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Voorwoord van de redactie
Dit document gaat over de treinkapingen in Nederland in
1975 en 1 9 7 7 . Dertig jaar geleden maakte Nederland op
schokkende wijze kennis met een nieuwe vorm van gijzeling; op het spoor.
"Op dood spoor" bevat een bundeling van wat eerder reeds
in bulletins van onze stichting, in de media (radio en TV),
archieven en internetwebsites daarover is teruggevonden.
De auteurs Rob Neutelings en Sander Wegereef publiceerden eerder een tweetal artikelen in de Informatiebulletins
van de Stichting Mat'54 Hondekop-vier; die artikelen zijn
integraal overgenomen. Verder is nieuw materiaal gevonden
waar middels bronvermelding naar verwezen wordt. Nieuw
fotomateriaal is verwerkt.
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Het " i n beeld" willen brengen van de ingrijpende omstandigheden, gaat niet zonder het óók noemen van namen van
enkele betrokkenen en slachtoffers. De redactie is zich
geheel ervan bewust, dat dit bij velen, betrokkenen èn
nabestaanden, weer herinneringen oproept. Juist met het
noemen van namen, hebben wij hen willen gedenken, die 30 jaar geleden - , angstige en zelfs de laatste uren van
hun leven hebben doorgebracht in materieel 1954; opdat
zij niet vergeten worden.
Redactieteam Communicatie
Edward Bary en Robert Huls

Foto omslag: Het baanvakgedeelte tussen Zwolle en Groningen nabij De Punt op de plek
waar Hondekop-treinstel 747 in de boog heeft gestaan, gezien in de richting Zwolle.
Vergelijk het kaartje op pagina 12. Het vijvertje langs het spoor en de bosjes vormen op
3 1 augustus 2 0 0 2 nog steeds de stille getuigen (Foto; Robert Huls, 3 1 augustus 2 0 0 2 ) .
Foto achterzijde: 3 0 jaar na dato zijn de kogelinslagen in de bovenleidingportalen en
contragewichten nog steeds terug te vinden (Foto: Robert Huls, 3 1 augustus 2 0 0 2 ) .
Middenplaat: Bijna 20 jaar nadat het stel betrokken is geweest bij de kaping in Wijster,
rijdt de 3 7 8 (gekoppeld met de 768) op 29 april 1995 als trein 1954 naar Den Haag
over het viaduct door Delft, met op de achtergrond molen "De Roos". Ter gelegenheid
van Koninginnedag hangt de vlag uit (Foto: Remco van Mourik).
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Een speciaal woord van dank gaat uit naar de fotografen die belangeloos het fotomateriaal beschikbaar stelden en uiteraard ook naar de tekstschrijvers. Zonder hen
was deze speciale uitgave over de treinkapingen niet mogelijk geweest.
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De Molukse treinkaping in Wijster 1975
In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd
Nederland opgeschrikt door gebeurtenissen
die tot dan toe nog nooit eerder in de
Nederlandse samenleving en de spoorweghistorie waren voorgevallen: het kapen van treinen met passagiers aan boord, onderweg naar
hun bestemming.

Door: Rob Neutelings en
Sander Wegereef

politieke termen werd aangeduid.
Bij beide acties vielen doden - mensen die de
laatste momenten van hun leven doorbrachten in een Hondekop. In twee artikelen blikken we nog eens terug op - zonder twijfel - de
meest zwarte bladzijden uit de geschiedenis
van materieel 1 9 5 4 ; in deel II de kaping van

In de luchtvaart was het fenomeen al diverse
keren eerder voorgevallen; maar bij treinverkeer was het nieuw.
In 1975 werden de treinstellen 3 2 8 en 3 7 8
gekaapt bij het Drentse Wijster. Twee jaar
later overkwam treinstel 747 een soortgelijke
actie; met inzet van geweld werd een einde
gemaakt aan de kaping van treinstel 747 bij
De Punt. De beide gijzelingen stonden niet
(elk apart) op zichzelf; zij vroegen aandacht
voor de Molukse zaak, zoals dit algemeen in

1977.
Aandacht voor de Molukse zaak
De treinkapingen zijn uitgevoerd door
Molukse jongeren. Zij vroegen met deze en
andere gewelddadige acties aandacht voor
hun ideaal: de stichting van een eigen staat
op de Molukse eilanden. In de jaren vijftig
van de vorige eeuw zijn hun ouders - die veelal dienden als militair in het Koninklijk
Nederlands Indisch Leger (KNIL) - door de
Nederlandse regering overgebracht naar

Op veilige afstand wordt de gekaapte trein voortdurend in de gaten gehouden door militairen
(Foto: collectie Nico Spilt).

Plattegrond (bewerking Bart Peters) - Bron: Copyright © 2 0 0 7 , Dienst voor het Kadaster
en de openbare registers, Apeldoorn: De locatie waar de treinstellen 3 2 8 en 3 7 8 in het
landschap stonden. Treinstel 3 7 8 moet gestaan hebben tussen kilometrering 2 7 . 1 5 en
2 7 . 2 0 , de 3 2 8 meteen ten noorden daarvan. Fragment kaartblad 17C

Nederland. Het was de bedoeling om na een
kort verblijf in Nederland terug te keren naar
een eigen Molukse staat: Republik Maluku
Selatan (RMS). Een lange guerrillastrijd tegen
de Indonesische regering bracht het Molukse
ideaal echter niet dichterbij. De in Nederland
opgegroeide Molukse jongeren vonden dat de
Nederlandse staat verantwoordelijk was voor
hun positie en die van hun ouders. Ze verwachtten dat de Nederlandse regering
Indonesië onder druk zou zetten om zo alsnog
een eigen Molukse staat te krijgen. Om pressie uit te oefenen grepen ze naar geweld.

De kaping van een trein
Vliegtuigen waren in de jaren zeventig met
enige regelmaat doelwit van terroristische
acties; een trein was nog nooit gekaapt.
Doordat de zeven Molukse jongeren een trein
kozen, wisten ze, dat ze nieuws zouden
maken. Met hun actie wilden ze aandacht
krijgen voor hun ideaal: een vrije Molukse
staat. Bovendien wilden ze met deze actie de
Nederlandse regering onder druk zetten om
een aantal Molukse jongeren vrij te krijgen,
die eerder dat jaar gevangen waren genomen,
omdat ze van plan waren geweest om

Pantservoertuigen op het perron van Beilen in afwachting van de ontknoping
(Foto: collectie Nico Spilt).
Assen. Ze reizen met de bus naar het station.
Omdat het Sinterklaastijd is, wekken hun
pakjes met sinterklaaspapier geen argwaan.
Op het station in Assen kopen ze een vervoerbewijs (enkele reis Assen - Hoogeveen) en
stappen in trein 7 3 4 , bestaande uit de stellen
3 7 8 en 3 2 8 richting Beilen. De Molukkers
stappen in het voorste stel.
De trein vertrekt enkele minuten voor tien.
De trein stopt in Beilen en conducteur
Herman Brinker wisselt van treinstel. Hij
heeft het achterste stel (328) gecontroleerd
en op weg naar Hoogeveen controleert hij het
eerste stel (378). In de Bk komt hij drie ZuidMolukkers tegen en wijzend naar de pakken
met sinterklaaspapier zegt hij: 'Gaan we
feestvieren, jongens?'. Als hij verder loopt ziet
hij komt hij in de grote 2de klas coupé roken.
Als hij de coupe bijna door is, ziet hij hoe een
Molukker aan de noodrem trekt. Het is 10.07
uur.

koningin Juliana te gijzelen. Doordat de plannen waren uitgelekt, kon deze actie op het
laatste moment worden verijdeld.
Hoe kwamen ze nu op het idee om een trein
te kapen? Enkele maanden eerder - in september 1975 - zijn vier Syriërs gearresteerd
die van plan waren een internationale trein in
Amersfoort te kapen.
Hun arrestatie voorkwam dat ze hun plan konden uitvoeren, maar bracht de Molukkers op
een idee. Tevens zouden ze inspiratie hebben
ontleend aan de film The Taking of Pelham
One Two Three (1974). Deze film gaat over de
kaping van een metro.
De beide treinstellen 3 7 8 (links) en 3 2 8 (rechts) in een hermetisch afgesloten omgeving
worden door scherpschutters (voorgrond) vanaf een nabij gelegen boerderij in de gaten
gehouden. Deze situatie heeft twaalf dagen geduurd, namelijk van 2 tot 14 december,
waarbij de omstandigheden voor de gegijzelden steeds slechter werden vanwege het uitvallen van de elektrische systemen zoals de verwarming) en de lage winterse temperaturen (Foto: collectie Sander Wegereef, fotograaf onbekend).
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Voorspel
Voorzien van een plattegrond van een tweewagenhondekopstel,
wapens
verpakt
in
Sinterklaaspapier en namaakbommen begeven de zeven Molukse jongeren zich op dinsdag 2 december 1975 naar de station van
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De eerste dag
De trein stopt enl<ele lionderden meters voor
de overweg aan de Oosterse veldweg. De
kapers drijven sctiietend alle reizigers uit tiet
voorste treinstel naar de grote rookcoupé in
de Bk.
De machinist Hans Braam is op het laatste
moment ingevallen in deze dienst. Hij bevindt
zich in de cabine van de ABDk en wil weten
wat er aan de hand is. Waarom is er aan de
noodrem getrokken? Hij loopt de bagageruimte door en opent de deur naar het reizigersgedeelte. Hij ziet daar meteen twee gewapende
kapers. Braam gooit meteen de deur dicht en
als een reactie vuren de Molukkers door de
deur. Braam wordt getroffen in zijn kaak en in
zijn been. Een van de kapers loopt naar de
bagageruimte en ziet daar de machinist liggen in een plas bloed. Hij wil een eind maken

aan zijn lijden, maar in plaatst van hem dood
te schieten, raakt hij de machinist in zijn
buik. De kaper verlaat de bagageruimte, een
zwaar lijdende machinist achterlatend. Een
andere kaper komt even later en schiet de
machinist met een automatisch wapen dood.
Het lijk van de machinist wordt later uit de
trein gegooid.
De kapers gebruiken de dood van de machinist als waarschuwing voor de andere gegijzelden: "De machinist wilde de held uithangen
en die hebben we al dood geschoten". De
kapers laten de gegijzelden het eerste treinstel afplakken met kranten. De reizigers in het
tweede treinstel weten aanvankelijk niet wat
er aan de hand is. Conducteur Brinker krijgt
de opdracht om de autoriteiten te bellen; de
kapers weten niet dat er geen telefoon in de

Tijdens de uitputtingsslag werd zo goed mogelijk ook voor inwendige versterking gezorgd
(Foto: collectie Nico Spilt).

ifpiiiili

Treinstel 3 2 8 te Amersfoort op 3 november 1 9 8 0 , 5 jaar na betrokken te zijn geweest bij de
eerste treinkaping in 1975 (Foto: J.A. v/d Jagt / © Railcolor, collectie Ruud van Schalk).

met slechts een kogel in de hak van zijn

trein is (de treinstellen hadden toen nog geen
telerail) en daarom laten ze hem via de boordomroep omroepen dat de politie weg moet
blijven. De achttien reizigers uit de het achterste treinstel zijn gealarmeerd en weten
allemaal ongedeerd uit de gekaapte trein te
ontsnappen.

schoen.
De kapers laten een Moluks meisje en een
vrouw met kind vrij. Zij krijgen een stencil
met eisen mee. De belangrijkste eis is een
bus om naar Schiphol te gaan. Ze dreigen om
vanaf 12.45 gijzelaars te executeren als hun
eisen niet worden ingewilligd.
Het touwtrekken begint. De autoriteiten willen uitstel krijgen - de Molukkers willen een
bus. De eerste executie mislukt. De gijzelaar
weet in een greppel te komen - hij wordt wel
beschoten, maar hij blijft ongedeerd. Om
15.00 is er een volgend slachtoffer: de militair Leo Bulter. De Molukkers gooien hem uit
de Bk en zodra hij in het grind ligt, beschieten ze hem. Hij is niet meteen dood. Pas
nadat een Molukker zijn geweer tegen de
slaap van Bulter ontlaadt, sterft hij.

Aangezien trein 7 3 4 op tijd uit Beilen is vertrokken, maar al twintig minuten te laat is op
station Hoogeveen, besluit de stationschef
van Hoogeveen de tegemoetkomende sneltrein 529 te laten stoppen en trein 7 3 4 tegemoet te rijden om te zien wat er aan de hand
is. De machinist houdt stil op 4 5 meter van
de gekaapte trein en stapt samen met de conducteur uit. Zij worden beschoten, waarop zij
snel besluiten de trein in zijn 'achteruit' te
zetten. Na 2 5 0 meter stopt hij de trein en
probeert de dichtstbijzijnde boerderij te
bereiken om de politie te bellen. Onderweg
wordt hij beschoten, maar hij komt er vanaf
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Het verloop van de kaping
Omdat de stroomafnemers naar beneden zijn
gekomen, de generatoren worden uitgescliakeld is er geen licht en geen verwarming, en
dat terwijl de temperatuur 's nachts beneden
het vriespunt is. Af en toe wordt er een gijzelaar vrijgelaten om de eisen over te brengen
aan de onderhandelaars, ze willen onder
andere een nieuwe machinist. De autoriteiten
passen een vertragingstechniek toe; wel kregen de gijzelaars dekens, eten en een veldtelefoon - met afluisterapparatuur daarin. De
Molukse kapers raken gespannen doordat ze
het idee hebben niet verder te komen - ze
selecteren na lang aarzelen de econoom
Bierling. Op 4 december om 1 2 . 4 5 schuiven
de deuren van de bagageruimte open: met
een schot wordt zijn leven beëindigd.

Vele dagen gaan voorbij. De situatie in de
trein wordt er niet beter op: de hygiëne is ver
onder de maat, de kou is naar en de spanningen lopen op. Tegelijkertijd vindt er in het
Indonesisch consulaat ook een gijzeling door
Molukse jongeren plaats. Deze gijzeling is
spontaan ontstaan als steunbetuiging aan de
kapers in Wijster. Als deze van de gijzeling in
Amsterdam horen, worden ze dan ook
gesterkt om door te gaan.
Een kaper verwondt zichzelf en een reiziger
per ongeluk met een schot uit een geweer; ze
worden afgevoerd. Terwijl er druk onderhandeld wordt, bedenken mariniers plannen hoe
de gijzelaars te bevrijden. Een van de plannen
is een trein naast de 3 7 8 te rijden en over te
stappen. Echter, de NS ontraadt dit omdat
het heel moeilijk is precies te stoppen zodat

De bij de Molukse treinkaping in december 1975 dood geschoten machinist Hans Braam wordt
door collega's bij diens begrafenis naar zijn laatste rustplaats gedragen. Ook de reizigers Bert
Bierling en dienstplichtig soldaat Leo Bulter worden bij deze kaping gedood.
(Foto: collectie Nico Spilt).

Baarn, 15 mei 1 9 6 9 . Treinstel 3 2 8 in betere tijden (Foto: collectie Nico Spilt).
de deuren gelijk staan én daar komt bij dat
een verrassingseffect uitgesloten is omdat
een trein van verre hoorbaar is. Een ander
plan is met een pantserwagen de trein te
benaderen. Mariniers oefenen een bestorming
met treinstel 3 8 8 . Scherpschutters liggen
klaar om op commando van de minister-president in actie te komen.
Gevolgen voor het vervoer
Uiteraard moest tijdens de kaping het treinvervoer tussen Hoogeveen en Assen worden
gestaakt. De NS zette bussen in, maar treinpassagiers konden ook via Leeuwarden reizen.
Het
goederenvervoer
werd
ook
via
Leeuwarden omgeleid. Daardoor reden er op
de enkelsporige lijn Leeuwarden-Groningen
de reizigerstreinen na 1 8 . 3 0 in een uurdienst. Het VAM-vervoer werd gereduceerd;
de vestiging in Nuenen nam de werkzaamheden over en kreeg extra treinen. De posttreinen werden vervangen door vervoer per auto.
De afloop
Na de moeizame onderhandelingen van in de
voorgaande weken, weten de Molukse onderhandelaars de heer Kuhuwael en mevrouw
Soumokil de kapers er op 13 december te van
overtuigen om een eind te maken aan de
acties. Ze maken de kapers duidelijk dat ver-

dere acties de mensen in de Molukken grote
problemen zou bezorgen - dit is voldoende
voor hen om hun actie te beëindigen. Op zondag 14 december wordt de kaping beëindigd
en worden alle gijzelaars vrijgelaten
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De Molukse treinkaping in De Punt 1977
Anderhalf jaar na de allereerste treinkaping in
Nederland volgde opnieuw een treinkaping
waar opnieuw materieel 1954 bij betrokken
was; vierwagentreinstel 7 4 7 was het toneel
van een macabere en gewelddadige kaping.
"Dit is een l<aping! IHoud u rustig en blijf op
uw piaatsen!". Veel van de reizigers zullen
onmiddellijk teruggedacht hebben aan de
treinkaping van anderhalf jaar eerder bij
Wijster. Het is echter (maandag) 23 mei
1977, de intercity van Zwolle naar Groningen.
De geschiedenis herhaalt zich. Sommige passagiers hadden de negen Molukse jongeren
(acht mannen en een vrouw) wel in zien stappen in Assen, maar ondanks de schijnbaar
zware bagage die ze de trein in tilden, had
vrijwel niemand argwaan gekregen.

Tali^tSe"

Het is zeven minuten over negen als treinstel
747 ter hoogte van De Punt begint af te remmen. De trein komt met een schok tot stilstand, midden in een bocht. De kapers hebben van tevoren precies uitgerekend waar de
trein tot stilstand moet komen, maar de kaper
die aan de noodrem moet trekken blijkt niet
sterk genoeg om met de noodremketting de
trein tot stilstand te brengen. Pas met hulp
van één van de andere kapers, wordt de remming ingezet. Ondertussen is de trein al honderden meters doorgereden en komt tussen
kilometer 6 4 . 6 en 6 4 . 7 tot stilstand in de
hellende bocht naar rechts.
Onder dreiging van vuurwapens worden de
passagiers door de kapers naar de tweedeklas rookcoupé in het Bk-rijtuig gedreven.
Er zijn niet genoeg zitplaatsen voor iedereen.

Hondekop treinstel 747 staat in de boog op de lijn Groningen-Zwolle stil, tijdens de tweede
treinkaping (Foto: collectie 'DAF YP408 forgotten hero").

De pers was massaal toegestroomd op de dichtstbijzijnde overweg om alles vast te leggen
(Foto: collectie 'DAF YP408 forgotten hero').
De mensen die op de grond plaatsnemen worden even later vrijgelaten, samen met nog
enkele gijzelaars. Daarna worden de deuren
van binnenuit vergrendeld met nylondraad en
kettingsloten. De machinist en de hoofdconducteur hebben dan al weten te ontkomen. In
totaal zijn er 54 gegijzelden.
De kapers geven opdracht om de ramen af te
plakken met oude kranten. De verklaring van
de kapers is kort, maar duidelijk: "U weet
allemaal waarom wij dit doen. Uw regering
heeft wind gezaaid, zelf mag u nu de storm
oogsten".

Indonesisch Consulaat in Amsterdam hadden
7 jaar gekregen. Deze Molukse jongeren werden afgeschilderd als terroristen, terwijl het
in de ogen van de Molukse bevolking
vrijheidsstrijders waren die opkwamen voor
hun rechten. Ook vond men dat er na de
acties van 1975 de toestand op de Molukken
zelf en de toestand van de Molukse bevolking
in Nederland nog steeds niets verbeterd
waren. De onvrede was zo mogelijk nog groter
dan in 1975. De keuze om een trein te kapen
was daarom ook een weloverwogen keuze
geweest. Dit maal was de voorbereiding veel
beter dan bij de kaping van anderhalf jaar
eerder. Bovendien werd tegelijkertijd een gijzeling uitgevoerd in een lagere school in het
nabijgelegen Bovensmilde.

Onvrede
Onder de Molukse bevolking was onrust ontstaan over de hoge straffen die waren opgelegd aan de jongeren die betrokken waren
geweest bij de kaping van 1975 in Wijster.
Allemaal hadden ze 14 jaar gevangenisstraf
gekregen;
de gijzelnemers
van het
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zodat er gecommuniceerd kan worden.
De kapers accepteren de veldtelefoon,
maar ze eisen dat de agenten die hem
brengen slechts gekleed zijn in een zwembroek, om te voorkomen dat ze wapens
met zich meedragen. Om tien uur 's
avonds wordt de veldtelefoon gebracht.
Deze wordt geplaatst in de tweedeklascoupé, vlak achter de cabine. Het eerste
gesprek via de veldtelefoon tussen het
beleidscentrum en één van de kapers
levert niets op. Wel krijgen de agenten op
papier de eisen van de kapers mee.
Ze eisen niet alleen vrijlating van de eenentwintig Zuidmolukse jongeren die vanwege eerdere terreurdaden vastzitten
(onder andere vanwege de gijzeling in het
Indonesisch Consulaat in Amsterdam en
de treinkaping bij Wijster, beide in 1975),
maar ze eisen ook een bus met geblindeerde ramen, zonder banken. Deze bus
moet ze met de gijzelaars naar vliegveld
Eelde brengen, alwaar een vliegtuig klaar
moet staan die ze naar een nog onbekende bestemming moet brengen. Het ultimatum zou verstrijken op woensdagmiddag 25 mei, om twee uur 's middags.
De regering is echter niet eerder bereid
om over de eisen te onderhandelen, voordat alle kinderen in de school in Bovensmilde
waren vrijgelaten. De spanning in zowel de
trein als op de school nemen toe door de patstelling. In de school krijgen de kinderen
opdracht om voor de geopende ramen te gaan
staan en de door de kapers op het schoolbord
geschreven zin "Van Agt, wij willen leven" te
scanderen. Van Agt is in dat jaar Minister van
Justitie.

Vanaf de zwaarbewaakte overweg wordt alles
nauwlettend in de gaten gehouden
(Foto: collectie 'DAF YP408 forgotten hero').

Plattegrond (bewerking Bart Peters) - Bron: Copyright © 2 0 0 7 , Dienst voor het Kadaster
en de openbare registers, Apeldoorn: De locatie waar treinstel 747 in het landschap
stond; deze stond tussen kilometer 6 4 . 6 en 6 4 . 7 , net aan het eind van de bocht.
Fragment kaartblad 17C
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Eisen
Eén van de vrijgelaten passagiers krijgt de
eisen van de kapers mee. Hij probeert zo snel
mogelijk met het stencil in Groningen te
komen en krijgt gelukkig een lift. Eenmaal in
Groningen merkt hij echter dat hij het papier
met de eisen in de auto heeft laten liggen...
Zodoende gaat bijna de hele dag voorbij zonder contact van de kapers en de gijzelaars in
de trein. Pas om half acht 's avonds gaat een
politieagent met een megafoon richting de
trein met de buitenwereld. Het in de haast
ingerichte beleidscentrum in Assen in de BBbunker wil de kapers een veldtelefoon geven.

Veel van de kinderen zien de ernst er niet van
in en zien het als een leuk 'spelletje'. De mensen buiten de school en de televisiekijkers
gaan deze smeekbedes van de kinderen door
merg en been.
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Verkiezingen
Op 2 5 mei vonden er ool< TweedeKamerverkiezingen plaats. Die vonden ondanks de gijzelingen - gewoon doorgang.
De opkomst was enorm hoog; alleen rond
twee uur 's middags - het tijdstip waarop het
ultimatum afloopt - is het uitermate rustig in
de stemlokalen. De grote coalitiepartners
wonnen veel zetels. De uitslag van de verkiezingen konden dus gezien worden als een
steun aan de regering.

de te geven wordt als uiterste 'wisselgeld'
achter de hand gehouden. Overigens zitten de onderhandelingen op dat moment
nog steeds muurvast. Als de 'vrijgeleide'
uiteindelijk dan toch in de strijd wordt
gegooid, betekent dat een forse knieval
van de regering en een morele overwinning voor de kapers. Zij voelen nu hun
macht en maken daar gebruik van. Ze zijn
dan ook geenszins van plan om op het
voorstel van de regering in te gaan, omdat
ze - na de ervaringen van de kaping in
1975 - geen enkel vertrouwen meer hebben in toezeggingen van de Nederlandse
regering.

Na het verstrijken van een tweede ultimatum
kiezen de kapers voor een hardere aanpak. De
jonge student André Schager wordt van zijn
plaats gehaald, ledereen herinnert zich de
slachtoffers die gevallen waren bij de kaping
van 1975 en beseft zich dat nu het moment
gekomen is dat ook hier slachtoffers gaan vallen. Als de kapers met Schager de coupé uit
zijn fluistert één van de kapers hem toe dat ze
hem niet zullen doodschieten. Hij wordt uit
de trein gezet, geblinddoekt, met een touw
om zijn nek en onder schot gehouden. Na
enige tijd worden Rosemarie Oostveen, studente medicijnen en Joop Hoogenboom, kelner in een NS-restauratie buiten de trein
gezet, om de verzwakte Schager af te lossen.
Ook zij werden na enige tijd weer binnen gelaten. De actie, die een dag later werd herhaald, is voornamelijk bedoeld om de regering
nog meer onder druk te zetten. Iets dergelijks
was in 1975 ook gedaan bij de gijzeling van
het Indonesisch Consulaat in Amsterdam.

Benauwde momenten
Het ultimatum verstrijkt om twee uur 's middags zonder dat er iets gebeurt, noch in de
trein, noch in de school. Ondertussen beginnen de omstandigheden in de trein te verslechteren. Door de brandende zon, wordt het
bloedheet in de trein. Ook de hygiëne op het
toilet - waarvan slechts na toestemming van
de kapers - gebruik mag worden gemaakt,
wordt er niet beter op. De kapers weigeren
bovendien eten en drinken aan te nemen.

Vrijlating van de kinderen in Bovensmilde
Even lijkt het erop dat in ieder geval de
kinderen in de school vrijgelaten zullen
worden, omdat daar 'meningitis' was uitgebroken. (In werkelijkheid blijkt slechts
een kind een virale vorm te hebben, terwijl zes andere kinderen voorwenden ziek
te zijn). De kapers in de school laten
alleen de zieke kinderen gaan. De volgende dag worden - onder druk van de kapers
in de trein, die feitelijk de leiding hebben
in beide kapingen - toch de andere kinderen ook vrijgelaten. De kapers vertrouwen
erop dat de regering ook zijn woord zal houden en ze een vrijgeleide zal geven.
Inmiddels wil de regering ook snel een einde
maken aan de kaping in de trein. In de bossen rondom de trein worden de prikkeldraadversperringen weggehaald, een locomotief
wordt klaargezet om de trein naar de dichtstbijzijnde overweg te slepen en ambulances
worden gereed gezet. Achteraf blijken dit
slechts 'voorbereidende acties' te zijn
geweest. In de trein is iedereen ervan overtuigd dat nog dezelfde dag een einde zal
komen aan de kaping en dat de kapers een
vrijgeleide zullen krijgen. De gijzelaars zullen

Het gekaapte treinstel wordt bevoorraad door
iemand van de politie die met een trolly met
voetsel naar de trein loopt
(Foto: collectie 'DAF YP408 forgotten liero').
Daar werd een gijzelaar voor langere tijd
geblinddoekt en onder schot gehouden op het
balkon gezet.

Het kamp van het 43e Painfbat uit Assen in het nabijgelegen bosperceel
(Foto: collectie 'DAF YP408 forgotten liero').
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Vrijgeleide
Langzaam begint het idee te groeien om militairen in te zetten om de gijzelaars in de trein
te bevrijden. Voor de gijzelaars in de school
acht men dat te riskant, omdat er dan misschien slachtoffers zullen vallen onder de kinderen. Voor het lot van de kinderen is de regering wel degelijk bereid enige concessies te
doen. Een besluit om alle kapers - en enkele
kapers van de acties van 1975 - een vrijgelei-
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Zuidmolukse gijzelingsacties
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In de Kroniek van de 20e Eeuw (AGON) staat bovenstaand artikel
(Foto: collectie 'DAF YP408 forgotten hero').

worden meegenomen naar Schiphol en daar
worden uitgewisseld met de gevangen
Molukkers van de kapingen van 1 9 7 5 . De
kapers zullen dan met een gereedstaand
vliegtuig naar een nog onbekende bestemming vliegen.
Zonder dat de kapers het weten, steunt de
onderhandelingsstrategie van de regering nog
steeds op de 'ontsnappingsclausule' dat de
kapers eerst hun bestemming moeten noemen voordat er sprake kan zijn van een vrijgeleide. Door het wollige taalgebruik van de
regering is de beperkte toezegging door de
kapers ten onrechte opgevat als harde
afspraak. Als duidelijk wordt dat de bus niet
komt en dat kapers door de regering dus om
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Door de regering en de gijzelaars wordt onderhandeld over contactpersonen die kunnen
bemiddelen in de impasse. Pas op vrijdagmorgen 3 juni (dag twaalf van de kaping)
staan de kapers bemiddeling toe. De volgende dag arriveren mevrouw Soumokil (die ook
bemiddelde bij de kaping in Wijster) en doktor Tan bij de trein. Een gesprek van meer dan
vijf uur levert geen resultaat op. De kapers
kunnen - ondanks de uitleg van de bemiddelaars - simpelweg niet geloven dat de
Nederlandse regering eenzijdig heeft besloten
dat de termijn om hun bestemming te noemen, verstreken is. Overigens krijgen de
bemiddelaars de gijzelaars niet te zien, dus is
het ook niet mogelijk om naar de buitenwereld iets te zeggen over de toestand waarin de
gegijzelden verkeren. De standpunten van de
Nederlandse regering worden harder: alles is
gericht op het vrijlaten van alle gijzelaars en
het herstellen van de rechtsorde. Er wordt
echter nog niet besloten tot militair ingrijpen.
De publieke opinie begint zich ondertussen
steeds meer uit te spreken voor een militair
ingrijpen. In Zwolle bieden mensen zich aan
om de plaatsen over te nemen van de gijzelaars. Uiteraard wordt dit niet gehonoreerd.

de tuin zijn geleid, neemt de woede, zowel bij
de kapers als bij de gijzelaars, toe.
Bemiddeling
De gijzeling gaat (op maandag 3 0 mei) de
tweede week in. Dagelijks wordt er eten en
water naar de trein gebracht. De gijzelaars
worden respectvol behandeld door de kapers
en krijgen de gelegenheid zich in de keuken
van de trein te wassen.
De regelmaat neemt toe in de trein. Er ontstaat een nauwer contact tussen kapers en
gijzelaars. Het lijkt erop alsof het de kapers er
alles aan gelegen is om geen slachtoffers te
maken bij deze actie, al laten ze dat naar de
buitenwereld uiteraard niet merken.

Op zondag 5 juni worden twee zwangere vrouwen vrijgaten in ruil voor een Molukse vlag.
De dokter die de patiënten komt halen vraagt
de kapers om bloedvergieten te voorkomen.
"Ik garandeer u dat hun niets zal overkomen.
Al hun wensen kunnen worden ingewilligd; we
laten ze alleen niet vrij. Maar dan hebben ze
nog evenveel vrijheid als de mensen op bezet
Ambon", aldus één van de kapers.
Een gesprek tussen mevrouw Soumokil en de
heer Tan met minister van Justitie Dries van
Agt levert niets op. De Nederlandse regering
is niet van plan toe te geven aan de eisen van
de kapers en militair ingrijpen lijkt onvermijdelijk geworden. Door Soumokil en Tan wordt
nog - als noodgreep - een 22 punten-plan
opgesteld waarin beide partijen zich zouden
moeten kunnen vinden, maar dit plan lijkt al
bij voorbaat gedoemd te mislukken. En inderdaad: de regering is niet bereid enige concessie te doen en stuurt de onderhandelaars
Soumokil en Tan op donderdag 9 juni met
lege handen naar de trein. Ook bij de kapers
wordt het plan van de bemiddelaars unaniem
met afkeuring ontvangen. "Een vrije aftocht of
de dood. We hebben geen andere keus."
Pas tijdens dit tweede onderhandelingsge-

De BDk van de 7 4 7 , schuin in de boog hangend, wachtend op betere tijden
(Foto: collectie 'DAF YP408 forgotten hero').
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sprek wordt de kapers duidelijk dat de regering nooit een vrije aftocht heeft beloofd. Een
eventuele aftocht zou gekoppeld zijn aan het
noemen van een bestemming van de kapers.
Eenzijdig heeft de regering hier een ultimatum aan gekoppeld, maar dit is nooit met de
kapers in de trein gecommuniceerd.
Militair ingrijpen onafwendbaar
Op de legerbasis Gilze-Rijen wordt ondertussen druk geoefend op een bestorming van de
trein. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een
'getrouwe kopie van treinstel 7 4 7 ' . Daarnaast
is door alle observaties en de verhalen van de
vrijgelaten passagiers een redelijk compleet
beeld ontstaan van de toestand in de trein.
Het landschap met de vele slootjes leent zich
niet voor een aanval met pantservoertuigen,
maar mariniers kunnen wel dicht bij de trein
komen.

Om een zo groot mogelijk verrassingseffect te
creëren en tegelijkertijd een redelijk goed
zicht te hebben tijdens de aanval, wordt
besloten te kiezen voor een aanval in de ochtenduren.
De bestorming
Zaterdagochtend 11 juni, 4 . 5 3 uur. Het is
negentien dagen na het begin van de gijzeling. Zes F104G Starfighters afkomstig van
de vliegbasis Leeuwarden voeren vanuit de
lucht enkele schijnaanvallen uit op de trein,
waarbij ze op een hoogte van twintig meter
over de trein scheren. Door het inschakelen
van de nabranders produceren de motoren
een oorverdovend lawaai. Tegelijk zorgt men
er op deze manier voor dat de gijzelaars als
reactie onmiddellijk onder de banken wegduiken. Dit maakt een bestorming van mariniers
op de trein mogelijk. In de trein ontaardt zich

Begin jaren negentig werd de 747 omgenummerd naar 7 5 8 , omdat het nummer 747 teveel
associaties zou oproepen met de treinkaping van 1 9 7 7 . Op 23 mei 1992 - exact vijftien jaar
na het begin van de kaping bij De Punt - staat treinstel 7 5 8 op station Roosendaal. Afgezien
van de datum herinnert niets meer aan de tragische gebeurtenissen van 1 9 7 7 . De reclame
'jong, snel en wild', op de zijkant van de trein is daar misschien wel de beste illustratie van
(Foto Ruud van Schalk).

Op 19 december 1 9 8 1 staan de treinstellen 747 -i- 237 te Alkmaar opgesteld, in
afwachting van de volgende inzet als spitsmaterieel in Noord-Holland
(Foto: Verzameling Rob & Marcel van Ee).

een hevig vuurgevecht. Op drie na vinden alle
kapers de dood. Ook de gijzelaars Ansje
Monsjou en Rien van Baarsel worden dodelijk
getroffen. De overige gijzelaars kunnen sommigen met lichte verwondingen - de trein
verlaten.

Op 2 8 november 1977 komt het treinstel
weer in dienst.
Geraadpleegde bronnen
Niet hier, maar op een andere plaats: De gijzelingen van Wijster, Amsterdam, De Punt en
Bovensmilde / Ralph Barker. - Alphen a/d
Rijn: Sijthoff, 1 9 8 1 . - ISBN 9 0 - 2 1 8 - 2 9 1 1 - 8
Levensloop treinstel 747 / J.M. ten Broek. In: Het Openbaar Vervoer, nr. 4 3 1 (1994-4),
p 67-68

Nasleep
Treinstel 747 wordt op 11 juni door locomotief 2 4 7 5 naar Zwolle gesleept voor onderzoek. Op 22 juni wordt de 747 naar Haarlem
gesleept, waar het stel verder wordt onderzocht. Ondermeer vindt in Haarlem een
reconstructie plaats in de 747 met een aantal mariniers. Op 14 juli wordt de 747 vrijgegeven voor herstel.

De Molukse Acties, Treinkapingen en gijzelingen 1 9 7 0 - 1 9 7 8 / Peter Bootsma - Leiden:
Boom 2 0 0 0 . - ISBN 9 0 - 5 3 5 - 2 6 4 5 - 5 .
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Politiek en verkiezingen 1977
losgebarsten spitste zich toe op een bijna persoonlijke controverse tussen Van Agt en Den
Uyl. Den Uyl, die zijn premierschap tot inzet
van de verkiezingen had gemaakt ('Kies de
minister-president') verweet Van Agt dat hij
het kabinet doelbewust ten val had gebracht.
Van Agt had in het kabinet al bij tal van hervormingsvoorstellen dwars gelegen. Bij de
zogeheten grondpolitiekkwestie, een oud socialistisch strijdpunt, was de bom uiteindelijk
ontploft. Vice-premier Van Agt had geweigerd
een eerder door het kabinet ingediend en ook
door hem ondertekend wetsontwerp in de
Kamer te verdedigen. Simpelweg omdat, zo
beweerde Van Agt nu in zijn campagneboodschappen, het wetsontwerp onrechtvaardig
was voor boeren en tuinders.
De gijzelingsacties maakten een vroegtijdig
einde aan deze verkiezingstwisten, althans zo
op het eerste gezicht. Met ingang van de
23ste mei bonden Den Uyl en Van Agt eensgezind de strijd aan met de gemeenschappelijke vijand: de terreur. Niettemin bleven de
politieke tegenstellingen bestaan. Sterker
nog, er was er een bijgekomen, zo vreesden
de gevestigde politici. Want hoe zou de kiezer
reageren op het Molukse terrorisme? Zou
Nederland door woede en verontwaardiging
laten leiden, en massaal op de extreem rechtse partij van Joop Glimmerveen (De
Nederlandse Volksunie) stemmen? Zowel Van
Agt als Den Uyl en VVD-lijsttrekker Wiegel
vreesden het ergste...

Onder onwezenlijke omstandigheden:
de verkiezingsdag in 1977
Transcriptie Andere Tijden 14 mei

2002

Inleiding
Toenemende polarisatie
Woensdag 2 5 mei 1977. Het is een warme
dag; fluitende vogeltjes en zonovergoten weilanden vormen een vreemd contrast met de
spanning die in Nederland heerst. Nu al twee
dagen achtereen zijn alle ogen gericht op
Drenthe, waar Zuidmolukse terroristen bij De
Punt vierenvijftig treinpassagiers gegijzeld
houden en even verderop, in het lagere
schoolgebouw van Bovensmilde, meer dan
honderd kinderen onder schot houden. Met
het verstrijken van de tijd loopt de spanning
op, want vandaag, op deze woensdag is er
door de Zuidmolukse gijzelnemers een ultimatum gesteld; indien om 1 4 . 0 0 uur de
eisen niet zijn ingewilligd vallen er slachtoffers. Het land houdt de adem in; de dubbele
gijzeling dreigt op een drama uit te lopen.
Ondertussen zijn er ook nog TweedeKamerverkiezingen. En terwijl de media van
uur tot uur verslag doen van de gebeurtenissen in Drenthe voldoet de bevolking aan haar
burgerplicht en stapt naar de stembus.
Massaal, alsof het er vandaag meer dan ooit
op aan komt je stem te laten horen. En misschien is dat ook wel zo. Want er valt heel wat
te kiezen. PvdA en CDA staan recht tegenover
elkaar.

Crisis / Een dubbele gijzelingsactie
De maandagochtend voor de verkiezingen vertrekt een intercitytrein even voor negen uur
vanuit Assen richting Groningen. Nog geen
tien minuten later komt de trein tot stilstand:
jonge Zuidmolukkers hebben aan de noodrem

Frustraties, verwijten en de onwil om concessies te doen, hadden er al voor gezorgd dat
het eerste kabinet Den Uyl twee maanden
voor de verkiezingen was gevallen. De verkiezingsstrijd die daarna in volle hevigheid was
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getrokken en presenteren zich met geweren in
de compartimenten van de trein: 'Dit is een
kaping'. Er worden veertig passagiers onmiddellijk vrijgelaten, vierenvijftig mensen blijven
als gijzelaars in de trein. Ongeveer tegelijkertijd - er is dus sprake van een gecoördineerde
actie - dringen vier Zuidmolukkers binnen in
de openbare lagere school in Bovensmilde.
Hier zijn honderdvijf kinderen en vier onderwijzers het slachtoffer; zij mogen de school
niet meer verlaten en zijn daarmee in handen
van de gijzelnemers. De ramen van de trein
en van de school worden met kranten afgeplakt waardoor het beeld van de lugubere
situatie in de eerste uren wordt versterkt. Er
is in het begin geen enkel contact tussen de
terroristen en de buitenwereld; men kan
slechts gissen naar wat zich binnen afspeelt.
Ondertussen formeert de regering een
beleidscentrum in Assen met plaatselijke
bestuurders, politie en justitie. In Den Haag
komt op het Ministerie van Justitie het politieke crisiscentrum. Er is enige ervaring met
dit soort zaken, want er zijn al diverse acties
van strijders voor een Vrije Republiek der
Zuidmolukken geweest. Zo is er in 1975 eerder een trein gekaapt bij Wijster waarbij drie
dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Het belet
minister van Justitie Van Agt niet om deze
maandag in 1977 optimistisch te zijn. Hij
vertoont zich op de televisie met geruststellende woorden en het geloof in een goede
afloop. Ook minister-president Den Uyl
spreekt die avond de bevolking kalmerend
toe: "Ik zou op dit ogenblik tot mijn medeburgers willen zeggen: woede, angst, ik begrijp
het. Maar laten we onszelf beheersen. Laten
we waardig en kalm proberen dit afschuwelijke kwaad te boven te komen."
De gijzeling is dan nog maar net begonnen en
het einde is nog lang niet in zicht. Aan het
begin van de avond komen eindelijk de eisen
van de gijzelnemers naar buiten. Ze willen
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vrijlating van eenentwintig Zuidmolukse gedetineerden en een vrije aftocht (per vliegtuig)
voor henzelf en hun kameraden met medeneming van wapens en gegijzelden. Daarbij
wordt ook een ultimatum gesteld. De
Zuidmolukkers dreigen de school en de trein
op te blazen indien er op woensdag 14 mei
klokslag twee uur niet aan hun eisen is voldaan.
"Ja, mijn beste, zo zijn politici" /
Geen campagne, wel verkiezingen
Nadat het nieuws over de gijzelingsacties
bekend is geworden, besluiten Van Agt en
Den Uyl - en in hun kielzog de andere lijsttrekkers - direct de officiële verkiezingscampagne te staken. Maar de verkiezingen zelf
worden niet uitgesteld; op dinsdagavond,
wanneer de onderhandelingen met de
Zuidmolukkers nog steeds gaande zijn,
neemt het kabinet unaniem het besluit dat
Nederland de volgende dag gewoon naar de
stembus kan gaan. Den Uyl in het NOS-journaal: "Het kabinet is eenparig tot de conclusie gekomen dat, hoezeer wij ons ook geteisterd voelen door deze terreurdaden, we de
verkiezingen niet moeten uitstellen...Want
enkele tientallen mensen mogen ons niet
afbrengen en afdringen van die weg van onze
eigen parlementaire democratische orde
waarin die verkiezingen op woensdag horen."
Er is dan al sprake van een klein voordeeltje
voor de partijen in het kabinet. Want terwijl
de kleine partijen en de VVD na de stopzetting van de campagne hun gezicht niet meer
mogen vertonen, verschijnen de lijsttrekkers
van de PvdA en van het CDA (Den Uyl en Van
Agt) tijdens de crisis juist met grote regelmaat op het scherm. Daarmee ligt de strijd
om de kiezersgunst niet werkelijk stil en in
ieder geval Van Agt is zich van die situatie
zeker bewust. Zo laat hij zich maandag met
veel gevoel voor show in een witte Porsche

van de rijkspolitie naar het crisiscentrum vervoeren. Later op de dag bezoekt hij per helikopter ook het beleidscentrum in Assen. De
toelichting van Van Agt, vele jaren later, op
die acties is even ontluisterend als eerlijk: "Ik
denk niet dat het noodzakelijk was uit oogpunt van beleid. Ik zal zeker mede gedreven
zijn door de overweging om aan het goede
vaderland te laten zien hoe actief ik bezig was
voor de goede zaak. Het reizen per helikopter
naar Assen was natuurlijk wel een interessant
stukje publiciteit, twee dagen voor de verkiezingen. Ja, mijn beste, zo zijn politici. Dat
gaat zo". Maar ook Den Uyl laat zich niet
onbetuigd. Volgens Hans Wiegel, destijds
lijsttrekker van de VVD, had vooral Den Uyl
voordeel bij de situatie: "Den Uyl kreeg
natuurlijk in die laatste dagen ongelooflijk
veel publiciteit. Hij trok die publiciteit ook
wel naar zich toe, hoor. We hoeven elkaar niet
aardiger voor te stellen dan we zijn." De
indruk bestaat dat Van Agt en Den Uyl elkaar
tijdens de crisis soms bijna van het scherm
afvechten. Ondertussen zitten de overige politici met de handen over elkaar en wordt het
woensdag, verkiezingsdag.

handvol zetels. Over de uitslag zelf heerst een
grote onrust. Niemand waagt zich meer aan
een voorspelling. De zorgvuldig opgebouwde
campagne eindigt in een chaotisch gevoel van
machteloosheid. Er valt geen pijl op te trekken. Zullen de mensen niet massaal thuisblijven? Zal er geen ruk naar rechts optreden? Is
dit
geen
'gefundenes
tressen'
voor
Glimmerveen? Er hangt een onheilssfeer...."
Terwijl de kiezers in stilte hun stem uitbrengen, bereikt de gijzeling in Drenthe een dramatisch hoogtepunt. De bezetters van de
school voeren, met het oog op het ultimatum,
's ochtends de druk op de regering op. Ze
laten een aantal kinderen door de ramen
schreeuwen: "Van Agt, wij willen leven".
Daarop zijn een aantal ouders bijna niet meer
te houden; zij willen de school bestormen en
kunnen alleen op het laatste moment tegengehouden worden. Daarop volgt een initiatief
van de plaatselijke Molukse dominee; hij
spreekt de bezetters toe via een megafoon
namens de Molukse Evangelische Kerk.
Vanuit de school krijgt hij antwoord: "We hebben totaal niks met jou te maken, ook met
jouw mensen niet" en er wordt gedreigd op
hem te schieten. Nadat de dominee zich
heeft teruggetrokken, nadert het uur van het
ultimatum. Er is geen akkoord bereikt en de
angst is groot dat de Zuidmolukkers tot
geweld zullen overgaan. Maar de klok tikt verder zonder dat er iets gebeurt. Het wordt drie
uur
in
de
middag,
dan
vier
uur.
Langzamerhand neemt de spanning iets af;
blijkbaar zijn de terroristen niet bereid hun
dreigementen werkelijk uit te voeren. En dan
komen er nieuwe eisen: de Zuidmolukkers
willen vanaf Schiphol met eenentwintig gedetineerden, vijf gijzelaars en vijf leerkrachten
vertrekken. Er wordt ook een nieuw ultimatum
gesteld, namelijk om acht uur die woensdagavond. Wanneer ook deze nieuwe eisen niet
worden ingewilligd, worden drie passagiers

De grote dag / Het ultimatum
Van Thijn beschrijft in zijn 'Dagboek van een
onderhandelaar' de onwezenlijk sfeer die er
hangt in de politiek en in het land.
"Woensdag 25 mei....Niemand weet raad met
de plotselinge leegte. Een campagne van
alles-op-alles abrupt afgebroken, pal voor het
hoogtepunt. De machtige arm van het terrorisme heeft het raderwerk stilgezet. Er hangt
een macabere sfeer in het land. Om twee uur
verloopt het ultimatum. De lijsttrekker is
onbereikbaar. Wij verliezen ons in een koortsachtige non-activiteit....Besloten wordt dat ik
als enige naar de NOS-studio ga om de uitslagen van commentaar te voorzien. Op gepaste
wijze. Zonder vreugde, ook al winnen we een
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van de trein geblinddoekt en geboeid buiten
de trein gezet. Maar opnieuw verstrijkt het
ultimatum zonder dat er iets gebeurt.

haalt zelfs niet genoeg stemmen voor één
zetel. De kiezer heeft in grote getale gekozen
voor gevestigde middenpartijen. Kleine partijen, zowel ter linker als ter rechter zijde, krijgen de klappen. Laat op de avond, na heikele uren in het gijzelingsdrama, prijst een vermoeide Den Uyl de kiezer: "Mensen zijn veel
wijzer dan waarvoor ze vaak gehouden worden. Die kijken best door incidenten en gedoe
heen. Zien de essentiële zaken. En juist een
situatie waarin onze democratie, onze rechtsorde beproefd wordt, dat ze dan zo massaal
naar de stembus gaan....dat vind ik geweldig."

De verkiezingsuitslag /
Historische overwinning
Misschien om betrokkenheid te tonen bij de
dramatische gebeurtenissen, misschien uit
een gevoel van saamhorigheid, misschien om
heel andere redenen, maar Nederland gaat
massaal stemmen. Na sluiting van de stemlokalen blijkt het opkomstpercentage een historisch hoogtepunt te hebben bereikt: 8 8 % . En
de PvdA komt als grote winnaar tevoorschijn.
Van Thijn doet in zijn dagboek verslag van de
opwinding: "Een historische overwinning
tekent zich af. Het kabinet-Den Uyl is gekozen. Het hoeft nog slechts geformeerd te worden. Ik kan mijn ogen niet geloven. De uitslagen dwarrelen op mij neer als vlokken sneeuw
op mijn brillenglazen. Ik zie als in een waas:
Helmond: 1 3 % vooruit; 's Hertogenbosch
1 2 % ; Kerkrade 1 7 % ; Enschede 1 3 % ;
Amsterdam 1 1 % ; Rotterdam: de absolute
meerderheid. Het wil niet echt tot mij doordringen. Is het omdat ik geen vreugde mag
tonen, dat ik ook geen vreugde voel?"
In de NOS-studio in Hilversum is een sober
opgezette
verkiezingsavond
gepland.
Langzaam druppelen politici binnen om commentaar te geven op de uitslagen. Terwijl er af
en toe geschakeld wordt met het andere televisienet - waar in de Europacup Borussia
München Gladbach tegen Liverpool uitkomt wordt tenslotte de eindstand duidelijk.
De
PvdA komt tot ieders verrassing op drieenvijftig zetels en wordt daarmee de grootste partij.
Ook het CDA boekt een kleine winst en komt
op negenenveertig, de VVD gaat met zes
zetels winst naar achtentwintig en D'66
schuift op van zes naar acht zetels. Er is dus
niet, zoals velen vreesden, een ruk naar
extreem rechts opgetreden. Glimmerveen

Militaire actie / Einde aan de gijzelingen
Hoewel de uitslag van de verkiezingen geen
twijfel laat bestaan en het initiatief voor een
nieuw kabinet bij de PvdA ligt, laten de daadwerkelijke onderhandelingen nog even op zich
wachten. De gijzelingen zijn nog steeds niet
opgelost en in die omstandigheden lijkt het
onkies om te gaan bekvechten om een kabinet.
Nadat op donderdag een ziekte is uitgebroken
onder de kinderen op de school worden vrijdag alle scholieren vrijgelaten. Maar de
onderwijzers blijven in de school en ook de
gijzeling in de trein wordt voortgezet. Het
weekend verloopt zonder noemenswaardige
incidenten. Op maandag (Pinksteren) 3 0 mei
overheerst het gevoel bij de regering dat de
zaak, desnoods met geweld, beëindigd moest
worden. Aanvalsplannen zijn dan al in een ver
gevorderd stadium. Maar eerst worden er
nieuwe bemiddelaars ingeschakeld.
De
onderhandelingspogingen
van
mevrouw
Soumoukil en de Zuidmolukse huisarts Tan
mogen echter niet baten. De gijzelnemers
blijven hun oorspronkelijke eisen herhalen en
de druk van het publiek op de regering om
actie te ondernemen neemt toe. De gijzeling
duurt inmiddels bijna drie weken. De gezond-
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heidstoestand van de gijzelaars verslechtert
snel. Tenslotte besluiten de betrokken
bewindslieden op vrijdag 10 juni tot militair
ingrijpen. Zaterdagochtend 11 juni rond vier
uur vliegen zes Starfighters met angstaanjagend lawaai over de trein. Het is een afleidingsmanoeuvre om de schutters op de
grond, die de trein bestormen, dekking te
geven. Bij de bevrijdingsactie komen zes
kapers en twee gijzelaars om. De militaire
actie bij de school diezelfde dag gaat vrijwel
geruisloos; hier geven de Zuidmolukkers zich
zonder geweld over.

en D'66 in de ministersverhouding 7-7-2 .
Maar leden van de PvdA verwerpen het
akkoord. Tenslotte gaat de formatiepoging
over naar het CDA: deze blijkt met de VVD
snel tot overeenstemming te kunnen komen.
In december 1977 komt er, ondanks de
gigantische verkiezingsoverwinning van de
PvdA, een regering van CDA en VVD onder leiding van minister-president Dries van Agt.
Reportage: Gerda Jansen Hendriks en
Godfried van Run
Tekst en research: Karin van den Born, Yfke
Nijland en Marlijn Blekendaal

Verziekte verhoudingen /
Een nieuw kabinet Den Uyl?
Pas na afloop van de gijzeling kunnen de formatiebesprekingen serieus beginnen. Een
tweede kabinet Den Uyl ligt voor de hand.
Maar daarvoor is het CDA nodig en het is niet
eenvoudig de animositeit tussen de partijen
te overbruggen. In het eerste kabinet is de
discussie vaak scherp en ook persoonlijk
gevoerd. De polarisatie balt zich samen in
personen; Den Uyl en Van Agt zijn eikaars vijanden. In linkse kringen ontstaat steeds meer
weerzin tegen die politicus met de zachte 'g'.
CDA-ers haten het vingertje van Den Uyl. De
strijd wordt openlijk gevoerd met schimpscheuten aan het adres van de ander. Zo verdedigt Van Agt in een interview zijn haardracht met de opmerking: 'Dit is mijn eigen
haar, geen toupetje. Toupetjes worden niet
grijs, zoals ik na vier jaar met ome Joop.' Het
is geen wonder dat de onderhandelingen tussen PvdA en CDA in 1977 moeizaam verlopen. Het CDA wil alleen op voet van gelijkheid
- een gelijk aantal ministers - met de PvdA
regeren. De PvdA eist als grootste partij ook
een overwicht in het kabinet. Ze komen er
voorlopig niet uit. In oktober gaat de PvdA uiteindelijk toch door de knieën en komt er toch
een voorstel voor een kabinet van PvdA, CDA
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Levensloop ELD2 328 en 378
De ELD2 3 2 8 (met de bakcodenummers
Bk 3 2 6 . 0 0 8 + ABDk 3 2 7 . 0 0 8 ) werd op
8 januari 1957 afgeleverd door Allan in
Rotterdam. Na geslaagde proefritten werd het
treinstel een dag later in dienst gesteld. Vrij
snel na de indienststelling was de 3 2 8 al
betrokken bij een aanrijding, in Arnhem liep
het stel bij rangeren forse schade op. Het herstel vond plaats in de hoofdwerkplaats
Haarlem, waar het stel verbleef van 15 mei
tot 28 mei 1957. Nog als onderdeel van de
garantie voerde Allan van 14 juli tot 16 juli
1957 in de lijnwerkplaats Leidschendam
schilderwerkzaamheden uit aan de 3 2 8 .
Voor de eerste kilometerrevisie was de 3 2 8 in
de Wph van 1 april tot 9 april 1 9 5 9 .

Op 3 1 augustus 1 9 6 1 liep de 3 2 8 wederom
rangeerschade op, nu in Utrecht, waar ook de
Pe 9 3 1 en Hondekop 742 bij betrokken
waren. Herstel was van 6 tot 15 september in
de Wph.
De eerste grote revisie (H3) was van 16 mei
tot 13 juli 1966. Het jaar daarop (30 november tot 15 december) was de 3 2 8 bij
Werkspoor voor inbouwen van de ATB-apparatuur. De 3 2 8 was hier weer van 8 tot 2 4
december 1969, toen voor "modernisering".
In maart van dat jaar was het stel overigens al
voorzien van de NS-emblemen.
De snelheidsverhoging bij de inzet van materieel '54 (140 km/h) leidde regelmatig tot
warmgelopen steunlagers.

Op 2 1 augustus 1994 heeft EID2 3 7 8 als stoptrein Zwolle-Emmen zojuist Gramsbergen
verlaten en nadert Coevorden (Foto Marcel van Ee, collectie Rob van Ee).

IVlat'54 II stel 3 7 8 aan het perron te Hilversum in 1 9 6 9 (Foto: collectie Nico Spilt).
pelingen, de 3 2 8 kwam hiermee op 22 juli

Van dit voor materieel ' 5 4 kenmerkend euvel
heeft de 3 2 8 betrekkelijk vs/einig last gehad.
Het stel kwam met deze klachten voor herstel
op 16 juni 1970 naar Haarlem en een dag
later weer in dienst. In december van dat jaar
werd het derde frontsein aangebracht.
De H2-revisie van de 3 2 8 was van 10 mei tot
24 juni 1 9 7 1 . Bij die gelegenheid werd het
stel tevens gehuisstijld (gele kleur), het was
op dat moment het veertiende treinstel van
zijn serie.

1985 in dienst.
Schade liep het stel pas weer op in Hengelo
op 18 mei 1 9 8 6 toen het als trein 7 6 7 0 met
de Bk door een stootjuk reed. Echt ernstig
was het allemaal niet, de 3 2 8 hoefde voor het
herstel niet naar Haarlem.
Op 25 mei 1993 was het voor de 3 2 8 en 7
andere tweetjes en 11 vierwagenstellen
gedaan: massale terzijdestelling. Op 4 juni
1993 werd met de 3 2 8 een groot deel van de
vloot materieel ' 5 4 in Roosendaal verzameld.
Na enkele onttakelingswerkzaamheden verdween de 3 2 8 nog hetzelfde jaar, op 12
november, samen met de EID4 7 5 4 , naar de
sloop.

De volgende grote revisie was van 25 maart
tot 13 juni 1 9 7 5 . Pas in 1982 (1 maart tot
13 april) zou de 3 2 8 zijn volgende kleine
revisie krijgen. Daartussenin was het stel in
1979 twee maal in de hoofdwerkplaats voor
herstel van elektrische storingen: 5 - 6 januari
en 2 1 - 2 3 februari.

ELD2 3 7 8 maakte op 3 0 mei 1952 de eerste
proefritten en werd op 1 juni 1962 afgeleverd
en in dienst gesteld. Door een botsing met
mP 9 2 2 6 raakte het stel op 16 april 1965
beschadigd aan de ABDk. Herstel vond plaats
van 27 april tot 24 mei. Van 12 tot 29 juli

Voor het uitvoeren van constructiewijzigingen
was de 3 2 8 van 2 0 tot 27 september 1984 in
de hoofdwerkplaats Amersfoort. Een kenmerkende constructiewijziging was het aanbrengen van verwarming in de automatische kop-
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1966 kreeg de 3 7 8 kilometerrevisie en werd
voorzien van linoleum op de vloeren. Van 22
mei tot 6 juni 1967 was het stel bij Werkspoor voor inbouw van ATB. In mei 1969
kreeg de 3 7 8 de nieuwe NS-emblemen in wit
op de groene wanden, maar dat bleef maar
kort zo. Van 2 maart tot 13 april 1970 onderging het stel een uitgebreide kleine revisie
(H2 +), waarbij het geel werd geschilderd.
Aansluitend ging het stel naar Werkspoor voor
de moderniseringen in het kader van
Spoorslag 7 0 : 14 april tot 29 april 1970,
waarmee het de laatst behandelde twee was.
Van 16 juni tot 30 juli 1975 kreeg de 3 7 8
een kleine (H2-)revisie. In december van dat
jaar was de 3 7 8 (met de 328) betrokken bij
de treinkaping nabij Beilen, waarbij de feitelijke gijzeling van passagiers in de 3 7 8 plaats
vond. Na afloop daarvan kwamen de stellen
op 14 december 1975 naar Zwolle, waarna
de 3 2 8 meteen weer in dienst kwam. De 3 7 8
werd naar Leidschendam gebracht en daar
gereinigd en hersteld, waarna hij op 22
december weer in dienst kwam.
Bij een botsing in Groningen op 23 mei 1979

liep de ABDk schade op aan de kop. Herstel
hiervan in Haarlem werd gevolgd door grote
revisie (H3), waardoor de 3 7 8 van 30 mei tot
7 september 1979 in de hoofdwerkplaats verbleef. Na een volgende H2-revisie van 8 april
tot 20 juni 1986 liep de 3 7 8 op 17 juni
1993 binnen bij de firma Conrail in de hulpwerkplaats Roosendaal voor een opknapbeurt:
aflevering op 8 september 1993.
In het rijtje buitendienststellingen van
1995/96 kwam de 3 7 8 terecht bij de tien
tweetjes (en tien vieren) die per 28 mei 1995
uit het materieelpark geschrapt werden en in
de weken erna op Zwolle Rangeerstation verzameld werden. Daar vertoefde de 3 7 8 anderhalf jaar alvorens hij, samen met de 3 8 7 achter de 381-k765, op 27 november 1996 naar
Amsterdam Westhaven gesleept werd en bij
sloper Hollandia / HKS Metals geplaatst werd.
Bron: Maandblad Het Openbaar Vervoer
(HOV)/Railnieuws (RN) nr. 570 (juni 2 0 0 6 ) ,
biz. 230/231
Archief: P.W. van der Vlist - Huizen

Mat'54 tweewagenstellen 3 2 8 -i- 3 3 0 staan te Hilversum langs het perron op 18 april 1 9 8 4
(Foto: J.A. v/d Jagt / © Railcolor, collectie Ruud van Schalk).

Levensloop ELD4 747/758
Treinstel 747 werd op 26 april 1957 afgeleverd door Werkspoor. De B werd door Beijnes
gebouwd en op 2 april bij Werkspoor afgeleverd. De 747 zou gedurende zijn leven de
Hoofdwerkplaats (WPh) Haarlem menigmaal
bezoeken voor herstel van schade, naast de
gebruikelijke revisies. In tegenstelling tot vele
soortgenoten, wisselde de 747 niet bakken
met andere stellen. Het eerste bezoek aan de
WPh Haarlem was niet voor revisie of schadeherstel, maar voor een grondige reiniging. De
747 werd n.l. gebruikt bij de opening van de
Velsertunnel. De eerste revisie onderging de
747 van 17 februari tot 02 maart ' 5 9 , maar
zou 5 dagen later al weer terugkeren voor herstel van botsschade. Deze liep het op in
Kruiningen en het herstel duurde tot 23
maart dat jaar. De tweede revisie was van 3 0
oktober tot 07 november ' 6 1 . Van 3 0 oktober
tot 07 november '62 was de 747 weer voor

herstel in Haarlem. Ditmaal betrof het een
klein brandje in de A- bak. De eerste grote
revisie was van 22 juli tot 02 oktober ' 6 4 . Het
begint wat ééntonig te worden, maar hier
heeft men weer niet lang van kunnen genieten; op 17 maart '65 liep de 747 botsschade
op in Amsterdam. Herstel: van 18 maart tot
02 april 1965. Van 18 mei tot 09 juni '67
kreeg het een kleine revisie. Op 07 juli 1967
kwam de 747 terug bij zijn bouwer om als één
van de eerste uit zijn serie, ATB ingebouwd te
krijgen. Exact een maand later vertrok het
weer. Op 29 november '68 was het weer raak:
de 747 kwam tussen Gouda en Zoetermeer in
botsing met een goederentrein. Het herstel
van de schade werd gecombineerd met een
uitgebreide kleine revisie. Bij deze revisie
werden de moderniseringen in het kader van
"Spoorslag ' 7 0 " uitgevoerd. De 747 was hierbij de tweede uit zijn serie (na de 7 1 1 ) .

IVlat'54 treinstel 747 staat op 2 4 april 1970 te Amsterdam CS lekker in het zonnetje
(Foto: collectie Nico Spilt).

Al deze werkzaamheden duurden van 19
december ' 6 8 tot 17 april ' 6 9 , waarbij de
747 tevens geel werd. Om de moderniseringen te completeren was de 747 terug in
Haarlem van 11 tot 15 mei ' 7 0 . Een kleine
maand later weer, maar dan voor herstel van
een storing. Op 2 1 april 1973 ontspoorde de
747 in Zwolle op zodanige manier, dat deze
in twee delen naar Haarlem moest voor herstel: op 27 april de Bk -i- A en een dag later
de B -I- BDk. Het herstel duurde tot 15 augustus 1973, waarbij van de gelegenheid gebruik
werd gemaakt om het ook de grote revisie te
laten ondergaan. Op 23 mei 1977 was de
747 onderweg als IC 5 2 1 naar Groningen,
maar zou niet verder komen dan De Punt (net
op de grens van Drenthe en Groningen); het
werd gekaapt door een Zuidmolukse bevrijdingsorganisatie en zou daar 3 weken staan.
Tevens werd er in de buurt een groep kinderen in een school gegijzeld. Er volgde een
periode van onderhandelen, wat zeer zenuwslopend was, waarbij de Molukkers een
" 7 4 7 " eisten en een vrije aftocht. In de vroege ochtend van 11 juni 1977 werd er ingegrepen: straaljagers vielen de 747 aan en mariniers bestormden deze. Bij deze actie werden
twee reizigers gedood en tevens zes kapers.
De materiele schade: de Bk werd doorzeefd
met kogels. Dezelfde dag nog werd de 747
naar Zwolle gesleept door de 2 4 7 5 voor het
eerste onderzoek. Op 22 juni ging het door
naar Haarlem. Ook hier werd het verder
onderzocht door justitie. Op 14 juli werd het
vrij gegeven voor herstel, en op 28 november
1977 keerde het weer terug in de dienst. De
747 zou nog vele malen terug keren voor herstel van storingen, maar dit duurde gemiddeld één dag. Van 27 januari tot 20 april
1984 was de 747 in Haarlem voor herstel van
een defecte koppeling tussen de B en de
BDk, waarbij het herstel werd gecombineerd
met kleine revisie. Om 1993 te halen had de

747 een opknapbeurt nodig: deze werd uitgevoerd door de firma Conrail in Roosendaal en
duurde van 0 8 oktober tot 0 1 november ' 9 1 .
In die periode werden de coachstellen, alsmede de 1 9 7 0 , terugvernummerd/ gedegradeerd. Toch zou er een afwijking in de nummering komen: de 747 werd vernummerd in
de 7 5 8 ! De reden? Overlevenden van de
kaping werden middels dit nummer herinnerd
aan de zenuwoorlog van toen en middels dit
"nieuwe" nummer zou dit niet meer gebeuren! 14 jaar na dato doet dit toch wat vreemd
aan, zeker als men daarbij bedenkt dat de
asbeststellen (waar de 747/758 ook toe
behoorde) twee jaar later afgevoerd zouden
worden! De 747/758 eindigde zijn leven in
stijl (van de vele botsschades): het haalde de
eindstreep niet. Op 23 juni 1993 werden de
( 1 ) 7 8 5 -I- 7 4 7 / 7 5 8 weggerangeerd naar
Utrecht OZ en botsten daar met kracht op de
337 -I- 739 (zie ook sloopspecial "Enkeltje
Westhaven"). Daar o.a. de 747/758 nog maar
enkele maanden te gaan had, loonde het
uiteraard niet meer om hersteld te worden,
maar werd in tegendeel afgevoerd naar de
sloop. Op 4 juli ging de 747/758 samen met
de 739 naar Amsterdam Zaanstraat om daar
te wachten tot er ruimte was bij de sloop. Voor
de 747/758 was er vanaf 2 8 juli 1993 ruimte en zodoende verdween het naar de sloper.
Bron: Maandblad Het Openbaar Vervoer
(HOV) nr. 4 3 1 (1994 - 4), bIz. 67 en 6 8 .
Archief: P.W. van der Vlist - Huizen
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Treinkaping Wijster in de media
In de jaren ' 7 0 vindt er een radicalisering
plaats binnen de Zuid-Molukse gemeenschap
in Nederland. In 1966, na de moord op
Somoukil en de komst van zijn vrouw en zoontje naar Nederland, begon dit met brandstichting in de Indonesische ambassade in Den
Haag. In 1 9 7 0 , aan de vooravond van het
bezoek van de Indonesische president
Soeharto,
werd
de woning
van de
Indonesische ambassadeur in Wassenaar
bezet. In 1975 was de treinkaping bij Wijster
en in Amsterdam werd het Indonesisch consulaat bezet. In 1977 volgde weer een treinkaping (bij De Punt) en een schoolgijzeling in
Bovensmilde. In 1978 werden ambtenaren
gegijzeld op het provinciehuis in Assen.
Op dinsdag 2 december 1 9 7 5 , 's ochtends
om 10.07 uur stopte de trein van Groningen
naar Zwolle in een weiland bij het Drentse
Wijster. Het was het begin van een actie van
een groep jonge Zuid-Molukkers. Om 9 . 3 3
uur vertrekt de stoptrein Groningen-Zwolle
vanaf het hoofdstation in Groningen. Om
9.53 uur verlaat deze trein het station Assen.
De passagiers schenken geen bijzondere aandacht aan een groepje Zuid-Molukse jongeren
dat in Sinterklaaspapier gewikkelde pakken
bij zich heeft. Vlak na het vertrek uit Beilen
om 10.03 uur stopt de trein om 10.07 uur
'zomaar' ter hoogte van Wijster. Pas tegen half
twaalf komen de eerste berichten over de
kaping los. Het zijn verwarde berichten, want
het is niet bekend wat het doel van de actie
is. De politie spreekt van een kaping door "vijf
of zes donkergekleurde mannen".
Door het in gijzeling nemen van enkele tientallen treinpassagiers wilden zij de aandacht
vestigen op "het onrecht dat het volk der

Treinkaping De Punt in de media

Zuid-Molukkers was aangedaan". De 'trein bij
Wijster' werd wereldnieuws. Dertien dagen
lang leefden ontelbaren mee met het lot van
de passagiers en het treinpersoneel. Drie van
de inzittenden zouden het niet overleven; ze
werden doodgeschoten door de zeven kapers.
Zondagmorgen 14 december kwam het einde
van de gijzeling even onverwacht als ze was
begonnen. In de bruine Rode Kruisdekens
gehuld stapten 23 mensen uit treinstel 3 7 8 .
Ze waren diep aangeslagen door de angstige
gebeurtenissen, maar ongedeerd. De kaping
veranderde hun leven echter drastisch.

Op zaterdagochtend 11 juni 1977 maakt de
Nederlandse overheid plotseling en onverwacht hard een einde aan de Molukse gijzelingsacties van de trein bij De Punt en de
lagere school in Bovensmilde.
Bij deze grootste militaire operatie sinds de
oorlog in Nederland uitgevoerd, waarbij
15.000 kogels op de trein worden afgevuurd,
komen ruim 50 gegijzelden ongedeerd vrij.
Maar er zijn ook doden te betreuren. Twee
gegijzelden en zes kapers worden doodgeschoten. Met deze aanval brak de overheid
resoluut met de tot dan toe gevolgde Dutch
Approach - de benadering om door middel
van praten en tijd rekken de actie te beëindigen.

Nadat de kaping is afgelopen worden maanden later de treinkapers berecht. Ze zijn alle
zeven van moord beschuldigd. Op 2 5 maart
1976 luidt het vonnis van de Rechtbank in
Assen: veertien jaar gevangenisstraf.

De politiek zag destijds geen reden een
onderzoek in te stellen naar de gang van
zaken rond de aanval. Bijna 25 jaar later zoeken we met de direct betrokkenen antwoorden
op de vele vragen die bestaan rond de ware
toedracht ervan. Waarom werd de Dutch
Approach verlaten? Waarom kregen verdere
bemiddelingspogingen geen kans? Wat was
het aanvalsplan? Hoe werd het politiek gepresenteerd en hoe werd het in de praktijk uitgevoerd?

Bronnen
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De motor achter de Dutch Approach was zonder twijfel minister-president Joop den Uyl.
Na afloop van de aanval verklaart hij dan ook:
"Dat geweld nodig was om een einde te
maken aan de gijzeling ervaren wij als een
nederlaag". Hij wordt hiervoor zwaar bekritiseerd, omdat hij daarmee de militairen afvalt.
Uniek is een niet eerder uitgezonden fragment uit 1 9 8 7 , tien jaar na de aanval, waarin
Den Uyl nog iets verder
gaat.
Onomwonden, en met spijt zegt hij: "Het blijft
een executie van mensen, in overtreding,
maar het is een executie." De schutters laten
in de film geen misverstand bestaan over het
doel van de beschieting van de trein van buitenaf: de kapers uit te schakelen. Maar zo
duidelijk heeft een politicus dat nog niet eer-
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der gezegd.
Door middel van warmtefotografie en afluisterapparatuur weten de militairen vlak voor de
aanval precies waar de kapers zich bevinden.
Er worden er op het laatst extra mitrailleurs
ingezet om die plaatsen te doorzeven.
Minister van Justitie Van Agt spreekt in dit
verband echter liever over 'compartimenteren': het beschieten van de portalen om te
voorkomen dat de kapers bij de gegijzelden
kunnen komen.
De film laat zien dat beide plannen naast
elkaar zijn uitgevoerd, én dat de uitvoering
ervan niet feilloos verloopt. Bij het 'compartimenteren' wordt namelijk een passagier,
Ansje Monsjou, op een van de balkons
gedood. De kapers blijken na de beschieting
nog in staat terug te schieten naar de oprukkende mariniers. Twee mariniers doen in de
film uit de doeken hoe het tenslotte geheel op
hun persoonlijke inschatting neerkwam om de
kapers te doden dan wel te arresteren.
Hansina, de enige vrouwelijke kaper, wordt
hiervan het slachtoffer. Junus Ririmasse, die
de aanval met 14 kogels in zijn lichaam overleeft, vertelt in de film hoe hij meer geluk
heeft.
De Dutch Approach mislukte door de impasse
die ontstond nadat de kapers in de vorige
aflevering een toezegging hebben gekregen
dat ze naar het buitenland kunnen vertrekken, waarna de invloed van de onderhandelaar dokter Mulder tot nul daalde. Daarnaast
speelde de Molukse onderhandelaar mevrouw
Soumokil, die in 1975 nog zorgde voor de
goede afloop, in 1977 een hoogst ongelukkige rol. Zij brengt enkele dagen voor de aanval
een briefje de trein in waaruit blijkt dat de
Afrikaanse staat Benin bereid is de kapers op
te nemen. Het is de vraag of nieuwe onderhandelingen daarna nog wel zin zouden hebben gehad. De overheid had de vrije aftocht
teruggedraaid.

Operatiën
J. Boekelmans, precisieschutter BBE;
B.C. Bouman, precisieschutter BBE;
H.W. Helmantel, Rechercheur
Rijkspolitie Groningen;
G. Huijsse,
rechercheur terreurbestrijding;
D. de Jong, politierechercheur en Leider
Plaatselijk Delict 1 9 7 7 ;
C. Kommer, commandant BBE-schutters;
D.A. Scholing, rechercheur Rijkspolitie
Assen;

Door het voortduren van de kaping meent ze
nu dat de gezondheid van de gegijzelden ernstig in gevaar komt.
Dokter Tutuhatunewa verklaart in de film echter dat hij bij zijn bezoek aan de trein hiervoor
geen aanwijzigen kan vinden. Het belangrijkste voor de afloop is het feit dat er politiek en
militair een consensus groeide om het aanvalsplan, dat na de voorbereidingen van 1975
verder was geperfectioneerd, ditmaal daadwerkelijk toe te passen.

-

Bronnen

Molukse autoriteiten

Molukse actievoerders
Junus Ririmasse,
actievoerder trein De Punt '77;
Gustaaf Tehupuring,
bezetter school Bovensmilde '77
Haagse autoriteiten

-

BBE-ers Korps Mariniers

-

-

Mr. A.A.M. van Agt, minister van Justitie;
W.F.K.J.F. Frackers, hoofd Politie,
ministerie van Justitie;
Mr. M. van der Stoel,
Minister van Buitenlandse Zaken;
Dr. J.A. van Kemenade,
minister van Onderwijs;
Mr. A. Stemerdink, minister van Defensie

-

Z. Pessireron, bemiddelaar Wijster '75;
E. F Souhuwat - Tomasoa, assistent
Manusama lid Moluks Crisiscentrum;
J. Soumokil - Taniwel, bemiddelaar;
Mr. H. W. J. Droesen,
advocaat voor de RMS;
H. J. Owel,
bankier en RMS-zaakgelastigde;
RL.J. Tutuhatunewa, bemiddelaar

Overigen
K. Buurman, chef NOS-radio;
D.F van Geel, warmtefotografie;
G.F Neick, kinderarts

Treinkaping De Punt: Chronologie
Hieronder volgt een chronologisch overzicht van de diverse gebeurtenissen ten tijde van de
gijzeling
23
24
25
26

mei
mei
mei
mei

1977
1977
1977
1977

28 mei 1977
29 mei 1977
30
31
1
4
5
6
8
9
11

mei
mei
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni

1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977

De gijzeling begint
Bij de NOS radio wordt een brief van eisen voorgelezen
Verkiezingen (deze gaan gewoon door)
Een geboeide man wordt buiten de trein geplaatst en weer naar binnen
gehaald
Grote schoonmaak in de trein, 50 demonstranten bieden zich aan ter
vervanging van de gijzelaars
Onderhandelingen over het vrijlaten van de zwangere N. Ellenbroek lopen
op niets uit
De gijzeling gaat de tweede week in
De kapers vragen voor het eerst om een bemiddelaar
De kapers vragen om een ambulance, maar trekken dit verzoek weer in
2 bemiddelaars voeren een urenlang gesprek met de kapers
2 zwangere vrouwen mogen de trein verlaten
De kapers spelen buiten de trein slagbal
Een zieke passagier (Th. J. van Hattem) wordt vrijgelaten
2 bemiddelaars hebben een tweede gesprek met de kapers
's Morgens vroeg komt er na 4 8 2 uur een einde aan de gijzeling

De plaats waar 3 0 jaar geleden de tweede treinkaping plaats vond waarbij Hondekop treinstel 747 betrokken was geraakt (Foto: Robert Huls, 3 1 augustus 2 0 0 2 ) .

Beleidscentrum Assen
Mr.T. Faber-de Heer,
voorlichter ministerie van Justitie;
Mr. R. A. Gonsalves,
landelijk terreurofficier;
H. Havinga, BBE-psychiater;
Dr. D. Mulder, rijkspsychiater;
Mr. A.P. Schilthuis,
commissaris van de Koningin Drenthe;
J.A.H. Stokreef, coördinator BBE's
Gegijzelden
J.W.A.M. Fakkert, gijzelaar De Punt;
K.H.M. Monsjou, vader gijzelaar De Punt;
R.M.C. Oostveen, gijzelaar De Punt;
E.J. van der Vliet, hoofdonderwijzer en
gijzelaar Bovensmilde

34

Verantwoording
over treinkapingen is een weloverwogen afweging geweest. De historie van materieel 1954
is onlosmakelijk verbonden met deze ingrijpende gebeurtenissen uit de jaren zeventig.
Inzake de zorgvuldigheid die de auteurs en de
uitgever hebben betracht, is ons inziens sprake van een zo objectief en neutraal mogelijke
beschrijving van het voorgevallene en zonder
enige stellingname in het politieke dilemma.
"Op dood spoor" is geen opinievormend document; het geeft een relaas van de feiten zoals
deze zich hebben voorgedaan.

De redactie is zich ervan bewust met dit
document niet compleet te zijn. Belangrijk
vonden wij het de artikelen de vorm te geven,
die het beste aansluiting geeft bij de feitelijke gebeurtenissen tijdens de kapingsacties,
het daarbij betrokken materieel van NS
benoemen en de politieke achtergrond te
schetsen, die toen in de bewuste periode
speelde.
De uitgebreide bronvermeldingen geven de
geïnteresseerde lezer wellicht de gelegenheid
dieper op de materie te kunnen ingaan; het
valt buiten het bestek van de omvang van dit
bulletin.

Redactieteam Communicatie
Edward Bary en Robert Huls

De keuze om een speciale uitgave te maken

Het bovenleidingportaal bij De Punt waar 3 0 jaar na dato nog steeds de restanten van
de beschietingen terug te vinden zijn (Foto; Robert Huls, 3 1 augustus 2 0 0 2 ) .
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Antwoordstrook

Productinformatie

Reserveren is mogelijk door middel van voorintekening via onderstaan-

Toelichting op themanummer Op dood spoor
Dit document gaat over de treinkapingen in Nederland in 1975 en
1977. "Op dood spoor" bevat een bundeling van wat eerder reeds in
bulletins van onze stichting, in de media (radio en TV), archieven en
internetwebsites

daarover

is teruggevonden.

De auteurs

Rob

Neutelings en Sander Wegereef publiceerden eerder een tweetal artikelen in de Informatiebulletins van de Stichting Mat'54 Hondekopvier; die artikelen zijn integraal overgenomen. Verder is nieuw materiaal gevonden waar middels bronvermelding naar verwezen wordt.
Nieuw fotomateriaal is verwerkt.
De redactie is zich ervan bewust hiermee niet compleet te zijn.
Belangrijk vonden wij het de artikelen de vorm te geven, die het beste
aansluiting geeft bij de feitelijke gebeurtenissen tijdens de kapingsacties, het daarbij betrokken materieel van NS benoemen en de politieke achtergrond te schetsen, die toen in de bewuste periode speelde.
De uitgebreide bronvermeldingen geven de geïnteresseerde lezer wellicht de gelegenheid dieper op de materie te kunnen ingaan; het valt
buiten het bestek van de omvang van deze special.

de antwoordstrook. Betaling vooraf op giro 187711 t.n.v. Stichting
Mat'54 Hondekop-vier te Dordrecht. De special wordt u dan direct na
verschijning (eind mei 2007) toegezonden.
Let op!: Indien u via internetbankieren (girotel) geld overmaakt,
vergeet dan niet ook uw adresgegevens -i- naam door te geven, zodat
wij uw bestelling goed kunnen verwerken. De banken vermelden deze
gegevens niet automatisch.
Graag ook even vermelden: "bestelling ODS - artikelnummer 100006
. . . . .

...
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Strookje opsturen naar het redactieadres. Kopi« van deze flyer
opsturen mag ook. Een e-mailbericht ? "

'@hetnet.nl mag ook

mits u uw gegevens vermeldt.
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De keuze om een speciale uitgave te maken over treinkapingen is een
weloverwogen afweging geweest. De historie van het materieel 1954 is
onlosmakelijk verbonden met deze ingrijpende gebeurtenissen uit de
jaren zeventig. Inzake de zorgvuldigheid die de auteurs en de uitgever
hebben betracht, is ons inziens sprake van een zo objectief en neutraal
mogelijke beschrijving van het voorgevallene en zonder enige stellingname in het politieke dilemma. "Op dood spoor" is geen opinievormend document; het geeft een (foto)relaas en analyse van de feiten
zoals deze zich hebben voorgedaan. Het belicht de politieke achtergronden.

Ondergetekende heeft de special "Op dood spoor" besteld en een
bedrag van 12,50 euro overgemaakt naar de stichtingsgiro 187711
onder vermelding van "Bestelling ODS-artikeInr.: 1 0 0 0 0 6 "
Naam
Adres
Postcode -1- woonplaats
e-mail
donateur
Handtekening
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