
2013D40074 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 9 oktober 2013 

In reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie aan de 
ministers van Veiligheid en Justitie en Defensie van 13 juni 2013 
aangaande het onlangs verschenen artikel van journalist Beckers en de 
heer J. Ririmasse over de treinkaping bij De Punt bericht ik u, mede 
namens de minister van Defensie, als volgt. 

Wij hebben met interesse kennisgenomen van het onderzoek van de 
heren J. Beckers en J. Ririmasse. Belangrijke bronnen van hun onderzoek 
zijn de autopsierapporten, de onderzoeksrapporten van het Gerechtelijk 
Laboratorium en van de technische recherche Rijkspolitie. Deze stukken 
hebben zij met de hulp van een forensisch expert geduid. Op grond 
hiervan trekken zij, onder meer, de verstrekkende conclusie dat drie en 
mogelijk vier van de kapers in de trein zijn geëxecuteerd door mariniers 
van de Bijzondere Bijstands Eenheid. 

Over de beëindiging van de gijzeling bij De Punt, het daarbij gebruikte 
geweld en de zwaarwegende dilemma’s die hierbij aan de orde zijn 
geweest, heeft de regering zich in juni 1977 tegenover het parlement 
verantwoord. De toenmalige minister-president Den Uyl heeft op 14 juni 
1977 in de Tweede Kamer een regeringsverklaring afgelegd over onder 
andere de gebeurtenissen voorafgaand en tijdens de bevrijdingsactie bij 
deze gijzeling. Voorts heeft de toenmalige minister van Justitie Van Agt bij 
brief van 21 juni 1977 de Tweede Kamer door middel van een gedetail-
leerde beschrijving van de gebeurtenissen over beide gijzelingen 
geïnformeerd. Op 23 juni 1977 heeft de Tweede Kamer hierover 
gesproken. Ik verwijs naar de desbetreffende Kamerstukken. 

Mede gelet op deze aan het parlement afgelegde verantwoording kan 
over het onderzoek van de heren Beckers en Ririmasse worden opgemerkt 
dat daarin belangrijke aspecten zoals de tactische afwegingen bij de 
bevrijdingsactie onderbelicht blijven en dat er onvoldoende oog is voor de 
complexe, onoverzichtelijke situatie waarmee de mariniers in de trein 
werden geconfronteerd. Evenmin worden in het onderzoek de bevin-
dingen aan mogelijke alternatieve verklaringen getoetst en in kritisch 
perspectief geplaatst. 

De in het onderzoek gepresenteerde gegevens bieden daarom onvol-
doende basis voor de conclusie die door de onderzoekers is getrokken. 
Wij nemen daarvan dan ook afstand. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I.W. Opstelten
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