinden dat de veteranen vanwege 

de coronacrisis niet de eer kunnen krijgen die ze verdienen. “Voor velen is dit het moment dat ze iets 

terugkrijgen van de Nederlandse bevolking. We weten niet of ze er over vijf jaar nog zijn. Voor hen is het 

vooral heel erg triest.”  

●      De staatssecretaris legde maandagavond een krans tijdens de herdenking op de Grebbeberg bij 

Rhenen, waarbij in bijna duizend huiskamers live werd meegekeken. Naast Visser waren ook Generaal-

Majoor Rob Jeulink en oud-CDS Tom Middendorp aanwezig. (De Gelderlander) 

●      De herdenking van de gevallen bevrijders bij de Canadese begraafplaats in Holten vond maandag 

plaats met slechts acht bezoekers i.p.v. de geplande 4.000 tot 5.000 bezoekers. Minister Bijleveld sprak 

van een ‘kleine, maar daardoor ook hele mooie’ herdenking. “Het is belangrijk wat de Canadezen voor 

ons gedaan hebben. Daar moeten we bij stilstaan, en hun verhalen doorgeven.” (RTV Oost)  

●      De Koninklijke Marine heeft maandag de drie ceremonies voor de herdenking van gevallenen uit de 

Tweede Wereldoorlog ‘uiterst sober’ gehouden i.v.m. de coronacrisis, schrijft Noordhollands Dagblad. 

Het aantal deelnemers was dit keer beperkt tot zes i.p.v. de gebruikelijke honderden belangstellenden. 

Op Facebook plaatste de Marine een terugblik op de ceremonies.   

●      Bij de herdenking in Westerbeek legde adjudant Tonnis een krans namens het ministerie van Defensie. 

(Omroep Brabant)  

 

 

    2.      Media-items  

https://www.facebook.com/watch/live/?v=2867936766653575&ref=watch_permalink
https://wnl.tv/2020/05/04/herdenkingen-in-het-hele-land-in-afgeslankte-vorm-die-leegte-moeten-wij-gebruiken/
https://www.gelderlander.nl/rhenen/stilte-vervangt-de-stilte-bij-speciale-herdenking-op-de-grebbeberg-discussie-en-gepest-in-de-chatbox~a98ef9257/
https://www.rtvoost.nl/nieuws/330070/Geen-4000-maar-8-bezoekers-bij-herdenking-Canadese-bevrijders-in-Holten
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200504_35037398/drie-herdenkingen-van-gevallenen-koninklijke-marine-zo-sober-mogelijk-gehouden-vanwege-corona?utm_source=google&utm_medium=organic
https://www.facebook.com/KoninklijkeMarine/videos/3941080185932308/?__xts__%5B0%5D=68.ARBca3u8MTQ-5JnbbRhaDWRmB4QLXK9PLqnrTAafdHyE1Qs7W2WmH8KRqSMRp-ttx9cKQUOXPS49NtNGqS7zB5eCEo4e8ZqGpMcIxlviUPLyKtQw26ZEguJmU56iL6-jBIyZTeK5_9bN36fMdYclbq3MlDJGz26yoCH6pearzwE0mHKLIs1zzq1HzA236K0In5BWgxxSNl9uCS1Qu1NzrsCY9WCXESLUrFN4SbNfVXbsdRA9ToF2E4DzydW4kmMQZuZmRU5N_Tu5qOZ382diiodm6LE035uk2ECC5vrhl3KK-L3MvsQEB80qBb5M1FYzp8YtOWa82jnQqmgLaCxdtyGDxk2NcNgxK7g&__tn__=-R
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3199130/Burgemeester-van-Sint-Anthonis-legt-kransen-in-alle-zeven-dorpskernen-Herdenken-is-heel-anders-nu
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●      RTLNieuws schreef maandag over waarom de taptoe wordt gespeeld tijdens de dodenherdenking. 

"We spelen het signaal taptoe als een eerbetoon voor overledenen", vertelt trompettist Jeroen Schippers 

van de Marinierskapel der Koninklijke Marine. Schippers vertelt uitgebreid over de geschiedenis van de 

taptoe en het verschil met de Last Post.  

  

Bevrijdingsdag 5 mei  

●      Defensie heeft dinsdag met militaire voertuigen gebak gebracht naar 35 zorginstellingen in Nederland 

om het personeel te bedanken voor de inzet in de strijd tegen het coronavirus. Ook de minister, 

staatssecretaris, CDS en C-LAS verrasten het zorgpersoneel. OmroepWest, de NOS en AD/Haagsche 

Courant schreven over het bezoek van de CDS aan het Westeinde ziekenhuis in Den Haag en plaatste een 

kort filmpje online. Bij RTV Oost is te zien hoe de minister taart bracht bij het MST-ziekenhuis in Enschede 

en Zwolle.nu berichtte over de ‘bijzondere verrassing’ bij het Isala ziekenhuis, waar de Landmacht langs 

kwam. (Defensie.nl) 

●      Jeeps en andere historische legervoertuigen hebben maandagavond in Wageningen het vrijheidsvuur 

opgehaald, waarna de fakkels naar de dertien steden waar een Bevrijdingsfestival gehouden gebracht 

werden. Om middernacht werd de vrijheidsvlam in alle steden aangestoken. In Wageningen werd de 

capitulatie dinsdagmiddag in stilte herdacht. Het Korps Mariniers hees de Nederlandse vlag en plaatste 

vlaggen van de acht landen die bij de bevrijding van Nederland en voormalig Nederlands-Indië betrokken 

waren. (ANP; Nederlands Dagblad, p.2; ANP) 

●      NOS op 3 sprak met de jonge veteranen Koen (40), Dominique (37) en Leobart (26) over hun 

ervaringen tijdens missies in het buitenland. ‘Hoe handel je in een gevechtssituatie, wat vertel je daarover 

aan familie en hoe ga je om met de cultuurverschillen tussen jou de lokale bevolking?’ Daarnaast gingen 

ze in op persoonlijke dilemma’s die tijdens de uitzendingen speelden. Psycholoog Miriam de Graaff, die 

vanuit Defensie onderzoek deed naar dilemma’s onder veteranen, vertelt dat haar opviel dat juist de 

‘kleine dilemma’s’ veteranen lang bijblijven, in plaats van alleen de klassieke overwegingen als schieten 

of niet.  

●      De NOS besteedde in de 5 mei-liveblog aandacht aan de vrijheidsvlog van Kapitein Hester vanuit 

Afghanistan en de ‘enthousiaste’ TikTok-video van Defensie-arts Mohan Verstegen.  

●      Oud-Defensie piloot Frank van Houten maakte dinsdag een vrijheidsvlucht boven Noord-Holland waar 

de stuntpiloot een spectaculaire stuntvlucht maakte. (NHNieuws.nl) 

  

Covid-19  

  

●      Vanavond komt het kabinet met een ‘spoorboekje’ voor de komende maanden, zeggen Haagse 

bronnen. Vanaf volgende week zouden kappers en andere contactberoepen weer aan het werk morgen, 

op voorwaarde dat de brancheorganisaties hier achter staan. Vanaf 1 juni mogen waarschijnlijk 

horecaondernemers de terrassen weer openen en kunnen middelbare scholieren weer naar school, aldus 

de bronnen. Voorbehoud is wel dat iedereen anderhalve meter afstand moet blijven houden en dat 

mensen met klachten thuis moeten blijven. (NOS; De Telegraaf; AD) 

●      Het aantal personen dat is overleden aan de gevolgen van het coronavirus is dinsdag met 86 gestegen 

naar 5168. Maandag kwamen er 26 overlijdensgevallen bij. Er kwamen 89 nieuwe ziekenhuisopnames bij 

naar in totaal 11.126 mensen die in Nederland vanwege corona in het ziekenhuis liggen of hebben 

gelegen. Het aantal coronapatiënten op de IC’s daalde verder, met 39 naar 644. De grens van 700 IC-

bedden wordt vaak genoemd als een belangrijke kritieke grens waar het aantal patiënten onder moet 

komen en blijven voordat er tot versoepeling van maatregelen over kan worden gegaan. 

 

 

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/5110976/last-post-signaal-taptoe-dodenherdenking-4-mei-tweede-wereldoorlog
https://www.omroepwest.nl/nieuws/4038621/Hoogste-militair-bedankt-ziekenhuispersoneel-persoonlijk-Een-eer-om-hier-te-zijn
https://nos.nl/liveblog/2332810-daling-coronapatienten-op-ic-zet-door-zomervakantie-frankrijk-blijft-onzeker.html
https://www.rtvoost.nl/nieuws/330057/Minister-Bijleveld-trakteert-zorgpersoneel-MST-Enschede-op-taart
https://www.zwollenu.nl/landmacht-brengt-gebak-om-isala-personeel-te-bedanken/
https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2020/05/05/defensie-eert-zorgpersoneel-met-lovende-woorden-en-gebak
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200504_4284648/jeeps-brengen-vrijheidsvuur-door-het-land?utm_source=google&utm_medium=organic
https://www.lc.nl/binnenland/Capitulaties-1945-in-stilte-in-Wageningen-herdacht-25635138.html
https://nos.nl/op3/artikel/2332696-keuzes-in-conflict-ervaar-dilemma-s-van-jonge-veteranen.html
https://nos.nl/liveblog/2332822-ambassadeurs-danken-nederlanders-in-video-voor-herdenken.html
https://www.instagram.com/p/B_urwkdBKfx/
https://twitter.com/doktermo1/status/1257611665325031427?s=20
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/266733/video-stuntpiloot-vliegt-spectaculaire-vrijheidsvlucht-boven-noord-holland
https://nos.nl/artikel/2332872-kabinet-komt-met-spoorboekje-corona-aanpak-voor-komende-maanden.html
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1448925312/kappers-volgende-week-weer-open-ook-zonder-mondkapje
https://www.ad.nl/politiek/kabinet-komt-met-routekaart-tot-einde-van-coronacrisis~af3457ba/
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●      Staatssecretaris Keijzer (EZK) kreeg dinsdag steun van EU-collega’s voor haar oproep zich nadrukkelijk 

uit te spreken tegen mensen die zendmasten in brand steken. Behalve in Nederland en het VK zijn in 

minstens zes andere Europese landen zendmasten in de fik gestoken. Keijzer benadrukt het belang om 

desinformatie over 5G te blijven tegenspreken. (ANP) 

●      Een Nederlands bedrijf verkocht anderhalf miljoen onbetrouwbare immuniteitstesten, schrijft Trouw 

o.b.v. onderzoek van Investico en journalistencollectief OCGRP. De handelaar schreef dat de tests in 

Nederland waren gemaakt, terwijl ze uit China kwamen. Daarnaast bleek ‘weinig waar’ van de claim dat 

er binnen tien minuten ‘zeer accurate’ testresultaten zouden zijn. (RTLNieuws.nl) 

   

Krijgsmacht & Operaties 

  

Oproep voor nationaal fonds voor soldaten en agenten met trauma 

5/5, Algemeen Dagblad, p.13; ANP; NPO Radio 1  

●      Er moet een nationaal fonds komen om hulpverleners, militairen en veteranen met psychisch of 

lichamelijk letsel te ondersteunen. De Coalitie voor Veiligheid, bestaande uit vijftien vakbonden, doet 

hiertoe een oproep aan het kabinet.  

●      Momenteel moeten deze mensen voor ondersteuning aankloppen bij hun eigen werkgever. Volgens 

Marc de Natris, vicevoorzitter van de Coalitie en tevens voorzitter van de KVMO, is dit niet terecht en 

onlogisch. “Deze mensen dienen de gehele maatschappij. Neem soldaten die naar Afghanistan of Mali 

worden uitgezonden. Die worden door het hele kabinet op missie gestuurd. Waarom zou alleen de 

werkgever dan voor de gevolgen moeten opdraaien?” 

●      NPO Radio 1 stond in de nacht van dinsdag op woensdag uitgebreid stil bij de oproep van de Coalitie.  

  

‘Traumatisch ten onder in de Defensie-bureaucratie’ 

6/5 Trouw, de Verdieping, p. 6-7  

●      In de bijlage de Verdieping plaatst Trouw vandaag een uitgebreid artikel over ‘getraumatiseerde 

veteranen’ die vaak vele jaren moeten wachten voordat hun schadeclaims zijn afgehandeld door het 

ministerie van Defensie. De Nationale Ombudsman wil nu de onderste steen boven krijgen, schrijft de 

krant.  

●      Trouw interviewt uitgebreid Sietse Quarree en Mark Huijbregts over hun ervaringen. Zij maken beiden 

deel uit van een ‘aanzienlijke’ groep militairen die gezondheidsklachten heeft overgehouden aan hun 

missie. De krant gaat in op de bijzondere zorgplicht die Defensie wettelijk gezien heeft voor deze 

veteranen en schrijft dat de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen, onlangs een eigen onderzoek 

begon naar de lange duur van de behandeling van letselschadeclaims door Defensie. 

●      Van Zutphen zegt tegenstrijdige verhalen te horen. “De veteranen zeggen: het duurt veel te lang en 

Defensie begrijpt ons niet. Defensie zegt soms de indruk te hebben dat de veteranen het onderste uit de 

kan willen. Bij zo'n opmerking denk ik dan al snel: Dat is ook terecht, want die mensen is iets ernstigs 

overkomen in dienst van het vaderland, dus die mogen ook het onderste uit de kan,” aldus Van Zutphen.  

●      In een reactie stelt Defensie maar een ‘handjevol’ klachten te hebben gekregen over de trage 

afhandeling en zegt dat het beeld dat Defensie mensen in de kou laat staan niet klopt. Een woordvoerder 

zegt benieuwd te zijn naar de aanbevelingen van de ombudsman om de vertraging op te lossen. Advocaat 

Ferre van de Nadort zegt tegen Trouw dat op papier alles goed geregeld lijkt bij defensie, maar dat er in 

de praktijk veel hindernissen zijn voor de veteranen.   

  

 

https://www.dvhn.nl/binnenland/Staatssecretaris-krijgt-steun-EU-collega%E2%80%99s-tegen-zendmastbranden-25635821.html
https://www.trouw.nl/binnenland/nederlands-bedrijf-verkocht-anderhalf-miljoen-onbetrouwbare-coronatests~b218dc66/
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5112791/coronatest-inzet-onbetrouwbaar-ziekenhuizen
https://www.ad.nl/binnenland/maak-nationaal-fonds-voor-getraumatiseerde-agent-en-militair~a304a800/
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200505_00159032/roep-om-nationaal-fonds-voor-soldaten-en-agenten-met-trauma
https://www.nporadio1.nl/gaan/onderwerpen/536950-werkgevers-zijn-verantwoordelijk-voor-de-ondersteuning-van-hun-werknemers-ook-in-veiligheidsberoepen
https://www.nporadio1.nl/gaan/onderwerpen/536950-werkgevers-zijn-verantwoordelijk-voor-de-ondersteuning-van-hun-werknemers-ook-in-veiligheidsberoepen
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Als Libië maar rustig blijft 

6/5, Algemeen Dagblad, p.15 

●      AD schrijft uitgebreid over operatie Irini, de EU-missie voor de kust van Libië. Het is officieel niet 

bekend welke landen meedoen een de missie, aldus AD. Volgens bronnen gaat het om Frankrijk, 

Griekenland en Italië, waarbij het laatste land de komende zes maanden het commando voert.  

●      Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Defensie zegt dat Nederland op dit moment 

niet meedoet. “Maar het is nog te vroeg om te zeggen dat dit ook in de toekomst zo blijft.” 

 

Fries advies aan onwonenden De Peel: ‘Meet en praat mee met Defensie’  

4/5, Eindhovens Dagblad 

●      Eindhovens Dagblad interviewde Geert Verf en Gerard Veldman, omwonenden van vliegbasis 

Leeuwarden, over hun tips voor de omwonenden van vliegbasis De Peel. Hoewel de komst van F-35’s naar 

De Peel nog niet zeker is maken omwonenden zich er al wel zorgen over.  

●      Verf en Veldman zeggen dat de omwonenden goede isolatie voor de woningen moeten afdwingen en 

op nauwkeurige geluidsmetingen moeten staan met behulp van een geluidsmeetnet. Daarnaast adviseren 

ze om in te zetten op een toekomstbestendige relatie met de mensen van de vliegbasis, om het bij de 

feiten te houden en kennis vast te houden door lang in overleggroepen te blijven zitten. “En dan zul je 

zien dat er met Defensie best te praten valt.”  

  

En verder in het nieuws 

●      Maandag heeft de politie in Weert twee verdachten van een poging tot plofkraak aangehouden. De 

EOD trof in de auto een explosief aan dat uit elkaar is gehaald. Een deel ervan wordt elders tot ontploffing 

gebracht, een ander deel gaat naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) voor nader onderzoek. (ANP; 

NOS; 1Limburg.nl) 

●      Bij een politiebureau in Leiden is dinsdag een handgranaat afgegeven die iemand had gevonden. De 

EOD heeft de granaat meegenomen om te vernietigen. (De Telegraaf; ANP; Omroep West) 

●      Dinsdagmorgen is een scooterrijder in Vlissingen gewond geraakt na een aanrijding met een auto van 

de KMar. (HVZeeland.nl; InternetBode.nl) 

   

Parlement & Beleid 

  

Defensie wil noodfonds voor materieelindustrie  

4/5, ElsevierWeekblad.nl  

●      Defensie inventariseert de mogelijkheden om investerings- en onderhoudsprojecten bij de 

landmacht, luchtmacht, marine en KMar naar voren te halen, schrijft Elsevier. Staatssecretaris Visser zegt 

in principe positief te staan tegenover het versnellen van grote ‘instandhoudingsprojecten’ bij Defensie 

om daarmee de industrie te helpen. Een woordvoerder van de staatssecretaris zegt wel dat de bestaande 

procedures niet zomaar kunnen worden omzeild. “Die procedures zijn er niet voor niets.” 

●      Elsevier schrijft dat Nederland weliswaar weinig echt wapenfabrikanten kent, maar wel veel 

industriële bedrijven die deels afhankelijk zijn van defensieopdrachten uit binnen- en buitenland, die 

samen goed zijn voor ruim EUR 5 miljard en 1100 banen, aldus de NIDV.  

 

 

 

https://www.ed.nl/de-peel/fries-advies-aan-omwonenden-vliegbasis-de-peel-meet-en-praat-mee-met-defensie~af5495fb/?referrer=https://www.google.nl/
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200504_67606591/verdachten-plofkraak-na-achtervolging-in-weert-aangehouden?utm_source=google&utm_medium=organic
https://nos.nl/artikel/2332715-auto-van-mogelijke-plofkrakers-klemgereden-in-weert.html
https://www.1limburg.nl/achtervolging-plofkrakers-eindigt-hek-eod-ter-plaatse
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1051496454/afgegeven-explosief-politiebureau-leiden-blijkt-handgranaat
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/explosief-afgeleverd-bij-politiebureau-leiden/
https://www.omroepwest.nl/nieuws/4038685/Handgranaat-bij-politiebureau-Leiden-gebracht
https://www.hvzeeland.nl/nieuws/41293-forse-aanrijding-scooter-en-marechaussee-vlissingen/
https://www.internetbode.nl/regio/vlissingen/112-meldingen/314068/scooterrijder-gewond-na-botsing-met-eenheid-koninklijke-marechaussee
https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2020/05/754360-754360/
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●      Volgens NIDV-directeur Ron Nulkes dreigen deze werkgevers nu om te vallen doordat hun civiele 

bedrijfsonderdelen het niet meer kunnen bolwerken. “Stort zo’n bedrijf in, dan verdwijnt ook de militaire 

productie,” aldus Nulkes.  Defensie kan hier een rol spelen om met extra orders de militaire tak van het 

bedrijf te stimuleren. Nulkes stelt dat de overheidssteun zich ook terugbetaalt doordat veel 

defensiebedrijven exporteren.    

  

En verder in het nieuws 

●      Human.nl schreef over het vrijheidscollege dat advocaat Liesbeth Zegveld dit jaar gaf. Zegveld opende 

haar college met het verhaal van de Irakees Basim Razzo, die in 2015 meerdere familieleden verloor bij 

een bombardement door een Nederlandse F-16.  Ze was in het college daarnaast kritisch op het ‘gebrek 

aan openheid’ van Defensie over het aantal burgerslachtoffers in de strijd tegen IS.    

●      Quote interviewde FvD-senator en oud-landmachtgeneraal Toine Beukering over zijn poging om de 

Nederlandse coffeeshophouder Johan van Laarhoven uit een Thaise cel te bevrijden.  

  

Buitenlands nieuws 

Overig buitenlands nieuws… 

●      President Trump zegt dat de Amerikaanse regering niets te maken heeft met een vermeende inval 

van huurlingen in Venezuela. De Venezolaanse autoriteiten zeggen dat hierbij ook Amerikanen zijn 

opgepakt. Volgens president Maduro was het doel van de actie om hem af te zetten. (NRC; Nu.nl; 

Reuters) 

●      Voor het eerst in dertig jaar heeft de Amerikaanse marine drie torpedobootjagers naar de 

Barentszzee, voor de Arctische kust van Rusland, laten varen. Het doel van de operatie is om de 

“vrijheid van de scheepvaart te waarborgen en de naadloze integratie tussen bondgenoten aan te 

tonen”, aldus de Amerikaanse marine in een verklaring. Rusland is vantevoren op de hoogte gebracht 

om misverstanden te voorkomen. (CNN; ANP) 

●      Duitse openbare aanklagers hebben een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Dmitri 

Badin, een agent van de Russische militaire inlichtingendienst GRU. Badin wordt verdacht van een 

grootschalige inbreuk in computers van het Duitse parlement in 2015. Hij zou daarnaast achter de 

diefstal en publicatie van de e-mails van Hillary Clinton zitten tijdens de presidentsverkiezingen van 

2016. (NOS) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.human.nl/lees/2020/mei/vrijheid-liesbeth-zegveld.html
https://www.quotenet.nl/zakelijk/a32360716/fvd-generaal-wilde-van-laarhoven-thaise-cel-bevrijden/
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/05/trump-ontkent-betrokkenheid-bij-couppoging-venezuela-a3998764
https://www.nu.nl/buitenland/6049309/trump-ontkent-dat-vs-bij-couppoging-in-venezuela-betrokken-is.html?redirect=1
https://www.reuters.com/article/us-venezuela-security-trump/trump-denies-u-s-role-in-what-venezuela-says-was-mercenary-incursion-idUSKBN22H1XL
https://edition.cnn.com/2020/05/04/politics/us-navy-barents-sea/index.html
https://www.trouw.nl/buitenland/vs-sturen-voor-het-eerst-sinds-de-koude-oorlog-marineschepen-naar-de-barentszee~bcbfe214/
https://nos.nl/artikel/2332838-duitsland-verdenkt-agent-russische-inlichtingendienst-van-hack-op-parlement.html


PagIna 7 van 13 

 

Toppers van de week 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snelste berichtenbronnen: 

              koninklijkeluchtmacht     

    Koninklijke Luchtmacht 

 

 

  3  Samenvatting social media   
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4 Samenvatting intranet   

Weekoverzicht Defensieoperaties 

06 mei 2020 | 12:00 

 
De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) rukte 69 keer uit na meldingen van explosieven in Nederland. Dat is ruim 2 
keer zoveel als normaal was voor de coronacrisis. Nu mensen zoveel mogelijk thuis moeten blijven, gaan ze er meer op uit 
met metaaldetectors en voor het zogenoemde magneetvissen. De EOD’ers identificeerden en ruimden de projectielen indien 
nodig. Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 29 tot en met 5 mei.  
 
 

 
 
 
Het Militair Revalidatiecentrum in Doorn kreeg voor het eerst een patiënt met het post intensive care syndroom na langdurig verblijf op de 
Intensive Care. De Nederlandse revalidatiecentra houden rekening met een toename van patiënten die lange tijd op de intensive care 
hebben gelegen.  
 
Sinds afgelopen vrijdag  voert de ANWB Medical Air Assistance het volledige patiëntenvervoer vanaf de Waddeneilanden naar ziekenhuizen 
op het vasteland weer uit. Het Defensie Helikopter Commando nam de taak op 20 april tijdelijk over tussen 7.00 uur en 22.00 uur. Daardoor 
konden de ANWB-helikopters ernstig zieke COVID-19-patiënten naar verschillende intensive care-afdelingen in Nederland brengen.  
 
Bekijk de infographic voor de volledige Defensie-inzet in het land.  
 

Caribisch gebied 

Op Aruba ondersteunt het 32e Raidingsquadron samen met de Arubaanse Militie (ARUMIL) de Kustwacht Caribisch Gebied bij de maritieme 
grensbewaking. Dit gebeurt op land met de Anaconda wielvoertuigen en op zee met snelle FRISC-motorboten. Daarnaast ondersteunt 
ARUMIL-personeel de Kustwacht Caribisch Gebied aan boord. Ook de Karel Doorman voert kustwachttaken uit.  
 
Op St. Maarten ondersteunt het mariniersdetachement de lokale autoriteiten met handhaving openbare orde en veiligheid.  
 
De Compagnie in de West doet statische en dynamische observaties op Curaçao. Daarnaast ondersteunt de Curaçaose Militie het Korps 
Politie Curaçao met verkeerscontroles. Ook doen geneeskundige militairen COVID-19 tests uitvoeren bij de bevolking.  
 

 

 

 

http://intranet.mindef.nl/portaal/actueel/dossiers/covid-19/Informatie%20over%20inzet%20Defensie%20.aspx
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Bekijk de infographic voor de volledige Defensie-inzet in het Caribisch gebied.  

Afghanistan 

Personeel van het Instituut Defensie Relatieziekenhuizen en de medische compagnie oefenden een zogenoemd massa calamiteiten-scenario. 
De multinationale oefening was opgezet door 2 Nederlandse artsen en een militair verpleegkundige. Zo moest worden bepaald hoe urgent 
de behandeling van een patiënt was. Ook trainden zij hoe voertuigen ‘afvoerbakken’ moesten rijden om patiënten zo snel mogelijk in het 
Role 2-hospitaal te krijgen.  
 
Uit de oefening kwam naar voren dat de overdracht van patiënten aan Role 2-personeel beter kon. Namelijk als die gebeurde door de 
algemeen militair verpleegkundige of combat life saver die ook bij de 1e verzorging en het transport van de patiënt was. Het ging dan sneller 
en er ging minder informatie verloren. Ook kwam uit de oefening naar voren welke functionarissen het beste op welke plek konden staan.  
 
Zo’n 100 Nederlandse militairen nemen momenteel deel aan Resolute Support. De focus van deze missie ligt op het trainen, adviseren en 
assisteren van Afghaanse veiligheidsdiensten. Adviseurs van de landmacht, marine en marechaussee richten zich in Mazar-e-Sharif en Kabul 
op het verbeteren van logistiek en onderhoud, de positie van vrouwen, verbindingen, speciale operaties en bestrijding van criminaliteit. Een 
gedeelte van de eenheid staat stand-by in Nederland.  

Lopende operaties buitenland: 

 Nederland levert met meer dan 100 militairen een bijdrage aan de versterkte militaire aanwezigheid van de NAVO in Litouwen. 
Het bataljon waarvan Nederland deel uitmaakt staat onder Duitse leiding en is gestationeerd in Rukla. 

 In Irak liggen de trainingsactiviteiten van de anti-ISIS coalitie in de omgeving van Erbil en in Bagdad stil. Er zijn nog wel militairen in 
het gebied om een basis draaiende te houden. 

 Analisten van 306 Squadron op Vliegbasis Leeuwarden analyseerden beelden uit het Midden-Oosten en Afghanistan. Die zijn 
gemaakt door een onbemand vliegtuig. In de strijd tegen ISIS en ter ondersteuning van missie Resolute Support maakt de eenheid 
op basis van de verzamelde informatie inlichtingenrapporten. Vanuit Qatar dragen Nederlandse staf- en liaisonofficieren bij aan 
de detailplanning van de strijd. 

 Nederlandse militairen ondersteunen in het Midden-Oosten missies die de vrede bewaken. Ze doen mee aan Undof, Untso, Unifil 
en USSC. De laatstgenoemde trainingsmissie is inmiddels stilgelegd door de Palestijnse Autoriteit. Alle Nederlandse militairen in 
deze missie zijn terug in Nederland. 

 Nederland draagt in de Sahel bij aan capaciteitsopbouw van lokale veiligheidsstructuren. Nederland levert militairen en civiele 
experts aan EU-missies in de regio en aan de VN-politiemissie in Mali. Nederland steunt ook de Europees geleide multinationale 
Combined Joint Special Operations Task Force met 1 of 2 stafofficieren. De militairen die deelnemen aan de EU-trainingsmissie 
Mali zijn tijdelijk terug in Nederland vanwege de coronacrisis.  
De missie Minusma wordt nog ondersteund door 4 stafofficieren in Bamako en 2 militairen die de Duitsers in Gao bijstaan bij hun 
early warning-capaciteit. 

 

http://intranet.mindef.nl/portaal/actueel/dossiers/covid-19/Informatie%20over%20inzet%20Defensie%20.aspx
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 Zr. Ms. De Ruyter neemt deel aan de missie Agenor, die valt onder de noemer European-led Maritime Awareness in the Strait of 
Hormuz, kortweg EMASOH. Doel is een beeld op te bouwen van de maritieme veiligheidssituatie in de Golfregio. Het schip keert in 
juni weer terug. 

 Zr. Ms. Zeeland voert als stationsschip in de West drugsbestrijdingsoperaties en kustwachttaken uit. Ook verleent het 
stationsschip hulp bij humanitaire rampen en crises. 

 Zr. Ms. Willemstad neemt deel aan het permanente NAVO-vlootverband, de Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 
(SNMCMG1). Het vlootverband ontdoet onder meer de Noordzee van projectielen als zeemijnen en vliegtuigbommen. 

 Beveiligingsteams van mariniers, zogenoemde Vessel Protection Detachments, beveiligen in de Golf van Aden incidenteel 
Nederlandse schepen tegen piraterij. 

 Het Forward Support Element Mirage levert onder meer logistieke ondersteuning aan de Vessel Protection Detachements. Die 
beschermen koopvaardijschepen tegen mogelijke aanvallen van piraten op de Indische Oceaan. Daarnaast vangt Mirage 
regelmatig de bemanning van het KDC-10-transportvliegtuig op. 

Lopende acties/operaties binnenland: 

 De bewaking van het Nederlandse luchtruim gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding vanaf het Air Operations Control Station 
Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruik gemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s. Op dit moment ligt 
de taak bij Nederland. 

 20 militairen leveren aanvullende bewakings- en beveiligingscapaciteit in Brunssum. Dit gebeurt vanwege de verhuizing van 
Amerikaans materieel in Limburg. Dat gaat van Schinnen naar het NATO Industrial Complex in Brunssum. De inzet duurt naar 
verwachting tot 1 juli. 

 

Defensie eert zorgpersoneel op Bevrijdingsdag met gebak 

06 mei 2020 | 09:34 

 
Defensie heeft op Bevrijdingsdag met militaire voertuigen gebak gebracht naar 35 zorginstellingen in Nederland. Op initiatief 
van de landmacht werd het zorgpersoneel op deze manier bedankt voor hun inzet in de strijd tegen het coronavirus.  
 

 
 
Ook minister Ank Bijleveld-Schouten, staatssecretaris Barbara Visser, de Commandant der Strijdkrachten en de Commandant 
Landstrijdkrachten verrasten zorgpersoneel. Defensie is in de betreffende zorginstellingen betrokken (geweest) door de inzet van medisch 
personeel en materieel. Hieronder zijn ook de 12 zogenoemde Defensie relatieziekenhuizen waar de krijgsmacht al lang mee samenwerkt. 
Voor het opleiden van militairen in het geneeskundige vak of door een ziekenhuis dat personeel als reservist uitleent voor zorg aan 
Nederlandse militairen op missie.  
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Geweldig goed ondersteund 

 

Bij het Erasmus MC ontving dr. Joke Boonstra Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Martijn Wijnen. Boonstra: “Dit initiatief 
van Defensie wordt juist op een dag als vandaag bijzonder gewaardeerd. In de afgelopen weken hebben militairen ons geweldig goed 
ondersteund, zowel bij de patiëntenzorg als bij complexe planningsvraagstukken. Een feestelijk moment als dit onderstreept het belang van 
deze samenwerking.“  

Diep respect 

 
 
Defensie draagt alle medewerkers in de zorg een warm hart toe. “U zet zich dag en nacht in voor onze gezondheid en daarmee voor onze 
veiligheid en vrijheid. U verdient diep respect van ons allemaal. Ik ben dan ook blij dat Defensiecollega’s u kunnen ondersteunen. Juist op 
Bevrijdingsdag willen wij onze dank en waardering overbrengen voor uw enorme inzet”, aldus de commandant van de landmacht luitenant-
generaal Martin Wijnen aan het zorgpersoneel.  
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Wijnen: “Dit jaar herdenken we in heel ons land het einde van de Tweede Wereldoorlog. We vieren 75 jaar vrijheid. Hoe ironisch is het, dat in 
het jaar waarin we dit uitgebreid zouden moeten vieren, deze vrijheid op onverwachte wijze onder druk staat.”  

Samen in de strijd 

 
Mirjam van Velthuizen, lid raad van bestuur UMC Utrecht, ontving het gebak van een explosievenrobot: “Dank voor deze mooie ceremonie én 

het gebak als eerbetoon aan onze zorgverleners. Het zijn bijzondere tijden waarin we met jullie hulp de best mogelijke zorg leveren. Groen en 
wit staan zo samen in de strijd.  

 

Herdenking Soesterberg online bij te wonen 

04 mei 2020 | 12:00 

De jaarlijkse 4 mei herdenking bij het monument op de voormalige vliegbasis Soesterberg is dit jaar online te bekijken. 
Vanwege de maatregelen rond het COVID-19-virus heeft de Koninklijke Luchtmacht besloten de traditionele ceremonie, die 
jaarlijks door ongeveer driehonderd mensen wordt bijgewoond, niet door te laten gaan. 
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Omdat herdenken onder alle omstandigheden doorgang moet vinden, is de herdenkingsplechtigheid in plaats daarvan opgenomen en online 
te bekijken. Dit geeft het vaste publiek de mogelijkheid om de herdenking op alternatieve wijze bij te wonen, en ook u kunt op 
deze bijzondere manier stilstaan bij hen die hun leven gaven voor onze vrijheid. 

In de video zijn, naast de kransleggingen, ook de toespraak van Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Dennis Luyt en de 
overdenking van luchtmachtpredikant luitenant-kolonel Anne Zweers opgenomen. 

De gehele herdenkingsvideo is op 4 mei vanaf 12:00 te zien via de volgende internet-link (kopieer naar uw IODW-browser): 
https://www.youtube.com/watch?v=gm3kaFaQAFY. Daarnaast wordt een korte versie van de video gepubliceerd op de sociale media 
kanalen van de Koninklijke Luchtmacht. 

 

Militair Revalidatiecentrum neemt eerste patiënt op met post intensive care syndroom 

29 april 2020 | 14:18 

Het Militair Revalidatiecentrum (MRC) in Doorn behandelt voor het eerst een patiënt met het post intensive care syndroom 
door het COVID-19-virus. Deze persoon is vandaag naar Doorn vervoerd. 

 

Alle revalidatiecentra in Nederland zijn voorbereid op patiënten die lange tijd op de intensive care hebben gelegen. Zo ook het MRC. Het 
centrum heeft 10 kamers ingericht voor mensen die niet besmettelijk zijn. Daarnaast is een geïsoleerde cohort afdeling ingericht van 5-11 
bedden voor mogelijk nog besmette patiënten. De mensen die er worden opgenomen kampen veelal met meerdere aandoeningen. Die zijn 
ontstaan doordat ze langere tijd op een intensive care hebben gelegen. Er wordt rekening mee gehouden dat ook het revalideren veel tijd in 
beslag neemt. Om goed voor hen te zorgen zijn er extra militair verpleegkundigen ingezet. Revalidatieartsen in het ziekenhuis stellen de 
indicatie of de patiënt wel of niet medisch specialistische revalidatiezorg nodig heeft en verwijst door naar het MRC of ander 
revalidatiecentrum.  

Revalidatiezorg op afstand 

Sinds medio maart zijn bij het MRC strikte COVID-19-maatregelen genomen. Daarom gaat alleen medisch noodzakelijke revalidatie door. 
Waar mogelijk wordt revalidatiezorg op afstand geboden.  
 
Het MRC biedt revalidatiezorg aan militairen, maar ook burgers van binnen en buiten Defensie kunnen er revalideren. Het MRC is 
aangesloten bij de brancheorganisatie Revalidatie Nederland, WTZi erkend en gecertificeerd. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gm3kaFaQAFY

