
 

 

PERSBERICHT 

Treinkaping ‘De Punt’: nabestaanden en overlevende stellen Staat aansprakelijk 

 

Amsterdam, 5 november 2014 - Advocaten Liesbeth Zegveld en Brechtje Vossenberg hebben 

vandaag de Nederlandse Staat aansprakelijk gesteld namens de nabestaanden van vijf kapers die 

bij de gewelddadige beëindiging van de treinkaping nabij De Punt (Drenthe) werden 

doodgeschoten, alsmede namens één overlevende van de bestorming.  

Aanleiding voor de aansprakelijkstelling zijn in 2013 beschikbaar gekomen stukken van vlak na 

de kaping, die onderzoeksjournalist Jan Beckers wist te verkrijgen. Daaruit blijkt dat de regering 

bij de bestorming een overmacht aan geweld heeft ingezet, en dat er is gehandeld in strijd met de 

normaliter van toepassing zijnde geweldsinstructies. Het gaat onder meer om autopsieverslagen en 

verslagen van het justitieel forensisch onderzoek uit die tijd. Naast duidelijkheid over de 

werkelijke omvang van het toegepaste geweld, blijkt uit de stukken dat er kapers zijn 

geëxecuteerd, dat er op slapende kapers is geschoten en dat er ook gericht is geschoten op de 

lijken van reeds doodgeschoten kapers. De mariniers die de trein enterden gebruikten bovendien 

Hollow Point 5 kogels, een door het oorlogsrecht verboden munitiesoort. 

In de nasleep van de treinkaping heeft de Staat essentiële informatie verhuld over de 

gebeurtenissen in de trein, en is er onjuiste informatie verstrekt over de omvang van het 

toegepaste geweld. Dat gebeurde niet alleen richting de nabestaanden van de omgekomen kapers, 

maar ook richting de Tweede Kamer en nabestaanden van een van de omgekomen gijzelaars. Zijn 

weduwe werd indertijd gezegd dat haar man dodelijk was getroffen door ‘één Molukse kogel’ 

terwijl uit een onder de pet gehouden verslag uit 1978 bekend was dat hij in werkelijkheid was 

getroffen door een zestal kogels van één of meerdere wapens van mariniers in de trein.  

 

Achtergrond 

In de ochtend van 23 mei 1977, kaapten negen Molukse jongeren ter hoogte van het dorp De Punt (Drenthe) een 

intercity. De treinkaping werd op 13 juni 1977 op gewelddadige wijze beëindigd, waarbij zes van de negen 

kapers en twee gegijzelden omkwamen, en anderen (ernstig) gewond raakten. In zijn verslag aan het parlement, 

vertelde toenmalig Minister van Justitie van Agt dat er “beheerst geweld” was gebruikt, en het dossier werd op 

23 juni 1977 door de regering gesloten. De beschikbaar gekomen stukken spreken die conclusie tegen. Naar 

aanleiding van kamervragen, heeft Minister van Veiligheid en Justitie Opstelten eind 2013 een archiefonderzoek 

gelast naar ‘De Punt’. 
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