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Beëindiging van de gijzeling bij De Punt, 11 juni 1977 
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SAMENVATTING VAN DE BEVINDINGEN 
 
Er is massaal en nodeloos geweld aangewend bij de gecombineerde aanval op de trein bij De 
Punt op 11 juni 1977, in strijd met het antiterreurbeleid en wettelijke kaders, en met 
desastreuze gevolgen. Ook vanuit militaire optiek is sprake van de aanwending van 
disproportioneel geweld. Het aantal slachtoffers was nodeloos hoog: Acht doden en negen 
gewonden. Tactische mogelijkheden - gedekte en ongeziene naderingsmogelijkheden van de 
trein - zijn willens en wetens niet benut, en door de inzet van zware vuursteun is het 
verrassingseffect nodeloos prijsgegeven. Hierdoor is het tactische principe van 
‘compartimenteren’ afbreuk gedaan. De veiligheid van de passagiers en mariniers is 
ondergeschikt gemaakt aan de intentie van het uitgevoerde plan. 
 
 

OPERATIONELE ANALYSE 
 
1. Inleiding. 
 
1/1 Aanleiding. In dit rapport wordt de gecombineerde aanval geanalyseerd die is uitgevoerd 
door de Bijzondere Bijstandseenheden (BBE-Mariniers en BBE-Krijgsmacht) op een gekaapte 
trein bij ‘De Punt’ in de provincie Drenthe, op 11 juni 1977. De trein was door negen Zuid-
Molukkers gekaapt op 23 mei 1977, gelijktijdig met een lagere school in Bovensmilde.  
Bij de gecombineerde aanval op de trein op 11 juni 1977, is gebruikgemaakt van een 
manoeuvre- en vuursteunelement - respectievelijk de Bijzondere Bijstandseenheid (BBE-M) 
en de Bijzondere Bijstandseenheid Krijgsmacht (BBE-K)  - zoals dat te doen gebruikelijk is bij 
militaire operaties. 
Uitvoering van het plan heeft geresulteerd in een groot aantal dodelijke slachtoffers en 
gewonden: Acht doden en negen gewonden. Twee van de 51 passagiers zijn om het leven 
gekomen, zes van de negen gijzelnemers zijn gedood, bovendien waren er negen gewonden 
(zes passagiers, twee mariniers en een gijzelnemer). 
Omtrent de besluitvorming en het militaire optreden zijn er tot op heden grote 
onduidelijkheden.  
Door de nabestaanden van twee gijzelnemers is een proces tegen de Nederlandse Staat 
aangespannen, vanwege de disproportionele aanwending van geweld bij de aanval op de 
trein bij De Punt op 11 juni 1977. De gang van zaken rond de zaak ‘De Punt’ heeft (op 18 
januari 2018) bovendien geresulteerd in een ‘Aangifte beïnvloeding getuigen’, tegen een 
aantal ambtenaren, waaronder de secretaris-generaal van het Ministerie van Defensie, die 
oud-mariniers - die als getuigen zijn gehoord - zouden hebben beïnvloed.  
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De uitgevoerde operatie op 11 juni 1977, heeft niet kunnen voorkomen dat op 13-14 maart 
1978 wederom een gijzeling heeft plaatsgevonden in het Provinciehuis te Assen, waarbij de 
vrijlating van 21 Zuid-Molukse gevangen werd geëist. 
 
1/2 Doelstelling. Doelstelling van deze operationele analyse is om opheldering te krijgen over 
de noodzaak voor de massale geweldsaanwending bij de gecombineerde aanval op de trein 
op 11 juni 1977 en over de besluitvorming die daaraan ten grondslag ligt, teneinde bij te 
dragen aan een proces van waarheidsvinding en noodzakelijk reflectie.  
De gijzelneming van een trein bij De Punt en van een lagere school in Bovensmilde, en de 
wijze waarop (militair) is opgetreden zijn onlosmakelijk verbonden met het proces van 
dekolonisatie van Nederland. Het massaal aangewende geweld op 11 juni 1977 bij de aanval 
op de trein, vertoont overeenkomsten met de wijze van aanwending van geweld door 
Nederland bij de dekolonisatie van Indonesië, in de tweede helft van de jaren veertig. 
Historische en maatschappelijk context zijn niet alleen onontbeerlijk om de Zuid-Molukse 
gijzelnemingen te kunnen begrijpen, maar mogelijk ook om het besluit - het reflex, lijkt het - 
tot de inzet van massaal geweld tegen de Zuid-Molukse gijzelnemers op 11 juni 1977. 
 
1/3 Methode. Voor deze operationele analyse is gebruik gemaakt van het verslag “Beëindiging 
van de gijzeling bij De Punt in 1977” van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en van het 
Ministerie van Defensie (2014); tenzij anders vermeld zijn de opgenomen passages en quotes 
in deze operationele analyse afkomstig uit dit verslag. Ook is gebruik gemaakt - onder andere 
voor een vergelijkend onderzoek om het besluitvormingsproces te kunnen doorgronden - van 
twee ‘operatie-orders’ (respectievelijk genoemd het “INITIATIEFPLAN TREIN”, gedateerd 27 
mei 1977 en het “NOOD- EN INITIATIEFPLAN”, gedateerd 8 juni 1977) die waren opgesteld en 
gebruikt tijdens de gijzeling van de trein (23 mei - 11 juni 1977). Ik verwijs naar deze operatie-
orders respectievelijk als ‘Plan A’ en ‘Plan B’). 
Voorts is op 14 juni 2018 een terreinstudie op locatie bij De Punt (Glimmen) uitgevoerd, ter 
beoordeling van het aanvalsplan, en om vast te stellen of de juiste argumentatie is gebruikt 
om de opzet en uitvoering van het plan te wijzigen (Plan A te vervangen door Plan B).  
Opvallend zijn onder meer de zeer forse ‘opschaling’ van de geweldsmiddelen die door de 
BBE-en zijn ingezet, en de argumentatie die daarvoor wordt gebruikt: Op 8 juni 1977 is het 
oorspronkelijke plan - het “INITIATIEFPLAN TREIN”, gedateerd 27 mei 1977 vervangen door 
het “NOOD- EN INITIATIEFPLAN”, gedateerd 8 juni 1977.  
Uit deze operationele analyse blijkt dat de direct betrokkenen en besluitvormers bij de 
inzet(keuze) van de BBE-en, een pertinent foute voorstelling van zaken geven en zijn de ware 
overwegingen om massaal geweld aan te wenden (over te gaan op Plan B) tot op heden 
verhuld.  
In de kamerbrief van het kabinet (gedateerd 21 juni 1977) wordt weliswaar uitgebreid 
ingegaan op de gebeurtenissen rondom de treinkaping, maar wordt ook aangegeven dat “een 
aantal zaken van tactiek en methodiek zich naar hun aard niet lenen voor openbaarmaking” 
omdat vermeden moest worden dat “door kwaadwilligen worden gebruikt om daaruit voor 
hun plannen lering te trekken”. In de brief wordt ‘veiligheid’ en de noodzaak tot 
‘staatsgeheim’ als argumentatie gebruikt om de operatie, de overwegingen die ten grondslag 
liggen aan keuzes etc. te verhullen.  
Frappant is dat de uitgevoerde operatie een ‘basis’ infanterieaanval betreft, waarbij helemaal 
geen gebruik is gemaakt van terreurbestrijdingsmethodes of tactische principes die niet 
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algemeen bekend en openbaar waren; dit blijkt uit de analyse die in dit rapport wordt 
besproken.  
Ook nu is nog sprake van verhulling lijkt het in ieder geval, zoals blijkt uit genoemde aangifte 
(paragraaf 1/1). Dat sprake is van verhulling - of in ieder geval pogingen daartoe - blijkt ook 
uit het feit dat alleen mariniers en geen officieren als getuigen zijn opgeroepen in de zaak “De 
Punt”. Deze mariniers waren niet betrokken bij de besluitvorming en niet geïnformeerd over 
de rationale achter het uitgevoerde aanvalsplan (plan B). Verantwoordelijke functionarissen 
blijven nog steeds - zogezegd - ‘buiten schot’.  
Ook blijkt uit het onderzoek - in tegenstelling tot hetgeen altijd werd en nog steeds wordt 
beweerd - dat wel degelijk andere opties - zonder de aanwending van massaal geweld - 
beschikbaar waren. De aanwending van massaal en disproportioneel geweld was aan 
bewuste - intentionele - keuze blijkt uit deze operationele analyse.  
 
1/4 Opzet rapport. Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan de orde: 
 

• Uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het Nederlandse antiterrorismebeleid 
• Organisatie en taken en doel van het optreden 
• Geweldsinstructies 
• Operationele besluitvorming 
• Analyse van plan A (“INITIATIEFPLAN TREIN”, gedateerd 27 mei 1977) 
• Analyse van plan B (“NOOD- EN INITIATIEFPLAN”, gedateerd 8 juni 1977) 
• Verschillenanalyse plan A en plan B 
• De uitvoering van plan B op 11 juni 1977 
• Evaluatie van de uitvoering van plan B (“NOOD- EN INITIATIEFPLAN”, gedateerd 8 juni 

1977) 
• Opties die zijn genegeerd 
• Bevindingen en conclusies 
• Eindconclusies 

 
 
2. Uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het Nederlandse antiterrorismebeleid. 
 
2/1 Toename van terreur. “Begin jaren zeventig zag de Nederlandse samenleving zich, 
afgezien van de terroristische acties door Molukkers, in toenemende mate geconfronteerd 
met zeer gewelddadige aanslagen en gijzelingen door internationale terreurgroepen. Het 
betrof hier acties door buitenlandse groeperingen die hun doelstellingen met inzet buiten de 
eigen landsgrenzen probeerden te verwezenlijken. Deze incidenten brachten de overheid 
ertoe terrorisme op Nederlands grondgebied op een systematische wijze te bestrijden. Het 
veelal bloedige, wereldwijde optreden van Palestijnse bevrijdingsorganisaties doordrong 
politiek Den Haag er onder meer van, dat voor het succesvol beëindigen van dergelijke 
terroristische acties, maatregelen noodzakelijk waren waaronder de opzet van speciaal 
getrainde eenheden” (1, p25). 
 
2/2 Voorzorgsmaatregelen. Terroristische acties in de jaren zestig en begin jaren zeventig 
waren voor de Nederlandse regering aanleiding een aantal voorzorgsmaatregelen te treffen: 
“De regering in Den Haag zette in oktober 1972 in een vertrouwelijke Gijzelingscirculaire de 
basisstructuur van de besluitvorming tijdens gijzelingen uiteen. Op 22 februari 1973 volgde 
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een antiterreurmemorandum van minister-president B.W. Biesheuvel: de zogeheten 
Terreurbrief. Deze werd richtinggevend voor de latere terreurbestrijding. Het kabinet zag de 
bestrijding van terreuracties als een vorm van misdaadbestrijding en dus als een politietaak. 
De bestaande politie-eenheden waren evenwel niet opgewassen tegen het terroristisch 
geweldsniveau: zij kenden een gebrek aan uitrusting, geoefendheid en ervaring in het 
nabijgevecht. De autoriteiten moest een beter en meer gespecialiseerd geweldsinstrument 
ter beschikking krijgen. De eerste stap hiertoe was de oprichting van eenheden 
precisieschutters, bestaande uit politieagenten en militairen. Te weten één bijzondere 
bijstandseenheid (BBE) bij het toenmalige Korps Rijkspolitie (BBE-RP) en één (grotendeels) 
dankzij de inbreng van de Koninklijke Marechaussee bij de Krijgsmacht (BBE-K). Daarnaast 
kwam het tot de opzet van een groep militairen die zich specialiseerde in close combat. 
Hiervoor werd bij het Korps Mariniers een aparte eenheid gevormd voor het gevecht van man 
tegen man: de BBE-mariniers (BBE-M)” (1, p26). 
 
2/3 Het antiterrorismebeleid. Het “... antiterrorismebeleid werd neergelegd in een aantal 
documenten dat het Nederlandse kabinet in de loop van de jaren ’70 opstelde. Deze bevatten 
de “hoofdregels” ter beantwoording van de vraag hoe om te gaan met kapingen en 
gijzelingen. Om in operationele zin het hoofd te kunnen bieden aan gijzelingen, richtte het 
kabinet in 1972 een aantal bijzondere bijstandseenheden (BBE-en) op. Deze bestonden uit 
politieagenten én militairen en konden in bijzondere gevallen specialistische taken verrichten. 
Op het moment van de gijzelingen in 1977 werd gewerkt aan een ‘Handboek optreden bij 
Gijzelingen’, waarmee na de gijzeling bij Wijster in 1975 was aangevangen. Dit algemene 
handboek (of Vademecum) is uiteindelijk, onder auspiciën van de Ambtelijke Stuurgroep 
Terroristische Acties (ASTA)99, in 1978 afgerond. In mei 1977 was er dus nog geen integraal 
kader waarin zowel het gezag en de beslissingsbevoegdheid, als de uitvoering van de operatie 
en de organisatiestructuur waren beschreven. Deze elementen waren beschreven in een 
aantal afzonderlijke documenten (circulaires, richtlijnen en instructies) afkomstig van de 
betrokken departementen (Binnenlandse Zaken, Justitie en Defensie)” (1, p31). 
“Het kabinet legde de basisstructuur van de besluitvorming en het gezag tijdens gijzelingen 
neer in twee vertrouwelijke ‘circulaires’ (1, p 32) 
“Deze circulaires betroffen met name de procedure (en niet de inhoud) van besluitvorming, 
aangezien “onmogelijk te beschrijven valt hoe justitie en politie precies dienen te handelen 
in geval van gijzelingen en kapingen”. Regels over de tactische aanpak zijn moeilijk in 
algemene zin te geven. “De omstandigheden van het geval zullen de wijze van aanpak 
grotendeels bepalen”. De circulaires bevatten de stappen die dienden te worden 
ondernomen op het moment dat een gijzeling zich voordeed en legden vast hoe de 
verantwoordelijkheden waren belegd. Ministerpresident Biesheuvel beschreef deze stappen 
in zijn brief van 22 februari 1973 (de ‘terreurbrief’) aan de Tweede Kamer (1, p32). 
 
2/4 Verantwoordelijkheden. “Het kabinet beschouwde de bestrijding van terreuracties als een 
vorm van misdaadbestrijding en dus als een politietaak. Aangezien het in geval van gijzelingen 
ging om voltooide en nog voortdurende misdrijven, trad de minister van Justitie op als de 
primair verantwoordelijke politieke autoriteit” (1, p 32). “De taak van de uitvoering van een 
operatie lag bij de politie. Deze kon bijstand verkrijgen van andere (specialistische) 
onderdelen van de politie en de krijgsmacht, zoals de bijzondere bijstandseenheden. De basis 
daarvoor lag in het Wetboek van Strafvordering en de Politiewet (1957) (zie verder paragraaf 
3.3.1). De machtiging tot het inzetten van een van de BBE-en werd gegeven door de minister 
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van Justitie.106 De feitelijke operatie vond, uiteraard met inachtneming van de aanwijzingen 
vanuit het kabinet, plaats onder de verantwoordelijkheid van de betrokken officier van justitie 
dan wel de procureur-generaal. Zij vormden het bevoegd gezag over de inzet ter beëindiging 
van de kaping of gijzeling, zowel van de politie als van eventueel ter assistentie ingezette 
militairen.” (1, p 33). 
“Het kabinet achtte zich als geheel verantwoordelijk voor de te volgen gedragslijn bij de 
‘afhandeling’ van terroristische acties waarbij de minister van Justitie de primaire 
verantwoordelijkheid droeg. De minister van Justitie nam zijn beslissingen in overleg met de 
meest betrokken bewindslieden, zoals de minister-president en de minister van Binnenlandse 
Zaken. Om hieraan verder gestalte te geven vormden de direct betrokken ministers in geval 
van een incident een comité van ministers of Ministersberaad waarin het overleg plaatshad. 
De betrokkenheid van andere bewindslieden was afhankelijk van de aard van het incident. Bij 
de gijzelingen van De Punt en Bovensmilde in 1977 maakten ook de minister van Buitenlandse 
Zaken en die van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk deel uit van het beraad” (1, p 
34). 
 
2/5 Organisatie. “De bestuurlijke organisatie werd verder gekenmerkt door drie lagen, elk 
met een eigen rol en bevoegdheid: (1) een crisiscentrum onder leiding van de primair 
verantwoordelijke autoriteit, de minister van Justitie, (2) een beleidscentrum/stafcentrum 
met daarin het bevoegd gezag en de hoogste politieautoriteit en (3) tot slot een ‘leider plaats 
delict’ aan wie de feitelijke bevelvoering was opgedragen” (1, p 34). 
“Het werd van belang geacht dat ten behoeve van een goede taakvervulling, de leden van de 
BBE-en zich nauw verbonden voelden met de leiding van de politie. “Dit kan worden 
bevorderd door een korte bevelslijn tussen die eenheden en het hoogste uitvoerend orgaan, 
d.w.z. de korpschef of de districtscommandant. Deskundige, eenhoofdige leiding op elk 
niveau is daarbij een vereiste.” Langs die lijnen werd de 
structuur dan ook ingericht” (1, p 34). 
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Figuur 1: Commandovoering Bijzondere Bijstandseenheden (1). 
  
 
2/5/1 Primaire verantwoordelijkheid: crisiscentrum. “In de circulaires was vastgelegd dat de 
minister van Justitie, als eerstverantwoordelijke minister, wanneer zich een gijzeling zou 
voordoen, direct een crisiscentrum zou inrichten op het ministerie van Justitie. In het 
crisiscentrum waren de meest betrokken bewindslieden op ambtelijk niveau permanent 
vertegenwoordigd. Vanuit het crisiscentrum werden beslissingen genomen over de tijdens de 
gijzeling te volgen gedragslijnen (zoals bijvoorbeeld de onderhandelingsstrategie). Ook het 
besluit tot ingrijpen en tot inzetten van BBE-en werd vanuit hier genomen door de minister 
van Justitie, na overleg met de andere betrokken ministers in het comité van ministers. De 
minister van Justitie diende vervolgens vanuit het crisiscentrum zijn aanwijzingen via het 
Openbaar Ministerie door te geven aan het beleidscentrum (hieronder verder toegelicht). 
Voor zaken die openbare ordehandhaving betroffen, gold de afspraak dat de minister van 
Binnenlandse Zaken de Commissaris der Koningin inlichtte, die op zijn beurt de burgemeester 
op de hoogte hield” (1, p 35/36). 
 
2/5/2 Bevoegd gezag: beleidscentrum of stafcentrum. “Zoals gezegd werd het bevoegd gezag 
gevormd door de officier van Justitie c.q. de Procureur Generaal bij het gerechtshof en de 
burgemeester c.q. de Commissaris der Koningin, die ieder op hun eigen gebied het beleid 
voerden. Het bevoegd gezag over het optreden zou, zo staat in de circulaires, zitting nemen 
in een zogenaamd beleidscentrum of Stafcentrum, dat dichtbij de locatie van de terreuractie 
(plaats delict) zou worden ingericht. Het bevoegd gezag in het beleidscentrum had tot taak: 
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- het bepalen van het te bereiken doel en de in het kader van de te treffen maatregelen 
toe te passen tolerantiegraad; 

- het vaststellen van het door de stafgroep opgestelde uitvoeringsplan; 
- het aanvragen van bijstand; 
- het verstrekken van (eventueel van de minister van Justitie afkomstige) principe-

opdrachten tot uitvoering van de vastgestelde maatregelen, met name ook die ten 
aanzien van de inzet van bijzondere bijstandseenheden en het gebruik van 
vuurwapens; 

- het doen houden van contact met de daders via door haar aangewezen 
woordvoerders; 

- het verzorgen van interne contacten (stafgroep, voorlichtingsambtenaar); 
- het verzorgen van externe contacten (incidentele en periodieke informatie aan het op 

het ministerie van Justitie ingestelde crisiscentrum, eventuele meldingen aan korpsen, 
grensbewaking, Interpol, B.V.D., e.d.); 

- het geven van persconferentie(s) en 
- de verslaglegging. 

 
Het bevoegd gezag werd bijgestaan door het hoogste uitvoerend orgaan van de politie, de 
districtscommandant der rijkspolitie of korpschef van de gemeentepolitie. Deze had de 
algemene leiding over het politieoptreden. De districtscommandant/korpschef gaf zijn 
bevelen door aan de ‘leider plaats delict’ (hieronder verder toegelicht). De 
districtscommandant werd op zijn beurt ondersteund door een stafgroep die bestond uit 
hogere functionarissen van betrokken operationele diensten: “Teneinde een goede 
coördinatie onder eenhoofdige leiding te bewerkstelligen, zullen in de staf van de 
korpschef/districtscommandant een officier van het Korps Mariniers, van de Koninklijke 
Landmacht en de Koninklijke Marechaussee op ad hoc basis worden opgenomen” (1, 36/37). 
 
2/5/3  Feitelijke bevelvoering: Leider Plaats Delict. “Tot slot was in de circulaires voorzien dat 
de feitelijke leiding van het optreden ter plaatse zou worden uitgeoefend door een door het 
bevoegd gezag aan te wijzen ‘leider plaats delict’ (LPD) in een commandopost. De LPD was 
een hoge politiefunctionaris die het bevel voerde over alle ingezette eenheden, inclusief de 
militaire. Hij ontving zijn bevelen van de hoogste politieautoriteit (die zitting had in het 
beleidscentrum/stafcentrum bij het bevoegd gezag), te weten de districtscommandant van 
rijkspolitie of de korpschef van de gemeentepolitie. De LPD bediende zich bij de uitvoering 
van zijn taak van een commandogroep. De LPD had de volgende taken: 
 

- de leiding van en de coördinatie bij het feitelijke optreden; 
- het doen uitvoeren van de maatregelen overeenkomstig de vastgestelde tactieken; 
- het verstrekken van duidelijke opdrachten en geregeld voldoende informatie aan de 

commandanten van de onderdelen; 
- het op doelmatige wijze doen afschermen van de locatie van het delict; 
- het doen zorgen voor permanente vrije doorgang voor politie, brandweer, 

geneeskundige diensten e.d.; 
- het doen weren van pers en andere onbevoegdheden binnen de afzetting; 
- het informeren van de stafgroep omtrent de voortgang van de maatregelen en de 

ontwikkelingen op de plaats van het delict; 
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- het zorgen voor en het toezien op de stipte uitvoering van de opdrachten en het 
nakomen van richtlijnen; 

- het bevorderen van een rustige sfeer op de plaats van het delict en 
- het (doen) bewaren van een strenge vuurdiscipline” (1, 37/38). 

 
 
3.  Organisatie, taken en doel van het optreden. 
 
3/1 Oprichting BBE-en. “Hoewel bestrijding van terreuracties werd gezien als politietaak, 
constateerde het kabinet begin jaren ‘70 dat het politieapparaat onvoldoende was toegerust 
op terreurbestrijding. Daarom besloot het tot de oprichting van een aantal BBE-en ter 
assistentie van de optredende politieambtenaren van de Rijks- of gemeentepolitie ten 
behoeve van de bestrijding van terreuracties. De bewindslieden werden over de vorming van 
deze eenheden geadviseerd door de Ambtelijke Stuurgroep Terroristische Acties (ASTA). In 
dat gremium werd in de fase daarna ook gesproken over het inzetten van de eenheden en 
over de zaken die voor verbetering vatbaar waren. Een werkgroep van de ASTA, de 
Begeleidingscommissie Bijzondere Bijstandseenheden (BELCOM), hield zich bezig met het 
takenpakket, de opleiding en uitrusting van de BBE-en. De BELCOM bestond uit 
vertegenwoordigers van de betrokken ministeries (Justitie, Defensie en Binnenlandse Zaken), 
van de Rijks- en gemeentepolitie, gedragsdeskundigen en de commandanten (en later de 
coördinator) van de BBE-en” (1, p 39). 
“De taken van de drie BBE-en (precisieschutters afkomstig van de Rijkspolitie, militaire 
precisieschutters en mariniers) stonden in zeer algemene termen beschreven in de ‘algemene 
richtlijnen inzake politieoptreden’: 
“De bijzondere bijstandseenheden van de Rijkspolitie en van de Krijgsmacht hebben tot taak 
met gebruikmaking van hun vuurwapen de daders zodanig te treffen dat zij niet meer in staat 
zijn gijzelaars te verwonden of te doden. Wanneer de daders vluchten, hebben de eenheden 
tot taak hen zodanig te treffen, dat zij kunnen worden aangehouden. Tot dit 
vuurwapengebruik geeft de Minister van Justitie slechts verlof, als alle andere middelen 
hebben gefaald. Ook dan zal het bevoegd gezag ter plaatse nog al het mogelijke beproeven, 
voordat het tot actie doet overgaan.  
De bijzondere bijstandseenheid van het Korps Mariniers moet als tactische eenheid hetzelfde 
doel bereiken als de hierboven (...) bedoelde eenheden. Het optreden van deze eenheid is in 
het algemeen aan dezelfde voorwaarden gebonden als die welke voor de beide andere 
bijzondere bijstandseenheden gelden. Ook bij ongewapend handgemeen zal de man in het 
algemeen wel zijn wapen(s) bij zich dragen.” 
 
3/2 Taken operationele eenheden ten tijde van de gijzelacties in 1977.  “Ten tijde van de 
gijzelingsacties in 1977 waren de BBE-en als volgt ingericht” (1, p 41 e.v.). 
 
1. BBE-RP:  “Allereerst werden twee eenheden precisieschutters opgericht. Een van deze 
eenheden werd gevormd uit de Rijkspolitie en aangeduid als BBE-RP (later: BBE-P). Om 
praktische redenen vond de vorming van de eenheid uit de politie aanvankelijk alleen uit het 
Korps Rijkspolitie plaats. De teams bestonden uit een commandant tevens verbindingsman, 
een aantal precisieschutters, een waarnemer en een groepsbeveiliger (met machinepistool). 
Elke schutter was uitgerust met een FN FAL geweer (kaliber 7,62 x 51 mm). De schutters 
kregen een opleiding tot precisieschutter van vijf weken. Naast onderhoud en 
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schietvaardigheid werd aandacht besteed aan “mentale training” en aan de samenwerking 
met de andere eenheden.” 
 
2. BBE-K: “De tweede eenheid precisieschutters werd gevormd onder de commandant 
Koninklijke Marechaussee (KMar) bij de krijgsmacht. Deze werd aangeduid als de BBE-K. 
Aanvankelijk was de bedoeling dat de BBE-K tijdelijk zou bestaan, totdat de BBE-RP op sterkte 
was. De eenheid kreeg uiteindelijk een permanent karakter en was onderverdeeld in zes, later 
vier, teams lange-afstandsschutters. De samenstelling van de teams, de opleiding en de 
bewapening was gelijk aan de BBE-RP. De leiding over de teams was in handen van een 
commandant, eveneens afkomstig van de KMar. Deze onderhield het contact met de LPD en 
de commandanten van de overige BBEen. Indien er een opdracht tot een vuurbevel zou 
worden geven door de minister van Justitie, was de commandant degene die dit moest 
afgeven. De spreiding van de eenheid was landelijk en wel zodanig dat bij alarmering steeds 
een aantal schutters redelijk snel ter plaatse kon zijn.” 
 
3. BBE-M: “Daarnaast werd uit het Korps Mariniers een gespecialiseerde eenheid gevormd, 
de BBE-M. Deze eenheid werd in het bijzonder opgeleid en gevormd voor zogenaamde close 
combat, het gewapend en ongewapend gevecht van man tegen man. Minister van Justitie 
Van Agt schrijft in 1972 aan de Tweede Kamer: “Het doel van de opleiding is het, ook uit 
mentaal oogpunt, bekwamen van de betrokkenen in het gewapend en ongewapend gevecht 
van man tegen man overeenkomstig de geldende instructies voor het gebruik van geweld.” 
De marinierscompagnie bestond uit een drietal pelotons elk onder leiding van een 
pelotonscommandant: BBE-1 (1e peloton), BBE-2 (2e peloton) en BBE-3 (3e peloton). Ieder 
peloton kon verder onderverdeeld worden in groepen die onder leiding van een onderofficier 
stonden. Indien gewenst kon een groep onderverdeeld worden in ploegen. De samenstelling 
van de pelotons, groepen en ploegen was flexibel zodat deze aangepast kon worden aan het 
gewenste optreden. De opleiding ving aan met een eerste traject van vier maanden, waarbij 
het ingedeelde personeel volledig op de taak werd voorbereid. Hierbij werd samengewerkt 
met instructeurs van het Korps Rijkspolitie. Deze basisopleiding werd gevolgd door een 
vervolgopleiding, waarbij vooral aandacht werd besteed aan “het bijhouden van de verkregen 
vaardigheden en aan oefeningen met de andere eenheden”. 
 
4. Overige militaire bijstand: “Tegelijkertijd met de oprichting van de BBE-en richtte het 
kabinet begin jaren ‘70 een afzettingseenheid (AE) op bij de Koninklijke Landmacht (KL). 
Hiervoor was een versterkte pantserinfanteriecompagnie van de Koninklijke Landmacht bij 
toerbeurt beschikbaar. De AE-KL had in grote lijnen dezelfde taak als de geüniformeerde 
politie. De eenheid was bestemd voor afzetting en beveiliging van alle zijden van een gebied 
waarin een terreuractie plaatsvond en was beschikbaar voor afsluiting en afzetting van de 
plaats delict, bijvoorbeeld ter aflossing of ter versterking van een eerder door de politie 
gevormd cordon. In het geval van aflossing zou altijd enig politiepersoneel aanwezig blijven. 
Voor een goede voorbereiding op een eventuele inzet werd ook de AE-KL zoveel mogelijk bij 
oefeningen van de gezamenlijke eenheden betrokken. Daarnaast kon een beroep worden 
gedaan op diverse onderdelen van de krijgsmacht voor allerhande vormen van overige 
militaire bijstand. Dit kon variëren van relatief eenvoudig beschikbaar materieel (bijvoorbeeld 
voertuigen, communicatie- en opnameapparatuur, afzettings- en beschermingsmateriaal) tot 
meer bijzonder materieel (bijvoorbeeld vliegtuigen of helikopters, gepantserde voertuigen en 
bijzondere afluisterapparatuur).” 
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3/3 Doel van het optreden. “Ook over de uitvoering van een operatie bevatten de ‘Algemene 
richtlijnen inzake het politieoptreden in geval van gijzeling of ontvoering’ van het ministerie 
van Justitie en de ‘Instructie terreurbestrijding’ van het ministerie van Defensie nadere 
aanwijzingen. Deze hadden onder meer betrekking op het handelingsperspectief van het 
optreden: het doel van de operatie en de uitvoering ervan. Ook was omschreven in welke 
situaties er een vrije aftocht kon worden geboden of losgeld betaald. In de richtlijnen stond: 
 
“- Doel van het optreden zij steeds de bevrijding van de gijzelaars en zo mogelijk de 
aanhouding c.q. zonodig de uitschakeling van de daders. Daarom: 

- mag niet overijld worden gehandeld 
- moet tijd worden gewonnen door in contact te treden met de daders 
- moeten de daders zoveel mogelijk van de buitenwereld worden afgesloten 
- moet in beginsel worden vermeden dat de plaats van de gijzeling naar elders wordt 

verlegd, opdat de overheid zich niet op een nieuwe situatie behoeft in te stellen 
- Uitwisseling van de gijzelaars zal in beginsel niet geschieden. 
- Aan een eis tot vrije aftocht zal in beginsel alleen worden voldaan indien alle middelen 
zonder succes zijn gebleven en de gijzelaars achterblijven. 
- Betaling van losgeld zal slechts tegen gelijktijdige invrijheidstelling van de gijzelaars 
geschieden.” 
 
 
4. Geweldsinstructie. 
 
4/1 Algemene kaders. “De algemene kaders voor de geweldstoepassing door 
politieambtenaren en militairen in zogenaamde ‘vredesomstandigheden’ die golden ten tijde 
van de gijzelingsacties in 1977 zijn te vinden in drie geweldsinstructies: 
 

- de Bijstandsinstructie gemeentepolitie uit 1966 voor politieambtenaren werkzaam bij 
de gemeentepolitie; 

- de Instructie Korps Rijkspolitie (IKR) uit 1966 voor politieambtenaren werkzaam bij de 
rijkspolitie; 

- de geweldsinstructie van 9 juli 1965 afkomstig van de minister van Defensie. Deze gold 
voor militairen die onder vredesomstandigheden “ingevolge een hem verstrekte 
opdracht of ook rechtstreeks krachtens wettelijk voorschrift, maatregelen van geweld 
- al of niet met gebruikmaking van wapenen - aanwenden”.  
 

In de ‘Instructie terreurbestrijding’ van het ministerie van Defensie en de ‘Algemene 
richtlijnen inzake het politieoptreden’ van het ministerie van Justitie werd geduid hoe deze 
van toepassing waren op gijzelingen en kapingen. Deze duiding sloot aan bij het hierboven 
weergegeven handelingsperspectief. Ten aanzien van geweldgebruik stond in de Algemene 
richtlijnen beschreven: 
 
“Voor het gebruik van vuurwapens gelden onverkort de bepalingen uit de 
geweldsinstructie. Daaraan wordt niets afgedaan of toegevoegd. Derhalve wordt met name 
(zo nodig) geweld toegepast naar evenredigheid van het feit, zulks onder meer om de dader 
aan te houden. Het recht van noodweer blijft nadrukkelijk toegelaten, daarbij gaat het in 
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elk geval om de onmiddellijke bedreiging van het leven van de gijzelaars. Kan de uitvoering 
van die bedreiging niet anders worden afgewend, dan verkeert het recht van noodweer in 
een plicht om – op bevel – de dader geheel handelingsonbekwaam te maken, dat wil zeggen 
in het uiterste geval zelfs te doden. (1, p 44)” 
 
4/2 Toepasbaarheid. “Deze geweldsinstructie “geldt onverkort voor in dit verband 
optredende militairen”. Omdat de BBE-M en BBE-K hun taak volledig vervulden als onderdeel 
van het politioneel optreden, vielen zij onder dezelfde geweldsinstructie als de ambtenaren 
van de Rijks- en gemeentepolitie en niet onder de geweldsinstructie van de minister van 
Defensie uit 1965 voor militairen optredend in ‘vredesomstandigheden’. De instructie van 
Defensie gold wel voor alle overig militair personeel dat in geval van een gijzeling ter 
assistentie zou worden ingezet. Dit werd nog eens bevestigd in de ‘Instructie 
terreurbestrijding’. Daarin schreef de minister van Defensie dat zijn geweldsinstructie uit 
1965 wel geldig was voor de afzettingseenheid die eventueel bij gijzelingen zou worden 
ingezet, maar niet voor de BBE-Mariniers en de BBE-Krijgsmacht.” 
 
4/3 Fundamentele verschillen. Terreurbestrijding onderscheidt zich nadrukkelijk van 
‘standaard’ militair optreden. Militaire eenheden zijn georganiseerd, uitgerust en getraind 
om oorlog te voeren; ‘vernietiging van de vijand’ is veelal het doel van militaire operaties; 
echter ook daarbij zijn nog steeds regels van toepassing. In geval van optreden in het kader 
van antiterreur-operaties, licht grote nadruk proportionaliteit: Vernietiging van de ‘vijand’ - 
gijzelnemers - is en kan nimmer de doelstelling zijn. Een professionele antiterreur eenheid is 
in staat om proportioneel geweld aan te wenden, het vermogen gegijzelden te bevrijden met 
slechts het hoogstnoodzakelijk inzet van geweldsmiddelen. Er is een reeks van voor de hand 
liggende wettelijke kaders van toepassing. De BBE-M was getraind en geoefend om 
proportioneel geweld aan te wenden. Plan A - het plan dat niet is uitgevoerd - voorzag in 
tegenstelling tot plan B, in een inzet van de BBE-en in overeenstemming met het 
antiterreurbeleid en met de geweldsinstructies die van toepassing zijn bij terreurbestrijding.  
 
 
5.  Operationele besluitvorming. 
 
5/1 Operationele planning. Aan de inzet van een antiterreureenheden gaat een 
planningsproces vooraf. In geval van een gijzelneming, volgen de BBE-en ook een eigen - 
‘afgeleid’ - planningsproces om opties voor inzet te ontwikkelen, en om de opdracht die wordt 
verstrekt te ‘vertalen’ in opdrachten en instructies aan de (sub)eeheden.  
Na alarmering begeeft de antiterreureenheid zich zo snel mogelijk naar het plaats delict (PD), 
en start met het maken van een beoordeling van de toestand (BVT). Het is belangrijk dat zo 
snel mogelijk een noodplan gereed is, dat ingrijpen op korte termijn mogelijk maakt als de 
bevoegde autoriteiten daartoe besluiten (bijvoorbeeld als gijzelnemers, gewelddadig 
optreden tegen gegijzelden en escalatie dreigt).  
Zodra het noodplan gereed is wordt gestart met het opstellen van een initiatiefplan, een goed 
doordacht plan dat wordt uitgevoerd op initiatief van de bevoegde autoriteiten, waarbij de 
keuze van tijd (en plaats, indien van toepassing), etc. ligt bij de bevoegde autoriteiten. Het 
betreft in militair jargon een ‘voorbereide operatie’.  
De bevoegde autoriteiten verstrekken een (plannings)opdracht aan de commandanten van 
de BBE-en. In de opdracht wordt aangegeven wat het beoogde resultaat(de intentie) is, welke 
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overwegingen en randvoorwaarden e.d. van toepassing zijn, anders dan vastgelegd in de 
uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het Nederlandse antiterreurmaatregelen. 
Uiteraard moeten de wettelijke kaders en instructies in acht worden genomen. Het 
planningsproces vereist ook een nauwe afstemming tussen de inzet van de BBE-en, waarbij 
in militaire terminologie de BBE-Mariniers het manoeuvre-element is en de BBE-K het 
vuursteun-element. In geval van een dergelijke gecombineerde aanval, is normaalgesproken 
de inzet van het manoeuvre-element leidend en wordt het vuursteun-element daarbij ter 
ondersteuning ingezet. In geval van plan B, is die logica omgedraaid.  
Het BVT-proces houdt onder andere een analyse van de opdracht in (mission analysis), een 
zogenoemde ‘tactische analyse van het weer en terrein’ (tactische weer- en terreinstudie, 
TWTS), een beoordeling van de opties (courses of action, mogelijk optreden) van de 
gijzelnemers op basis van hun capabilities (bewapening, organisatie, e.d.) en intenties etc., 
en de opties ‘beschikbaar’ voor de BBE-en.  
Gedurende het planningsproces worden voortdurend inlichtingen ingewonnen, over de 
situatie, omstandigheden, de gijzelnemers, etc. Indien nodig wordt dan het plan aangepast. 
De volgende ‘aspecten’ van het terrein zijn onder andere van belang: Waarnemings- en 
schootsvelden, naderings- en terugtochtwegen, kunstmatige en natuurlijke hindernissen, 
zicht- en vuurdekking en tactisch essentiële terreindelen. De analyse moet worden gedaan 
vanuit het perspectief van de BBE-en en dat van de gijzelnemers, om (ook) de mogelijkheden 
van de gijzelnemers te kunnen beoordelen. 
 
5/2 Ontwikkeling van opties en operationele besluitvorming. De uitkomst van het militaire 
planningsproces (TWTS en BVT), is een aantal opties voor inzet (courses of action), die 
vervolgens ter beoordeling en besluitvorming worden voorgelegd aan de opdrachtgever. 
De opties moeten uiteraard binnen de vastgestelde (wettelijke etc.) kaders en 
randvoorwaarden vallen, bovendien moet expliciet worden getoetst of de opties in 
overeenstemming zijn met de geweldsinstructies. Verder worden de opties getoetst aan de 
hand van een aantal beginselen die van toepassing zijn op de aanwending van geweld, ook 
wel de ‘grondbeginselen van oorlogvoering’ genoemd. Belangrijke beginselen zijn: een 
duidelijke opdracht, het uitbuiten van verrassing, initiatief, geheimhouding, concentratie van 
middelen, economisch gebruik van middelen, een eenduidige en heldere bevelsstructuur, etc. 
Indien in strijd word gehandeld met (een van) deze beginselen dan zal dat afbreuk doen aan 
de uit te voeren opdracht. Door de opdrachtgever - daarbij geadviseerd door militaire en 
antiterreurdeskundigen - worden de voor- en nadelen en risico’s - gewogen en wordt een 
besluit genomen.  
 
5/3 Totstandkoming van het “NOOD- EN INITIATIEFPLAN”, gedateerd 8 juni 1977. Het 
planningsproces is een iteratief proces. Het “INITIATIEFPLAN TREIN” gedateerd 27 mei 1977, 
is opgesteld en goedgekeurd tussen 23 en 27 mei 1977. Daartoe is het planningsproces 
doorlopen. Vervolgens is een nieuwe planningsopdracht verstrekt op 7 juni 1977.  
Welke overwegingen aan deze nieuwe planningsopdracht ten grondslag lagen - en waarom 
plan A klaarblijkelijk niet meer voldeed - is onduidelijk. Tot op heden zijn deze overwegingen 
veelal verhuld en voor zover er een toelichting is gegeven, snijdt die geen hout. Deze 
overwegingen kunnen echter worden afgeleid aan de hand van een verschillenanalyse van 
beide plannen en de wijze waarop de aanval op 11 juni 1977 is uitgevoerd: Het proces en de 
ondernomen acties onthullen de doelstelling van het plan. 
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Vervolgens is een nieuw aanvalsplan - het “NOOD- EN INITIATIEFPLAN” gedateerd 8 juni 1977 
- goedgekeurd op 8 juni 1977. De stafofficier BBE-Mariniers, de majoor der mariniers Van den 
Breemen heeft de hoofdrol gespeeld in de totstandkoming van het aanvalsplan (zie onder 
andere: 4), en is daarbij ondersteund door onder andere de commandanten van de BBE-en 
en andere adviseurs. Gedurende het plannings- en besluitvormingsproces was er 
voortdurende afstemming met de opdrachtgever, de verantwoordelijke minister (van Justitie) 
Van Agt, blijkt uit bron (1).  
Op 9 juni heeft te Gilze-Rijen een rehearsal van het “NOOD- EN INITIATIEFPLAN” gedateerd 8 
juni 1977, plaatsgevonden. Doelstelling van een rehearsal is validering van het plan en om de 
uitvoerende eenheden vertrouwd te maken met het uit te voeren plan. Mogelijk vinden naar 
aanleiding van een rehearsal nog enige aanpassingen plaats. Uit het verslag (1) blijkt dat een 
aantal aanpassingen is gemaakt. De opzet van het plan is echter ongewijzigd gebleven.  
 
 
6. Analyse van “INITIATIEFPLAN TREIN” gedateerd 27 mei 1977. 
 
6/1 Inleiding bij analyse. In dit hoofdstuk wordt het “INITIATIEFPLAN TREIN”, gedateerd 27 
mei 1977 (plan A) besproken. Dit plan is (op 8 juni) vervangen door het “NOOD- EN 
INITIATIEFPLAN”, gedateerd 8 juni 1977, dat ook daadwerkelijk is uitgevoerd op 11 juni 1977. 
Per onderdeel - paragraaf - van het plan (ook wel een operatie-order (OPORD) genoemd), 
wordt de oorspronkelijke tekst vermeld en wordt indien nodig een korte toelichting gegeven.. 
Het plan betreft de inzet van de BBE-M. Het plan is niet volledig; een aantal bijlagen 
ontbreekt, onder andere de OPORD van de BBE-K. 
Een zogenaamde slagorde (SLO) is ook onderdeel van het plan. Het verbindingsschema 
(paragraaf 4 (b) van de OPORD) is niet opgenomen in deze operationele analyse.  
 
6/2 Organisatie. Zie onderstaand schema voor de organisatie van de BBE-M, zoals voorzien in  
het “INITIATIEFPLAN TREIN” gedateerd 27 mei 1977. De organisatie wordt in militaire 
terminologie ook wel ‘slagorde’ (afkorting: SLO) genoemd.  
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Figuur 2: Organisatie/slagorde BBE-M behorende bij het “INITIATIEFPLAN TREIN” gedateerd 27 mei 1977. COGP 
staat voor ‘commandogroep’, het element belast met de bevelvoering. VUST staat voor vuursteun en AVGP voor 
aanvalsgroep. 
 
 
6/3 Analyse van plan A (OPORD) “INITIATIEFPLAN TREIN” gedateerd 27 mei 1977. In 
onderstaande tabel staan de elementen (paragrafen) van het plan vermeld, inclusief 
toelichting. De kolom ‘serial’ is toegevoegd om verwijzingen in de analyse te vereenvoudigen.  
 

Serial Analyse van het plan (OPORD) “INITIATIEFPLAN TREIN” (Plan A)  gedateerd 27 mei 1977 
 

A01 Titel Oorspronkelijke tekst OPORD Toelichting 
A02 Datum 270930 mei 77 Dit is een zogenoemde 

‘datum/tijdgroep’: 27 mei 1977 om 
09:30; de datum en tijd waarop het 
plan is opgesteld. 
De gijzelneming startte op 23 mei 
1997. Dit betreft het initiatiefplan 
dat 4 dagen later beschikbaar was. 
het plannings- en 
besluitvormingsproces heeft 
daarvoor plaatsgevonden. 

A03 Kaarten 12 W 1 : 50.000 Aanduiding voor de stafkaart die 
wordt gebruikt.  

A04 Schetsen  Niet bijgevoegd 
A05 I. TOESTAND   
A06 a. Tegenstander   
A07 1. Aantal vermoedelijk 8, waaronder een 

vrouwelijk lid 
 

A08 2. Bewapening: vermoedelijk 2 UZI’s, 1 H 
en K + geluiddemper, lichte vuurbuks +/- 
.20 en een aantal pistolen/ revolvers 

 

A09 b. Eigen troepen   

COGP

BBE-K
(VUST)

AVGP 1
(5)

AVGP 2
(4)

AVGP 3
(5)

AVGP 4
(5)

AVGP 5
(7)

AVGP 6
(7) in res

Niet 
gespecificeerd
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A10 1. BBE-Marns 2e pel Het tweede BBE-peloton is het zgn. 
alarmpeloton van de Bijzondere 
BijstandsEenheid-Mariniers (BBE-
M). 

A11 2. BBE-K ten Oosten, Noordoosten en 
Zuidwesten van de plaats van het delict 

BBE-K = Bijzonder BijstandsEenheid 
Krijgsmacht, een eenheid van 
precisieschutters van de 
krijgsmacht. 

A12 3. LPD te Glimmen (de Poll) LPD = Leider Plaatselijk Delict. De 
Poll te Glimmen (nu de Noord-
Nederlandse Golf & Country Club) 
bevindt zich op korte afstand van 
de locatie delict (De Punt). 

A13 4.  AEKL in buitenring AEKL = Afzettings Eenheid 
Koninklijke Landmacht; deze 
eenheid vormde de zogenaamde 
buitenring om het plaats delict te 
isoleren. 

A14 5. ME-RP in binnenring ME-RP = Mobiele Eenheid 
RijksPolitie. 

A15 c. Afwijkingen 
organiek 
verband 

Een gnk afd ob tot einde opdracht gnk afd = geneeskundige afdeling 
(van de KL, Koninklijke Landmacht); 
‘ob’ is de afkorting voor ‘onder 
bevel’ en geeft de  
bevelsverhoudingen aan met deze 
subeenheid. 

A16 II. OPDRACHT Het op bevel van het bevoegd gezag bij 
monde van de PG dtv LPD av op het 
treinstel teneinde:  
a. +/- 40 gijzelaars te bevrijden en te 
beschermen in het noordelijke en het 
middengedeelte van de trein 
b. de terroristen te overmeesteren of 
indien noodzakelijk uit te schakelen 

• PG - Procureur-Generaal. 
• LPD = Leider Plaatselijk 

Delict. 
Av = aanval 

A17 III. UITVOERING   
A18 a. Algemeen De aanval wordt uitgevoerd door 6 

aanvalsgroepen met vuursteun van 
precisieschutters. De trein wordt vanuit 
noordwestelijke richting genaderd en 
aan de westzijde aangevallen. 

 

A19 b. Manoeuvre   
A20 1. Op bevel van het bevoegd gezag 

begeven de aanvalsgroepen zich vanuit 
NW-richting naar de uitgangsstelling 
gelegen aan de noordzijde van de 
Drentse Aa en aan de westzijde van de 
spoorlijn. Op bevel van de PG wordt de 
aanval ingezet door de 6 groepen die 
zich zo snel mogelijk opstellen voor de 
hun toegewezen deuren. M.b.v. 
springramen worden de deuren geopend 
en begeven de aanvalsgroepen zich naar 
binnen. Alle groepen m.u.v. groep I 
zuiveren linksomgaand hun 
compartiment en beveiligen naar rechts. 

• PG = Procureur-Generaal. 
• Een springraam (ook wel 

vernielingsraam genoemd) 
is een houten raamwerk, 
waarin explosieven zijn 
aangebracht dat op de 
treindeur wordt geplaatst 
om de deur te openen. 

• ‘Zuiveren’ betekent 
uitschakelen in militair 
jargon. 
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A21 2. Groep I zuivert rechstomgaand het 
vermoedelijk lege zuidelijke 
compartiment. 

 

A22 3.  Groep IV zuivert met 1 aanvalsploeg links 
en 1 aanvalsploeg naar rechts vanwege 
de gecompliceerdheid van het 
compartiment van groep III. 

 

A23 c. Vuursteun   
A24 1. Een groep precisieschutters (6 schutters 

+ c) volgt de aanvalsgroepen na het 
verlaten van de uitgangsstelling en 
neemt op bevel van de c BBE-Marns een 
zodanige schietpositie in dat zij 
flankerend vuur kunnen uitbrengen op 
zich blootgevende en schietende 
Zuidmolukkers. 

• c = commandant van de 
betreffende eenheid. 

• Flankerend vuur is (in dit 
geval) ondersteunend vuur 
dat vanaf de flank van de 
aanvallende eenheid 
wordt afgegeven. 

A25 2.  4 precisieschutters bevinden zich in een 
pantserwagen nabij boerderij XXXX. 
Nemen, zodra zij hiertoe bevel hebben 
gekregen van c BBE-Marns hun 
schietposities in. Brengen vuur uit op 
zich blootgevende schietende 
Zuidmolukkers. 

• XXXX = naam van de 
boerderij, onzichtbaar 
gemaakt. 

• Er mag alleen gevuurd 
worden indien de 
gijzelnemers schieten, 
volgens de instructies in 
dit plan. 

A26 3. 5 precisieschutters bevinden zich in de 
bosrand nabij “de Poll”. Brengen vuur uit 
op zich blootgevende schietende 
Zuidmolukkers. 

Er mag alleen gevuurd worden 
indien de gijzelnemers schieten, 
volgens dit plan. 

A27 IV. 
GROEPERING, 
LEIDING EN 
COORDINATIE 

  

A28 a. Vuuropening geschiedt op zich 
blootgevende schietende Zuidmolukkers, 
doch niet eerder dan nadat c BBE-Marns 
hiertoe opdracht heeft gegeven. Alle 
precisieschutters stoppen met vuren 
zodra de vernielingsramen tot detonatie 
zijn gekomen. 

Er mag volgens dit plan alleen 
gevuurd worden indien de 
gijzelnemers schieten, en na 
verkregen opdracht. 

A29 b. Aanvalsgroep I   
A30 1. Op bevel zo snel mogelijk oprukken naar 

deur 6 over westelijke spoor. 
 

A31 2. Breng springramen tegen deuren aan.  
A32 3. Zet op teken c BBE-2, die zich aan de 

noordzijde van de trein bevindt ter 
hoogte van deur 1, de lading af. 

De lading verwijst naar de 
explosieven in het springraam. 

A33 4.  Naar binnen gaan rechtsom zuiveren, 
links beveiligen. 

 

A34 c. 
Aanvalsgroepen 
II, II, V en VI 

  

A35 1. Op bevel zo snel mogelijk oprukken naar 
respectievelijk de deuren te weten 1, 2, 4 
en 5. 

 

A36 2.  Breng springramen aan tegen deuren.  
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A37 3.  Zetten lading af op teken c BBE-2. De lading verwijst naar de 
explosieven in het springraam. 

A38 4. Zuiveren naar linksom.  
A39 d. Aanvalsgroep 

IV 
  

A40 1. Rukt op bevel zo snel mogelijk op naar 
deur 3 

 

A41 2. Brengt springraam aan tegen deur.  
A42 3.  Zetten op teken c BBE-2 lading af. De lading verwijst naar de 

explosieven in het springraam. 
A43 4. Dringen binnen en zuiveren met een 

ploeg naar links en met een ploeg naar 
rechts. 

 

A44 e. Helicopter Stand by, na oproep t.b.v. c BBE-Marns.  
A45 f. 

Geneeskundige 
afvoer  

1 YP-408 met arts en 2 ziekenverplegers 
stand by op coord 412867 
(spoorwegovergang). Rijdt in 
achterwaartse richting op naar trein op 
het oostelijke spoor. Na de actie, zodra 
op de rail liggende gewonden zijn 
verwijderd geeft c BBE-2 het sein veilig 
voor het oprijden van de flatcartrein 
waarede (onleesbare toevoeging met 
pen) de gewonden zullen worden 
afgevoerd. 

• YP 408 is een 
pansterwielvoertuig van 
de KL; deze versie is 
ingericht voor 
gewondentransport. 

• coord = coordinaat. 

A46 g. 
Coördinerende 
bepalingen 

  

A47 1. Sein voor afzetten springladingen is 
overdag zwaaien met witte vlag, ’s 
nachts met een lange fluitstoot. 

 

A48 2. UZI’s staan op schot voor schot m.u.v. 
het moment waarop door onderzijde der 
treindeuren wordt geschoten.  

UZI is een pistoolmitrailleur, 
effectieve schootsafstand maximaal 
200 meter, kaliber 9 mm, 
vuursnelheid: 550/600 schoten per 
minuut. 

A49 3.  Per ploeg 1 man bewapend met UZI.  
A50 4.  In de trein wordt m.u.v. de 

groepscommandanten en personen 
genoemd onder paragraaf g. 3 
uitsluitend gebruik gemaakt van de 
revolver. 

 

A51 5.  Indien de Zuidmolukkers zich overgeven 
mag niet op hen worden geschoten. 

 

A52 6.  Na overgave wordt de normale 
krijgsgevangenenprocedure afgewerkt. 

 

A53 7.  Bij de aanval oordoppen in.  
A54 8.  Vuurstoot door onderzijde deur wordt 

alleen gegeven indien uitsluitend 
terrorist(en) in het portaal zichtbaar is 
(zijn). 

 

A55 9. Deuren worden te beginnen met de 1e 
deur na de bestuurderscabinedeur 
genummerd van 1 t/m 6 vanaf de 
noordelijke richting. 

 

A56 IV. VERZORGING   
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A57 a.  KL I t/m IV: n.v.t. 
KL V: 
- per rev 12 stuks 357 magnum patronen 
- per UZI 2 houders à 20 patronen 
- per ploeg 1 noisegrenade 

• KL = Klasse, en staat voor 
een categorie 
middelen/goederen. 

• KL V - Klasse V = Munitie. 
• rev = revolver 

A58 b. Tenue:  parahelm, kogelvrijvest cpl, koppel met 
revolver en verbandpakje, 
ziekenverplegers gevulde veldfles. 

• Parahelm = 
parachutistenhelm. 

• cpl - compleet. 
A59 V. 

BEVELVOERING 
EN 
VERBINDINGEN 

  

A60 a. Bevelvoering C-BBE-Marns algehele leiding  
A61 b. Verbindingen 1. Verlaten uitgangstelling alleen in 

opdracht van bevoegd gezag. 
Communicatielijn PG -> LPD -> C BBE-
Marns 

 

A62  2. Verbindingsschema  Dit schema is niet toegevoegd in dit 
overzicht.  

 
Tabel 1: Analyse van Plan A: Het “INITIATIEFPLAN TREIN” gedateerd 27 mei 1977 (2). 

 
 
7.  Analyse van “NOOD- EN INITIATIEFPLAN”, gedateerd 8 juni 1977. 
 
7/1 Inleiding bij analyse. In dit hoofdstuk bespreken wordt het “NOOD- EN INITIATIEFPLAN”, 
gedateerd 8 juni 1977 (plan B) besproken. Dit plan heeft op 8 juni 1977 het “INITIATIEFPLAN 
TREIN” gedateerd 27 mei 1977, vervangen, en is uitgevoerd op 11 juni 1977.  
Per onderdeel - paragraaf - van het plan (ook wel een operatie-order (OPORD) genoemd), 
wordt de oorspronkelijke tekst vermeld en is indien nodig een korte toelichting toegevoegd. 
Het plan betreft de inzet van de BBE-M. Het plan is niet volledig; een aantal bijlagen 
ontbreekt. Een zogenaamde slagorde (SLO) is ook onderdeel van het plan. Het 
verbindingsschema (paragraaf 4 (b) van de OPORD) is niet volledig opgenomen.  
 
7/2 Organisatie. Zie onderstaand schema voor de organisatie van de BBE-M, zoals voorzien in  
het “NOOD- EN INITIATIEFPLAN”, gedateerd 8 juni 1977. 
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Figuur 3: Organisatie/slagorde BBE-M behorende bij het “NOOD- EN INITIATIEFPLAN”, gedateerd 8 juni 1977. 
COGP staat voor ‘commandogroep’, het element belast met de bevelvoering (de commandant .....). FAC staat 
voor Forward Air Controller (voor communicatie met de ingezette Starfighters); MARNVB staat voor marinier 
VerBindingen; OOVBD staat voor OnderOfficierVerBinDingen; Prec Schutters staat voor Precisie schutters; WRNR 
120 mrn staat voor WaarNemerR 120 MM mortieren; ZVP staat voor ziekenverpleger; KVT staat voor 
KikVorsTeam (gevechstduikers van het Korps Mariniers), VUST staat voor vuursteun en AVGP voor aanvalsgroep; 
zvpl staat voor ziekenverpleger. 
 
 

Serial Analyse van “NOOD- EN INITIATIEFPLAN BBE-2 (ALARMPEL), gedateerd 8 juni 1977 
 

B01 Titel Oorspronkelijke tekst OPORD Toelichting 
B02 Datum 081130 B JUN De datumtijdgroep van het plan: 

081130 B jun staat voor 8 juni om 
11:30, tijdzone B. 

B03 Kaarten Assen 12 west 1 : 50.000 Betreft de stafkaart die moet worden 
gebruikt. 

B04 Schetsen Treinstel Niet toegevoegd. 
B05 1. TOESTAND   
B06 a. Opponent   
B07 (1) Aantal 9 ZM’ers, 8 mannen en 1 vrouw 

Leider Max Papilaya (1601X2) 
• ZM = Zuid-Molukkers. 
• De datum achter de naam is 

niet leesbaar, maar lijkt de 
geboortedatum te betreffen. 

B08 (2) Identf Bekend van foto’s Indenf = Identificatie. 
B09 (3) Lokaties 1 TANGO pos 1 

2 TANGO’s pos 3 en 4 
1 TANGO pos 5 
1 TANGO pos 15 
3 TANGO’s pos 22 en 23 
1 TANGO pos 32 of 33 

• Tango is de aanduiding voor 
de letter ‘T’ en staat voor 
terrorist. 

• pos = positie, locaties zijn 
genummerd. 

B10 (4) Bewpn 1 à 2 Uzi’s 
1 stengun, 2 LANDMANN Prectz. 22 
semi autom. 

M.b.v. afluister-, en 
handwarmtebeeldapparatuur, en 
andere observatiemiddelen zijn de 

COGP

KVT 
(5)

VUST
(BBE-K)

AVGP 1
(7)

Zvpl 
toegevoegd 

tijdens operatie

AVGP 2
(5)

AVGP 3
(5)

AVGP 4
(10)

CBBE-2 en zvpl 
toegevoegd 

tijdens operatie

AVGP 5
(5)

OCBBE-2 en 
zvpl 

toegevoegd 
tijdens operatie 

- CBBE-MARNS
- OCBBE-K
- FAC
- MARNVB
- OOVBD
- 2 Prec Schutters (BBE-K)
- WRNR 120 MM mrn
- ZVP
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meerdere enkelloopsgeweren, 
waaronder 2 windschester, 
karabijnen, 4 pistolen FN 
BROWNING, messen en klewangs 

bewapening en intenties/conditie van 
de ZM-ers vastgesteld. 

B11 (5) Optreden Rustig, vastberaden, waakzaam, 
rekenen niet op aanval. 

M.b.v. afluister-, en 
handwarmtebeeldapparatuur, en 
andere observatiemiddelen zijn de 
bewapening en intenties/conditie van 
de ZM-ers vastgesteld. Er wordt niet 
op een aanval gerekend bleek uit de 
beschikbare inlichtingen. 

B12 b. Eigen trpn   
 (1)  • 51 gijzelaars in N-gedeelte 

trein 
• mnl gijzelaasr (32) van 7 tm 

13 
• vwl gijzelaars (15) van 16 tm 

19 
• gemengde gp (4) op pos 14 

• mnl = mannelijk. 
• vwl = vrouwelijk. 
• nummering verwijst naar 

posities. 
• gp = groep. 

B13 (2)  BBE-K ten O en NO PD, 1 gp ZW PD in 
PAW 

PD = Plaats Delict; PAW = 
PAntserWagen  

B14 (3)  LPD in de Poll (coord 416886) LPD = Leider Plaats Delict. 
B15 (4)  AEKL in buitenring AEKL = AfzettingsEenheid Koninklijke 

Landmacht. 
B16 (5)  KMAR in buitenring KMAR = Koninklijke MARechaussee. 
B17 (6)  MERP in binnenring MERP = Mobiele Eenheid RijksPolitie. 
B18 c. Afwijkingen 

org verband 
  

B19 (1) SLO cfm opereren in BBE verband  SLO = Slag)rde: organisatie van de 
eenheid. 

B20 (2)  1 WRNMR 120 mm mrn o.b. (alleen 
bij nachtelijke uitvoering) 

• WRNMR = 
WaaRNemerMoRtieren. 

• mrn = mortieren. 
• o.b. = onder bevel; geeft de 

bevelsverhoudingen aan. 
B21 (3)  1 pel (-) 120 mm mrn o.b. (alleen bij 

nachtelijke uitvoering) 
• pel = peloton. 
• (-) betekent minus, en 

betekent dat het een 
mortierpeloton 120 mm 
betreft onder de organieke 
sterkte (met minder dan zes 
mortieren 120 mm). 

• de mortieren zouden in geval 
van een nachtelijke uitvoering 
van het plan lichtgranaten 
hebben afgeschoten om het 
‘gevechtsveld’ (de trein) te 
verlichten. 

B22 (4)  1 Gnk afd KL o.b. coord 413869 Gnk afd = Geneeskundige afdeling 
B23 (5)  OCBBE-K + 2 prec schutters BBE-K in 

RS voor vuurleiding 
• OCBBE-K = Opvolgend 

Commandant BBE-K (eenheid 
precisieschutters). 

• prec = precisie. 
• RS staat voor RechtStreekse 

steun. 
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B24 (6)  1 FAC o.b. FAC = Forward Air Controller: 
verantwoordelijk voor de 
communicatie tussen CBBE-marns en 
de piloten van de starfighters. 

B25 (7)  2 starfighters in RS ten behoeve van 
CAS 

• RS = Rechtstreekse Steun. 
• CAS = Close Air Support: n.b. 

het betrof dummy runs. 
B26 (8)  1 kikvorsteam o.b. coord 411884  
B27 2. OPDRACHT Het op bevel van de LPD, via een 

afgesproken codewoord, uitvoeren 
van een gecombineerde aanval op 
het treinstel vanuit NW en W 
richting, via de onderzijde van het 
talud aan de W-zijde van de 
spoordijk, teneinde de gijzelaars te 
beschermen en te bevrijden, de 
terroristen aan te houden c.q. indien 
noodzakelijk uit te schakelen, e.e.a. 
in het kader van een nood- of 
initiatiefplan. 

De opdracht is uitermate onzorgvuldig 
en ambivalent geformuleerd. Een 
aanval uitvoeren om het .... Er wordt 
geen aanval uitgevoerd op het 
treinstel. 
De aanval is gericht op de gijzelnemers, 
die moeten worden overmeesterd, 
teneinde de gegijzelden te ontzetten 
(bevrijden). Over deze onzorgvuldige 
opdrachtformulering later meer. 

B28 3. UITVOERING   
B29 a. Algemeen De hoofdaanval wordt uitgevoerd 

door 5 avgpn, die onder vuursteun 
van prec schutters de trein naderen 
en aanvallen. Dringen binnen aan de 
W-zijde. Tegelijkertijd vinden 
schijnaanvallen plaats van 2 
starfighters en worden inslagen 
nagebootst met TNT door 1 
kikvorsteam. 

• avgpn = aanvalsgroepen. 
• TNT = explosief. 

B30 (1) Manoeuvre  chronologisch verloop: 
• U - 120 min: kikkers 

bereiden ladingen voor op 
coord 411883 en 411882 

• U - 60   min: alle overige 
ehdn in UGS 

• U                  : precisie-
schutters openen vuur op 
bekende locatie (zie ook 
opord BBE-K (notal)) 

• U                  : BBE-2 verlaat 
UGS 

• U + ... sec    : 1e SF maakt 
dummy run, afzetten eerste 
lading 

• U + ... sec    : 2e SF maakt 
dummy run, afzetten 
tweede lading 

• U + ... sec    : vuur verleggen 
prec schutters 

• U + ... sec    : BBE-2 zet av in, 
dringt de trein binnen en 
voert opdracht uit 

• U staat voor uur U, het 
moment dat de eenheid de 
uitgangsstelling (UGS) verlaat, 
en de startlijn (SL) 
overschrijdt; dat is het 
moment waarop de aanval 
wordt ingezet. Het 
verrassingseffect wordt 
daardoor prijsgegeven.  

• Uur U was vastgesteld op 
04:45 uur. 

• U - 120, betekent 120 
minuten voor uur U. 

• coord = coordinaat, een 
cijferaanduiding voor een 
positie op de kaart (zes cijfers 
betekent in dit geval tot op 10 
meter nauwkeurig). 

• ehdn = eenheden. 
• opord = operatie-order. 
• notal = ‘not to all’; de 

distributie van de 
operatieorder van de BBE-K is 
beperkt. 

• UGS = UitGangsStelling. 
• SF = Starfighter. 
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• dummy run, wil zeggen dat 
geen munitie wordt gebruikt 
door de Starfighters, het is 
een schijnaanval. 

• Vuurveleggen, wil zeggen dat 
de schootsrichting van de 
precisieschutters wordt 
veranderd om te voorkomen 
dat de mariniers beschoten 
worden. 

Nota bene, dat blijkt uit dit plan: 
Het vuur wordt pas verlegd nadat 
de dummy runs zijn uitgevoerd; 
gedekte nadering van de 
mariniers (voor vuur van de BBE-
K) was dus mogelijk tot aan de 
deuren van de trein, en de 
springramen konden ‘gedekt’ 
worden aangebracht. 

B31 (2) Vust   
B32 (a)  Op bevel CBBE-marns openen prec 

schutters vuur op bekende lokaties 
met FAL en pamun. 

• FAL = een standaard semi-
automatisch geweer, kaliber 
7.62 mm, de 
standaardbewapening van 
een infanterist, met een 
maximaal effectief bereik van 
600 meter. 

• pamun = pantsermunitie, 
speciale pantserdoorborende 
munitie. Infanterie-eenheden 
zijn niet standaard met 
dergelijke munitie uitgerust. 

B33 (b)  Op bevel CBBE-marns wordt vuur 
overgenomen door HK 33 en verlegd 
op de ramen en zichtbare tango’s. 

• HK 33 = Heckler & Koch 33, 
een semi-automatisch 
geweer, kaliber 5.56 mm, met 
een effectieve schootsafstand 
van 400 meter. 

• Er worden geen 
vuurrestricties in acht 
genomen: zichtbare ZM-ers 
mogen worden beschoten. 

B34 (c) Vastvuren geschiedt bij ontploffen 
springramen. 

• Vastvuren is de opdracht om 
te stoppen met vuren (voor 
de BBE-K). 

B35 (d)  Zodra 1e SF is overgevlogen ontploft 
1e lading. 

Dit betreft een lading aangebracht 
door het kikvorsteam in de zeer directe 
nabijheid van de trein om een inslag 
van starfighter-munitie te simuleren. 

B36 (e)  Zodra 2e SF is overgevlogen ontploft 
2e lading. 

Dit betreft een lading aangebracht 
door het kikvorsteam in de zeer directe 
nabijheid van de trein om een inslag 
van starfighter-munitie te simuleren. 

B37 (3) Groepering, 
leiding en 
coördinatie. 

De totale leiding wordt geleid door 
CBBE-marns vanuit een CP op de N-
kop van de trein. 

Deze mededeling hoort thuis in de 
paragraaf 5 Bevelvoering en 
verbindingen. CP staat voor 
CommandoPost.  
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Een commandant van een 
gevechtseenheid wordt geacht zich 
tijdens gevechtsacties op die locatie te 
bevinden waar hij het beste overzicht 
heeft om het gevecht te beïnvloeden 
(instructies te geven) en de uitvoering 
van de opdracht zeker te stellen. Ook 
speelt bij de keuze van de locatie van 
de commandant de zgn. 
voorbeeldfunctie van de commandant 
- hij wordt geacht voor te gaan in het 
gevecht - een belangrijke rol: “Goed 
voorbeeld, doet goed volgen”. De 
vraag die hier aan de orde is waarom 
de commandant zich niet bij het 
manoeuvre-element bevond - hetgeen 
te doen gebruikelijk is - en de 
opvolgend commandant was belast 
met de coördinatie tussen manoeuvre- 
en vuursteunelement (BBE-K, 
Starfighters, etc.). Ook nu tijdens de 
rechtszaak is de commandant 
onzichtbaar, en ontloopt hij een 
belangrijke verantwoordelijkheid. 

B38 b. AVGP 1 • rukt op bevel CBBE-2 zsm op 
via de onderzijde van het 
talud aan de W-zijde tot 
deur 39 en blijft daar 
gedekt liggen. 

• is voorste ehd in de 
verplaatsing. 

• rukt op bevel CBBE-2 het 
talud op, plaatst springraam 
op deur 39 en neemt pos in. 

• op sein OCBBE-2 (aan N-
kop) wordt lading afgezet. 

• dringt na explosie binnen, 
zuivert met 1 avplg (3) 
rechtsom tot aan Z-kop van 
de trein (51) en links om 1 
avplg (3) tot en met pos 32 

• gpc coördineert vanuit 
portaal 39 

• geeft einde operatie door 
aan CBBE-2 

• ehd = eenheid 
• pos = positie 
• gpc = groepscommandant, de 

commandant van de 
aanvalsploeg (de afkorting 
plgcdt had moeten worden 
gebruikt). 

 

B39 c. AVGP 2 • rukt op bevel CBBE-2 zsm op 
via de onderzijde van het 
talud aan de W-zijde tot 
deur 30 en blijft daar gedekt 
liggen. 

• is 2e ehd in de verplaatsing 
• rukt op bevel CBBE-2 het 

talud op, plaatst springraam 
op deur 30 en neemt pos in. 

• op sein OCBBE-2 (aan N-
kop) wordt lading afgezet. 

• ehd = eenheid 
• pos = positie 
• gpc = groepscommandant, de 

commandant van de 
aanvalsploeg (de afkorting 
plgcdt had moeten worden 
gebruikt).  
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• dringt na explosie binnen, 
zuivert met de avgp (5) 
linksom de restauratie en 
beveiligt naar rechts. 

• gpc coördineert vanuit 
portaal 30. 

• geeft einde operatie door 
aan CBBE-2 

B40 d. AVGP 3 • rukt op bevel CBBE-2 zsm op 
via de onderzijde van het 
talud aan de W-zijde tot 
deur 25 en blijft daar gedekt 
liggen. 

• is 3e ehd in de verplaatsing. 
• rukt op bevel CBBE-2 het 

talud op, plaatst springraam 
op deur 25 en neemt pos in. 

• op sein OCBBE-2 (aan N-
kop) wordt lading afgezet. 

• dringt na explosie binnen en 
zuivert linksom de 
compartimenten 21-21-22-
23-24 

• gpc coördineert vanuit 
gangpad (= toevoeging met 
pen) 

• geeft einde operatie door 
aan CBBE-2. 

• ehd = eenheid 
• pos = positie 
• gpc = groepscommandant, de 

commandant van de 
aanvalsploeg (de afkorting 
plgcdt had moeten worden 
gebruikt).  

 

B41 e. AVGP 4 • rukt op bevel CBBE-2 zsm op 
via de onderzijde van het 
talud aan de W-zijde tot 
deur 15 en blijft daar gedekt 
liggen. 

• is 4e ehd in de verplaatsing 
• rukt op bevel CBBE-2 het 

talud op, plaatst springraam 
op deur 15 en neemt pos in. 

• op sein OCBBE-2 (aan N-
kop) wordt lading afgezet. 

• dringt na explosie binnen, 
bevrijdt met 1 avplg (3) 
rechtsomgaand de gijzelaars 
in 16-17-18 en 19 en 
bevrijdt met 2 avplgn (2 x 3) 
linksom de gijzelaars van 6 
tm 14 (incl portaal 14). 

• gpsc coördineert vanaf 
portaal 15. 

• geeft einde operatie door 
aan CBBE-2. 

• ehd = eenheid 
• pos = positie 
• gpc = groepscommandant, de 

commandant van de 
aanvalsploeg (de afkorting 
plgcdt had moeten worden 
gebruikt).  

 

B42 f.  AVGP 5 • rukt op bevel CBBE-2 zsm op 
via de onderzijde van het 
talud aan de W-zijde tot 
deur 5 en blijft daar gedekt 
liggen. 

• ehd = eenheid 
• pos = positie 
• gpc = groepscommandant, de 

commandant van de 
aanvalsploeg (de afkorting 
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• is de 5e ehd in de 
verplaatsing. 

• rukt op bevel CBBE-2 het 
talud op, plaatst springraam 
op deur 5 en neemt pos in. 

• op sein OCBBE-2 (aan N-kop 
wordt lading afgezet. 

• dringt na explosie binnen en 
zuivert met de avgp (5) de 
pos 1 tm 5 linksomgaand. 

• gpsc coördineert vanaf 
portaal 5. 

• geeft einde opdracht 
operatie door aan CBBE-2 

plgcdt had moeten worden 
gebruikt).  

 

B43 g. COGP • rukt op bevel CBBE zsm op 
via de onderzijde van het 
talud aan de W-zijde tot aan 
de N-kop trein en blijft daar 
gedekt liggen. 

• is achterste ehd in de 
verplaatsing. 

• coördineert de hoofdaanval, 
de schijnaanvallen en de 
vust van de 
precisieschutters 

• geeft sitreps door aan LPD. 
• laat Gnkafd oprukken in N-

rg over de rails. 
• geeft einde operatie door 

aan LPD. 
• verplaatst complete ehd na 

afloop naar de Poll. 

• COGP = COmandoGroeP, 
geeft leiding aan de eenheid 
(commando in de betekenis 
van bevelvoering). 

• sitrep = situatierapport, 
betreft berichtgeving over de 
uitvoering van de opdracht. 
ehd = eenheid 

• pos = positie 
• gpc = groepscommandant, de 

commandant van de 
aanvalsploeg (de afkorting 
plgcdt had moeten worden 
gebruikt).  

• Gnkafd = Geneeskundige 
afdeling 

B44 h. BBE-K zie vust  
B45 j. FAC • rukt op met COGP 

• leidt in opdracht van CBBE 
de schijnaanvallen van 2 
SF’s 

 

B46 k. STARFIGHTERS • voeren op bevel FAC 
dummy-runs uit op het 
treinstel vanuit w- richting 

• stijgen boven de trein 
verticaal op met bijzetten 
naverbranders 

• keren na einde opdracht 
terug naar basis 

 

B47 l. KIKVORSTEAM • prepareert op U - 120 
ladingen op gegeven coord. 

• neemt pos in op opgegeven 
coord. 

• zet uit eigen waarneming 
springlading (250 gr TNT) af, 
zodra de 1e en vervolgens 
de 2e SF hun duikvlucht 
hebben beëindigd, alsmede 
hun verticale opstijging. 

• De ladingen simuleren 
inslagen van door de 
Starfighters gedropte 
bommen. 

• JWFKAZ staat voor Johan 
Willem Frisokazerne te Assen. 
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• keert in opdracht van CBBE 
terug naar JWFKAZ. 

B48 m. GNK-AFD KL • rijdt in opdracht van CBBE 
via O-spoorrails op tot aan 
Z-zijde van de trein. 

• haalt gewondennest +/- Z 
van trein leeg en voert af 
naar VPG (boerderij XXXX). 

• beëindigd opdracht in 
overleg met CBBE. 

Gewondennest is een aanduiding voor 
de verzamelplaats van de gewonden. 

B49 n. PELSZVPS • blijven tijdens de akties 
gedekt buiten de trein tegen 
het talud 

• voeren in opdracht van de 
verschillende gpscn 
gewonden af in Z-richting 

• richten gewondennest in +/- 
10 meter Z van de trein. 

• assisteren gnkafd KL. 
• KPLZVP redt coördinerend 

op. 

PELSZVPS = PELotons 
ZiekenVerPlegerS. 
gpscn = groepscommandanten. 
KPLZVP = KorPoraaLZiekenVerPleger. 
Het feit dat de ziekenverplegers 
gedekt “buiten de trein tegen het 
talud” moeten verblijven tijdens het 
binnendringen van de mariniers in de 
trein, bevestigt ook er zicht- en 
vuurdekking is direct bij de trein, 
hetgeen ook is bevestigd door de 
uitgevoerde terreinanalyse (......). 
Gedekt tegen voor betekent dat er 
ook zichtdekking is, en die posities en 
naderingen buiten de waarnemings- 
en schootsvelden vallen van de 
gijzelnemers in de trein. Nota bene, 
het feit dat het KVT de trein ongezien 
heeft kunnen naderen en explosieven 
in de directe nabijheid van de trein 
heeft kunnen plaatsten bevestigt ook 
de mogelijkheden tot ongeziene 
nadering. 

B50 o. HELI • vliegt op uur U, na 
telefonische opdracht LPD 
naar vliegveld Eelde 

• meldt zich bij aankomst 
telefonisch aan LPD 

• houdt zich gereed voor 
nadere opdrachten 

• LP bij trein coord 408879 (O 
van boerderij XXXX). 

• Beëindigd missie in 
opdracht CBBE. 

 

B51 p. COORD 
BEPALINGEN 

  

B52 (1) Wanneer op de portalen gijzelaars 
duidelijk zichtbaar zijn, mogen geen 
springramen geplaatst worden, doch 
moet worden uitgeweken naar 
eerstvolgende portaal aan de 
rechterzijde (Z-zijde, rg Assen). 

 

B53 (2) Wanneer terroristen bij av zichtbaar 
zijn in de portalen wordt mbv Uzi een 
vuurstoot door onderzijde deuren 
gegeven. 
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B54 (3) Uzi’s opereren enkelschots m.u.v. 
Uzi’s voor schieten door onderzijde 
deuren en de Uzi’s van de Avgp 5, 
deze vuren autom. 

 

B55 (4)  Voor bwpn ehd zie nominatieve 
opgave. 

• bwpn = bewapening. 
• nominatieve opgave betreft 

een specificatie van de 
bewapening op naam (van 
mariniers van de BBE-M). 

B56 (5)  Indien terroristen zich duidelijk 
waarneembaar overgeven mag niet 
op hen worden gevuurd, doch wordt 
de kgvn procedure toegepast. 

 

B57 (6)  Bij av speciale oordoppen in en 
sound-barriers op. 

 

B58 (7) Sein voor afzetten lading is bij dag 
zwaaien met witte vlag, bij nacht een 
lange fluitstoot. 

 

B59 (8) Noise-grenades mogen alleen 
worden gebruikt indien op 
weerstand wordt gestuit. 

Noise-grenades, zijn granaten die een 
luide ‘knal’ en een lichtflits 
veroorzaken, om een schrikeffect en 
desoriëntatie te veroorzaken bij de 
gijzelnemers. 

B60 (9) Bij werpen noise-grenade gezicht 
afwenden i.v.m. lichtflits. 

 

B61 (10) Gelaat zwart gecamoufleerd.  
B62 4. VERZORGING   
B63 a. KL I tm 4 N.v.t.  
B64 b. KL 5  • Per rev 12 Hollow Point 

• Per uzi 2 houders à 25 
patronen 

• CBBE-2 en OCBBE-2 in bezit 
van elk 1 avhandgranaat als 
afschrikkingsmiddel, enkel 
te gebruiken buiten de 
trein. 

• Voor noise-grenades zie 
SLO. 

• rev = revolver 
• Hollow point is een type 

munitie 
• avhandgranaat = 

aanvalshandgranaat, een 
granaat met beperkte scherf-, 
maar grote luchtdrukwerking; 
wordt onder 
oorlogsomstandigheden 
ingezet door de aanvallende 
eenheid. 

B65 c. tenue • baret met zwart anker, 
kogelvrijvest cpl, koppel met 
verbandpakje. 

• zvps 1 gevulde veldfles. 

• Het is bijzonder dat de 
parahelm (zie 
“INITIATIEFPLAN TREIN” 
gedateerd 27 mei 1977 is 
vervangen door de baret: In 
tegenstelling tot de parahelm 
biedt een baret geen enkele 
bescherming hetgeen er (ook) 
op duidt dat de verwachting 
was dat de gijzelnemers de 
inzet van de vuursteun (voor 
het binnendringen) niet 
zouden overleven, en die 
bescherming dus overbodig 
was. De ‘baret’ is ook een 
indicatie voor de 
disproportionele inzet van 
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vuursteun. De baret heeft 
geen enkele functie, anders 
dan herkenbaarheid 
(promotie?) van het korps 
mariniers.  

• cpl = compleet. 
• zvps = ziekenverplegers. 

B66 5. 
BEVELVOERING 
EN 
VERBINDINGEN 

  

B67 a. Bevelvoering • CBBE in COGP 
• CBBE-2 bij plg 4 
• OCBBE-2 bij plg 5 
• CAVGP-1 XXXX 
• CAVGP-2 XXXX 
• CAVGP-3 XXXX 
• CAVGP-4 XXXX 
• CAVGP-5 XXXX 

• CAVGP = Commandant 
AanValsGroeP 

• plg = ploeg 
• XXXX = de name zijn 

onzichtbaar gemaakt 

B68 b. Verbindingen    
B69 (1)  Schema: Niet toegevoegd. Dit schema is niet toegevoegd in dit 

overzicht. 
B70 (2)  CBBE-2 en OCBBE-2 in bezit van elk 1 

loudhailer voor toeroepen trein: op 
uw plaats blijven, niet vuren, niet 
vuren. 

 

B71 (3) Portofoon VBD m.b.v. sound barriers.  
B72 (4) Radiostilte tm moment van 

vuuropening prec-schutters 
 

B73 Bijlage A: 
Nominatieve 
opgave 

 Niet toegevoegd  

 
Tabel 2: Analyse van Plan B: Het “NOOD- EN INITIATIEFPLAN”, gedateerd 8 juni 1977 (3). 

 
 
8.  Verschillenanalyse plan A en plan B. 
 
8/1 Toelichting. In dit hoofdstuk worden een aantal orderdelen en aspecten van beide 
plannen vergeleken: Er is sprake van een aantal zeer fundamentele verschillen tussen beide 
plannen. Per onderdeel/aspect wordt dit toegelicht. Plan A betreft “INITIATIEFPLAN TREIN” 
gedateerd 27 mei 1977; Plan B betreft “NOOD- EN INITIATIEFPLAN”, gedateerd 8 juni 1977.  
 
8/2 Opdrachtformulering. De opdracht bleef ongewijzigd, echter (in beide gevallen) zeer 
onzorgvuldig en ambivalent geformuleerd. 
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Opdrachtformulering 
 
Plan A Plan B Opmerkingen 
Het op bevel van het bevoegd 
gezag bij monde van de PG dtv 
LPD av op het treinstel teneinde:  
a. +/- 40 gijzelaars te bevrijden 
en te beschermen in het 
noordelijke en het 
middengedeelte van de trein 
b. de terroristen te 
overmeesteren of indien 
noodzakelijk uit te schakelen 

Het op bevel van de LPD, via een 
afgesproken codewoord, 
uitvoeren van een 
gecombineerde aanval op het 
treinstel vanuit NW en W 
richting, via de onderzijde van 
het talud aan de W-zijde van de 
spoordijk, teneinde de gijzelaars 
te beschermen en te bevrijden, 
de terroristen aan te houden c.q. 
indien noodzakelijk uit te 
schakelen, e.e.a. in het kader van 
een nood- of initiatiefplan. 

In Plan A is sprake van een ‘aanval 
op het treinstel; in geval van Plan B 
is er sprake van een 
“gecombineerde aanval op het 
treinstel’, verwijzend naar de 
gecombineerde inzet van een 
manoeuvre-element (BBE-M en 
vuursteunelement (BBE-K). De 
aangepaste terminologie duidt op 
de militaire aanpak van de operatie.  
In beide gevallen - Plan A en Plan B 
- is sprake van een zeer gebrekkige 
en ook weinig eenduidige 
formulering van de opdracht. 

 
Tabel 3: Opdrachtformulering 
 
Opmerking: De opdracht is in beide plannen uitermate onzorgvuldig geformuleerd, en in 
strijd met de meest basale eisen die gesteld worden aan de zgn. 
troepenaanvoeringsprocedures en aan opdrachtformulering. De geformuleerde opdracht is 
niet in overeenstemming met de bovenliggende intentie (en kaders/randvoorwaarden die 
van toepassing zijn), en kan op verschillende wijzen worden geïnterpreteerd. De opdracht is 
niet (en kan niet) een gecombineerde aanval op een treinstel (zijn). Het is onduidelijk wat 
‘beschermen’ betekent en hoe dat begrip zich verhoudt tot het begrip ‘bevrijden’. In de 
opdracht zijn elementen opgenomen die hadden moeten worden opgenomen in de daartoe 
voorbestemde paragraaf: Paragraaf 3. De opdracht had moeten luiden: “Overmeestering van 
de gijzelnemers met slechts de hoogstnoodzakelijke aanwending van geweld, teneinde de 
passagiers in goede gezondheid te bevrijden”. Nota bene, door het prijsgeven van het 
verrassingseffect en de grootschalige aanwending van geweldsmiddelen zijn (nodeloze) 
risico’s’ voor passagiers en mariniers geïntroduceerd. 
 
8/2 Aanpassingen van de bewapening. In dit hoofdstuk analyseer ik de aanpassingen die zijn 
gemaakt in de organisatie, de bewapening en gebruikte munitie, toen plan A werd vervangen 
door Plan B.  
Ten behoeve van Plan B is de bewapening van de zowel de BBE-M, maar in het bijzonder van 
de BBE-K verzwaard. In geval van Plan B is sprake van een zeer grote - ook voor militaire 
maatstaven - vuurkracht, die - ook vanuit een militair perspectief - niet in verhouding staat 
tot de uit te voeren opdracht; van enige proportionaliteit (opdracht versus middelen) is 
geen enkele sprake meer, nog los van het feit dat het over een antiterreur-optreden gaat, 
waarbij geweld wordt ingezet tegen de eigen burgers.  
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Bewapening per subeenheid van de BBE-M, Plan A versus Plan B 
 
 COGP AVGP 1 AVGP 2 AVGP 3 AVGP 4 AVGP 5 AVGP 6 
Plan A B A B A B A B A B A B A B 
Strekte  9 5 7 4 5 5 5 5 10 5 5 7 - 
UZI  - 2 3 2 1 2 3 2 4 2 5 3 - 
Revolver  1 3 4 2 4 3 2 3 6 3 - 4 - 
Noise 
Grenade 

 - 2 1 2 1 2 2 2 - 2 2 3 - 

Pistool  6  -  -  -     - - 
HK 33  1  -  -  -  -   - - 
FAL  1  -  -  -  -   - - 
Av granaat  2  -  -  -  -   - - 
               

 
Tabel 4: In deze tabel wordt de bewapening aangegeven van de subeenheden van de BBE-M voor plan A en B 
(2), (3). 
 
 

Vergelijking van de bewapening, Plan A versus Plan B 
 

 Plan A Plan B Verschil 
Sterkte eenheid totaal 31 man 32 man + 1 man 
UZI 13 16 + 3 
Revolver 18 16 - 2 
Noise grenade 13 6 - 7 
Aanvalsgranaat - 2 + 2 
Munitie Revolver Regular 357 Magnum, 12 

patronen per rev 
Hollow Point, 12 patronen 
per rev 

 

Starfighter - 2 + 2 (werden 6 
Starfighters, n.a.v. 
rehearsal) 

BBE-K Onbekend • 19 x FAL + 4 x 
mitrailleur MAG 
Oostzijde trein 
(positie: Lima 1) 

• 4 x HK Westzijde 
trein (positie Lima 2) 

• 2 x FAL noordelijke 
opstelling  

 

 
Tabel 5: In deze tabel worden de verschillen in bewapening (per type wapen) aangegeven (2), (3). 
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Specificatie van gebruikte wapens en munitie 
 

Type wapen/munitie Specificaties Opmerkingen 
Revolver  Plan B: standaard munitie is 

vervangen door hollow point. 
Pistoolmitrailler UZI Kaliber: 9 mm 

Maximale effectieve 
schootsafstand: 200 meter 
Vuursnelheid: 550/600 schoten per 
minuut 
 

 

Semi-automatisch geweer 
FAL 

Kaliber: 7.62 mm 
Maximale effectieve 
schootsafstand: 600 meter 
 
 

In geval van plan B uitgerust met 
pantserdoorborende munitie 

Semi-automatisch geweer 
HK 33 

Kaliber: 5.56 mm 
Maximale effectieve 
schootsafstand: 400 meter 
 
 

 

Mitrailleur MAG Kaliber: 7.62 mm 
Maximale effectieve 
schootsafstand: 600 meter op zgn. 
‘tweepoot’ en 1200 meter op 
‘driepoot’. 
Vuursnelheid: 700/750 schoten per 
minuut 

Alleen plan B, uitgerust met 
pantserdoorborende munitie. 

 
Tabel 6: Specificatie van gebruikte wapens en munitie. 

 
 
8/3 Aanpassingen van (de interpretatie van) de geweldsinstructies. De geweldsinstructies - 
zoals vermeld in Plan B - zijn aangepast: In Plan A moest te allen tijde sprake zijn van zich 
‘blootgevende en schietende Zuidmolukkers’ voordat geweld zou mogen worden 
aangewend, hetgeen herhaaldelijk en expliciet werd vermeld. Dat is niet meer het geval in 
Plan B. Het aantal vermeldingen dat betrekking heeft op de aanwending van geweld is zeer 
beperkt, en de formulering van de geweldsinstructies laat veel meer ruimte voor 
interpretatie. Plan B laat ruime aanwending van geweld toe, restricties zijn zeer beperkt. 
Proportionaliteit werd niet meer in acht genomen. De geweldsinstructies in Plan B zijn in 
strijd met de geweldsinstructies die volgens richtlijnen en wettelijke kaders van toepassing 
zijn op dit soort operaties.  
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Aanpassingen van de geweldsinstructies 

 
Plan A Plan B 

A24 (Betreft inzet BBE-K, vuursteun): Een groep 
precisieschutters (6 schutters + c) volgt de 
aanvalsgroepen na het verlaten van de 
uitgangsstelling en neemt op bevel van de c BBE-
Marns een zodanige schietpositie in dat zij 
flankerend vuur kunnen uitbrengen op zich 
blootgevende en schietende Zuidmolukkers. 

B32 (Betreft inzet BBE-K, vuursteun): Op bevel CBBE-
marns openen prec schutters vuur op bekende 
lokaties met FAL en pamun. 

A25 (Betreft inzet BBE-K, vuursteun): 4 
precisieschutters bevinden zich in een 
pantserwagen nabij boerderij XXXX. Nemen, zodra 
zij hiertoe bevel hebben gekregen van c BBE-Marns 
hun schietposities in. Brengen vuur uit op zich 
blootgevende schietende Zuidmolukkers. 

B33 (Betreft inzet BBE-K, vuursteun): Op bevel CBBE-
marns wordt vuur overgenomen door HK 33 en 
verlegd op de ramen en zichtbare tango’s. 

A26 (Betreft inzet BBE-K, vuursteun): 5 
precisieschutters bevinden zich in de bosrand nabij 
“de Poll”. Brengen vuur uit op zich blootgevende 
schietende Zuidmolukkers. 

 

A 28 (betreft Groepering, leiding en coördinatie): 
Vuuropening geschiedt op zich blootgevende 
schietende Zuidmolukkers, doch niet eerder dan 
nadat c BBE-Marns hiertoe opdracht heeft gegeven. 
Alle precisieschutters stoppen met vuren zodra de 
vernielingsramen tot detonatie zijn gekomen. 

 

A48 (betreft coördinerende bepalingen) UZI’s staan 
op schot voor schot m.u.v. het moment waarop 
door onderzijde der treindeuren wordt geschoten. 

B54 (Betreft coördinerende bepalingen): Uzi’s 
opereren enkelschots m.u.v. Uzi’s voor schieten door 
onderzijde deuren en de Uzi’s van de Avgp 5, deze 
vuren autom. 

A49 (betreft coördinerende bepalingen): Per ploeg 
1 man bewapend met UZI. 

 

A50 (betreft coördinerende bepalingen): In de trein 
wordt m.u.v. de groepscommandanten en personen 
genoemd onder paragraaf g. 3 uitsluitend gebruik 
gemaakt van de revolver. 

 

A51 (betreft coördinerende bepalingen): Indien de 
Zuidmolukkers zich overgeven mag niet op hen 
worden geschoten. 

B56 (Betreft coördinerende bepalingen): Indien 
terroristen zich duidelijk waarneembaar overgeven 
mag niet op hen worden gevuurd, doch wordt de 
kgvn procedure toegepast. 

 B56 (Betreft coördinerende bepalingen): Noise-
grenades mogen alleen worden gebruikt indien op 
weerstand wordt gestuit. 

 B64 (Betreft verzorging): CBBE-2 en OCBBE-2 in bezit 
van elk 1 avhandgranaat als afschrikkingsmiddel, 
enkel te gebruiken buiten de trein. 

 
Tabel 7: Aanpassing van de geweldsinstructies (2), (3). 

 
8/4 Aanpassingen van het ‘concept of operations’. In onderstaande schema wordt een aantal 
fundamentele verschillen genoemd tussen beide aanvalsplannen.  
Het initiële plan - “INITIATIEFPLAN TREIN” gedateerd 27 mei 1977 - kan worden getypeerd 
als een antiterreur optreden binnen daarvoor vastgestelde kaders en instructies, waarbij 
gebruik zou worden gemaakt van gedekte naderingsmogelijkheden, van het zeer 
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waardevolle verrassing-effect en van proportionele aanwending van geweld. Het “NOOD- 
EN INITIATIEFPLAN”, gedateerd 8 juni 1977, dat daadwerkelijk is uitgevoerd op 11 juni 1977 
daarentegen, betreft een klassieke infanterie-aanval, waarbij maximaal geweld is 
aangewend om de ‘tegenstander’ uit te schakelen. Het verrassingseffect is prijsgegeven. 
Het prijsgeven van het verrassingseffect door de inzet en vuuropening door de BBE-K is nota 
bene ook in strijd is met militair tactische beginselen en de beginselen van de oorlogvoering. 
Elke proportionaliteit werd overbodig geacht. Als reden voor deze aanpak (vuuropening 
door de BBE-K) is gebruikt, dat ongeziene nadering niet mogelijk zou zijn geweest; dat is 
echter een pertinente foute voorstelling van zaken. Nota bene door deze gewelddadige 
aanpak en het prijsgeven van het verrassingseffect is niet alleen sprake van 
disproportionele geweldsaanwending tegen de gijzelnemers - in strijd met wettelijke 
kaders, beleid en instructies, het betreft nota bene de inzet van de Nederlandse krijgsmacht 
tegen de eigen bevolking - maar zijn ook de passagiers (twee dodelijke slachtoffers en zes 
gewonden als gevolg van de aanval) en mariniers (twee gewonden als gevolg van de 
aanval) nodeloos in gevaar gebracht. Een verrassingsaanval - waarvoor legio 
mogelijkheden aanwezig waren - had veel minder risico’s en naar alle waarschijnlijkheid 
minder slachtoffers (ook bij passagiers en mariniers) opgeleverd. In geval van plan B, is het 
principe van compartimenteren (de scheiding van gijzelnemers en gegijzelden) afbreuk 
gedaan, terwijl dit principe (volgens het plan) leidend was. 
 
 

Fundamentele verschillen tussen beide aanvalsplannen 
 

Plan A Plan B 
Benutten verrassing, door gebruik te maken van 
gedekte en ongeziene nadering. 

Verrassing is prijsgegeven, door inzet massale 
vuurkracht van de BBE-K. 

Compartimenteren is in blijft leidend Compartimenteren wordt afbreuk gedaan/is 
ondergeschikt gemaakt 

Proportionele toepassing van geweld. Maximale kinetische inzet, disproportionele inzet van 
geweldsmiddelen. 

Geweldsinstructies gericht op proportionaliteit. Geweldsinstructies zijn aangepast/geminimaliseerd en 
maximaal opgerekt. 

Organieke bewapening. De organieke bewapening is aangepast: Inzet van zeer 
zware geweldsmiddelen, met name door de BBE-K. 

Beperkte risico’s voor gegijzelden. Groot risico’s voor gegijzelden, ook door afbreuk aan 
compartimenteren. Zowel door inzet vuursteun (BBE-
K) tijdens de ‘zuivering’ van de trein door de BBE-M. 

Geen specifieke focus in het plan, anders dan 
opdrachtuitvoering. 

Sterke focus op gebruik geweld: Aanpassing van de 
organieke bewapening en van geweldsinstructies. 

Bescherming BBE-Marns volgens standaard 
instructies en procedures: parahelm, conform 
standaardprocedure. 

Geen organieke uitrusting: gebruik van baret, die geen 
bescherming biedt. 

 
Tabel 8: Enkele wezenlijke verschillen tussen beide aanvalsplannen. 
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9. De uitvoering van plan B (“NOOD- EN INITIATIEFPLAN”, gedateerd 8 juni 1977) op 11 juni 
1977. 
 
Dit hoofdstuk is gebaseerd op bron (1). Dit verslag  bevat een aantal foutieve 
veronderstellingen en conclusies en geeft (deels) een foute voorstelling van zaken, zoals nog 
zal worden besproken.  
 
9/1 Aanpassing aanvalsplan. “Op 7 juni 1977 gaf het beleidscentrum opdracht om een nieuw 
initiatiefplan te maken. Dit plan werd op 8 juni 1977 besproken goedgekeurd. Op 9 juni 1977 
werd het initiatiefplan ook besproken met de betrokken bewindspersonen” (1, P 53). 
Met de goedkeuring van het nieuwe plan (plan B, genoemd in deze analyse) kwam plan A te 
vervallen. 
 
9/2 Besluit tot ingrijpen. “Op 10 juni werd vanuit het beleidscentrum opnieuw gepoogd 
beweging te krijgen in het standpunt van de gijzelnemers. De gijzelnemers leken er in de 
opvatting van het beleidscentrum geen moeite mee te hebben, hun actie nog langer voort te 
zetten. De secretaris-generaal van het ministerie van Justitie mr. A. Mulder en het bevoegde 
gezag, procureur-generaal Van der Feltz beschouwden op 10 juni 1977 de situatie als 
hopeloos aangezien de trein verder contact weigerde” (1, p 54) 
“Kort samengevat lieten de bevindingen van mevrouw Soumokil en de heer Tan op 9 juni naar 
het oordeel van het kabinet niet of nauwelijks hoop op een wijziging in de houding van de 
kapers. De gijzelnemers hielden er aan vast dat slechts inwilliging van de eisen een oplossing 
kon brengen en leken er geen moeite mee te hebben hun actie nog lang voort te zetten. Het 
kabinet zag redenen om zich in toenemende mate zorgen te maken over de geestelijke en 
lichamelijke gezondheidstoestand van de gegijzelden. Nadat alternatieven om de gijzelingen 
op een minder gewelddadige wijze te beëindigen niet doeltreffend en onbruikbaar werden 
bevonden, werd op grond van een weging van deze factoren op 10 juni 1977 besloten om op 
basis van een daartoe opgesteld initiatiefplan de gijzelingen op 11 juni 1977 te beëindigen” 
(1, p 58/59). 
 
9/3 Organisatie en planning. “Bij de trein waren twee BBE-en betrokken: de precisieschutters 
van de krijgsmacht (BBE-K) en een eenheid van de mariniers (het 2e peloton van BBE-M)” (1, 
p 59). 
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Figuur 4: Schematisch overzicht inzet bijzondere bijstandseenheden in Bovensmilde (school) en De Punt (trein) 
(1). 
 
“Zowel bij het crisiscentrum in Den Haag als bij het beleidscentrum in Assen waren 
staffunctionarissen van de BBE-en aanwezig om de ontwikkelingen te monitoren en 
informatie uit te wisselen. De staffunctionarissen, afkomstig van de Rijkspolitie en 
Defensie, hielden elkaar doorlopend op de hoogte. De BBE-en hadden voor zowel de trein als 
de school elk vier soorten plannen die op 
bevel van het bevoegd gezag in verschillende situaties uitgevoerd zouden moeten worden” 
(1, p 60): 

- een noodplan om direct te kunnen ingrijpen bij een escalatie van de situatie; 
- een overgaveplan om te kunnen assisteren wanneer de gijzelnemers zich zouden 

overgeven; 
- een overstapplan om te kunnen ingrijpen bij een escalatie van de situatie wanneer de 

gijzelnemers een bus ter beschikking zouden hebben gekregen; 
- een initiatiefplan om te kunnen ingrijpen wanneer de regering mocht besluiten over 

te gaan tot gewapenderhand optreden. 
-  

“Deze plannen werden in afstemming met het crisiscentrum en beleidscentrum gedurende 
de duur van de gijzeling voortdurend bezien en aangepast. In deze paragraaf zal voornamelijk 
worden ingegaan op het initiatiefplan dat op zaterdag 11 juni 1977 werd uitgevoerd om de 
gijzeling in de trein te beëindigen” (1, p 60). 
 
9/4 De totstandkoming van plan B: “NOOD- EN INITIATIEFPLAN”, gedateerd 8 juni 1977. “In 
de ochtend van 7 juni 1977 werd het initiatiefplan door de coördinator, commandanten en 
stafofficieren van de BBE-en nader bezien op basis van de op dat moment bekende 
informatie, waaronder de informatie van de vrijgelaten gegijzelden” (1, p62). 
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9/4/1  Situatie rond de trein. “De trein stond in een open landschap. Het was dus niet mogelijk 
gedekt de trein te naderen. Bij de planning voor het initiatiefplan moest daarom bijzondere 
aandacht worden geschonken aan de vraag hoe de mariniers met minimaal risico bij de trein 
konden komen” (1, p 62). EVALUATIE (1): De bewering dat het ‘dus’ niet mogelijk zou zijn de 
trein gedekt te naderen omdat die in een ‘open’ landschap’ stond, is pertinent onjuist. De 
trein kon wel degelijk ongezien en gedekt worden genaderd, zoals ook uit de gemaakte 
plannen blijkt (Plan A was gebaseerd op een gedekte nadering), en het feit dat onder nadere 
het kikvorsteam zich bij de trein bevond. De terreinanalyse uitgevoerd op 14 juni 2018 
bevestigt dit.  
 

 
Figuur 5: Legio gedekte naderingsmogelijkheden waren beschikbaar. 

 
“De toegang tot de trein werd bemoeilijkt omdat de instap vanaf het spoortalud, mede 
vanwege de scheve stand van de trein, erg hoog was en de deuren van de trein aan de 
binnenkant vergrendeld waren met touwen, kettingen en sloten” (1, p 62). De trein was tot 
stilstand gekomen in een bocht waardoor er sprake was van een hoogteverschil tussen de 
oostelijke en westelijke zijde van de trein. EVALUATIE (2): Dit hoogteverschil had ook kunnen 
worden benut door de trein aan de oostzijde - de ‘lage’ kant - binnen te dringen. Ook dan 
was het mogelijk geweest dat de precisieschutters waren ingezet van oostelijke zijde.  
 

Ten westen van de spoorlijn waren legio gedekte naderingsmogelijkheden beschikbaar

N

Z

W

O
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Figuur 6: De scheefstand van de trein en de mogelijkheden van het talud. 
 

 
 

Figuur 7: De scheefstand van de trein resulteerde in een hoge ‘opstap’ aan westzijde; de ramen waren 
geblindeerd, waardoor het zicht nog verder werd beperkt vanuit de trein. 

 
9/4/2 Situatie in de trein. “In de trein werd het optreden ook door een aantal factoren 
belemmerd. Dit type treinstel had nauwe gangen, zoals de BBE-en bekend was. Het zicht in 
de trein was beperkt omdat de vensters in de trein waar zich gijzelnemers en gegijzelden 
bevonden, waren verduisterd met onder andere dekens, doeken en kranten”. EVALUATIE (3): 
Niet alleen was gedekte nadering mogelijk door de terreinconfiguratie; bovendien hadden 
de gijzelnemers hun waarneming zelf belemmerd door de ramen te blinderen.  

Een foto-opname van de westzijde van de trein genomen. Het talud dat als zicht- en
vuurdekking kon worden gebruikt is duidelijk zichtbaar.

Talud

De westzijde van de trein; de zijde die is gebruikt om de trein binnen te
dringen. De ramen waren geblindeerd. De scheefstand bemoeilijkte ook nog
eens de toch al beperkte waarnemingsmogelijkheden vanuit de trein.
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Figuur 8: De ramen waren geblindeerd, waardoor het zicht nog verder werd beperkt. 

 
“Door de beperkte ruimte, de verduistering en de scheve stand van de trein werd de 
beweging voor de mariniers in de trein bemoeilijkt. Verschillende tactische alternatieven 
werden overwogen en vervolgens in het planningsproces als niet-haalbaar verworpen. Een 
voorbeeld hiervan was een nadering over het andere spoor met platte treinwagons vanwaar 
de trein zou worden aangevallen. Dit alternatief viel af omdat het vrijwel onmogelijk leek die 
trein exact op een tevoren bepaalde plaats tot stilstand te laten komen en omdat het plaatsen 
van springramen om de deuren te openen problemen zou opleveren. EVALUATIE (4): Vreemd 
is dat dit nogal fantastische initiatief is afgekeurd omdat niet bepaald kon worden waar de 
platte wagons tot stilstand zouden komen, maar niet omdat de nadering niet gedekt zou 
kunnen plaatsvinden. De terreinanalyse bevestigt dat gedekte nadering via het spoor uit 
zuidelijke richting inderdaad ook mogelijk was.  
Een ander alternatief was om de trein te rammen met locomotieven, waardoor een letterlijk 
en figuurlijk een schokeffect in de trein teweeggebracht zou worden. Ook het gebruik van 
traangas werd overwogen en verworpen omdat gasmaskers het optreden van de mariniers 
ernstig zouden hinderen” (1, p 63).  
 
9/4/3 Inlichtingen. “Voor het initiatiefplan was het van groot belang een zo goed mogelijk 
beeld te krijgen van de situatie in de trein. Belangrijke vragen waren onder andere: 
 

- hoeveel gijzelnemers zijn er en wie is de leider van de gijzelnemers? 
- welke wapens hebben de gijzelnemers? 
- waar bevinden zich de gijzelnemers en de gegijzelden? 

 
Gedurende het verloop van de gijzeling kwam er geleidelijk steeds meer informatie 
beschikbaar. De politie en de BBE-en observeerden de trein voortdurend met videocamera’s, 
veldkijkers, schaarkijkers, infraroodkijkers en helderheidsversterkers. Ook voerden 
kikvorsmannen en mariniers nachtelijke verkenningen uit. Daarnaast bevonden zich in de 
trein zelf enige afluisterapparaten die naar binnen waren gesmokkeld. Deze apparatuur was 

Na de aanval op 11 juni 1977, westzijde trein. De dekens waren gebruikt door de gijzelnemers
om de ramen te blinderen, om het zicht aan de gijzelnemers en gegijzelden te ontnemen. Deze
maatregel belemmerde de zeer beperte waarnemingsmogelijkheden van de gijzelnemers.
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verstopt in gebruiksvoorwerpen die meermalen door de gegijzelden en de gijzelnemers 
verplaatst werden in de trein. Zolang de batterijen van de afluisterapparatuur werkten, 
werden (veelal flarden van) gesprekken door de binnenlandse veiligheidsdienst geregistreerd. 
Lokalisering van de gesprekken was niet goed mogelijk, omdat niet bekend was waar de 
gebruiksvoorwerpen met afluisterapparatuur zich exact bevonden en deze bovendien 
geregeld werden verplaatst. 
Met behulp van zogenoemde bewegingsdiagrammen, aangevuld met informatie verkregen 
door het afluisteren van de trein, werden conclusies getrokken over de posities van 
gijzelnemers en gegijzelden in de trein. Hierbij werd een NS-tekening van de trein gebruikt 
om posities aan te duiden waarbij alle ramen en deuren een nummer hadden gekregen” (1, 
p 64). EVALUATIE (5): Uit de OPORD (Plan B, B11) Blijkt de situatie van de gijzelnemers als 
volg te zijn, de gijzelnemers waren “Rustig, vastberaden, waakzaam” en  “rekenen niet op 
aanval”. Het feit dat niet op een aanval werd gerekend - een beeld dat was ontstaan op 
basis van de  ingewonnen inlichtingen - betekent dat een verrassingsaanval kon worden 
uitgevoerd. Echter, door de inzet van de BBE-K - de inleidende beschietingen - is het 
verrassingseffect nodeloos prijsgegeven en zijn onnodige risico’s - met alle gevolgen van 
dien - geaccepteerd.  
 

 
Figuur 9: Oorspronkelijke NS-tekening met de genummerde posities in de trein zoals gebruikt door de betrokken 
diensten (1). 
 
9/4/4/ Beeldvorming. De BBE-en gingen op 8 juni 1977 uit van het volgende beeld over de 
situatie in de trein (1): 
 
- Aantal gijzelnemers en leider: Er zijn acht gijzelnemers en een gijzelneemster. Max Johny 
Papilaya is de leider van de gijzelnemers; hij bevindt zich in de kop van de trein. 
- Wapens gijzelnemers: 
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De gijzelnemers hebben naar verwachting de beschikking over meerdere (semi) automatische 
wapens, geweren en pistolen: “Bewapening 1 à 2 uzi’s, 1 stengun, 2 landmann preetz .22 semi 
automatisch, meerdere enkelloops geweren waaronder 2 winchester 
karabijnen, 4 pistolen FN browning, messen en klewangs.” 
- Gegijzelden bevinden zich op: 
 

- posities 7 t/m 13 (mannen); 
- positie 14 (gemengde groep van vier personen); 
- posities 16 t/m 19 (vrouwen). 
- Gijzelnemers bevinden zich op 
- positie 1 (één gijzelnemer); 
- posities 3 en 4 (twee gijzelnemers); 
- positie 5 (één gijzelnemer); 
- positie 15 (één gijzelnemer); 
- posities 22 en 23 (drie gijzelnemers); 
- positie 32 of 33 (één gijzelnemer). 

 
“Met de beschikbare informatie werd het duidelijk dat de trein te verdelen was in gedeelten 
waar zich gegijzelden en gijzelnemers ophielden. Deze scheiding van gegijzelden en 
gijzelnemers vormde de basis van het initiatiefplan” (1, 66). EVALUATIE (6): De scheiding van 
gegijzelden en gijzelnemers (de compartimentering waarvan sprake was) vereenvoudigde 
de operatie aanzienlijk. Die scheiding is ‘tenietgedaan’, doordat het verrassingseffect is 
prijsgegeven: De aanval werd aangekondigd door de beschietingen van de BBE-K, waardoor 
de gijzelnemers ook de tijd en gelegenheid hadden om zich te verplaatsen naar de 
gegijzelden, hetgeen ook inderdaad is gebeurd. Dit heeft de aanval in de trein ernstig 
bemoeilijkt, en mogelijk bijgedragen aan het aantal slachtoffers (doden en gewonden) van 
de aanval.  
 

 
Figuur 10: Verwachte locaties van gegijzelden (groen) en gijzelnemers (rood) in de trein (1). 
 
9/4/5 Contouren initiatiefplan. “Op 7 juni 1977 rond 22.00 uur kregen de commandanten van 
de precisieschutters en de mariniers de opdracht van het beleidscentrum om een 
initiatiefplan te maken dat enkele dagen later uitgevoerd zou kunnen worden. De volgende 
dag werd het initiatiefplan gepresenteerd in het beleidscentrum. Het doel van het 
initiatiefplan was de gegijzelden te beschermen en te bevrijden en de gijzelnemers aan te 
houden dan wel indien noodzakelijk uit te schakelen. In het initiatiefplan was het essentieel 
te bewerkstelligen, dat de gijzelnemers tijdens de hele actie gescheiden zouden blijven van 
de gegijzelden. Voorkomen moest worden dat de gijzelnemers zich met hun wapens zouden 
begeven naar en mengen onder de gegijzelden tijdens de beëindiging van de gijzeling in de 
trein. Hiervoor is destijds in de stukken de term ‘compartimenteren’ gebruikt. De hoofdaanval 
zou worden uitgevoerd door vijf groepen mariniers onder dekking van laag overvliegende 
straalvliegtuigen en de inzet van precisieschutters. Door het oorverdovende lawaai en de 
grote luchtdruk van de overvliegende straaljagers zou, zo was de gedachte, iedereen in de 
trein verstijven en door de beschieting van de precisieschutters zouden gijzelnemers worden 
verhinderd om naar de gijzelnemers toe te gaan dan wel worden uitgeschakeld” (1, p67). 
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EVALUATIE (7): Zie ook EVALUATIE (6), Dit is een uitermate vreemde voorstelling van zaken 
en foute inschatting: ‘compartimenteren’ - het gescheiden houden van gegijzelden en 
gijzelnemers - werd essentieel geacht, terwijl dat juist teniet is gedaan door het overvliegen 
van de Starfighters en de inleidende beschietingen van de BBE-K: Een duidelijkere 
aankondiging van een aanval had niet kunnen worden gemaakt. Het is een naïeve 
veronderstelling dat deze aanpak effectief had kunnen zijn, hetgeen ook wordt bevestigd 
door de (re)acties van de gijzelnemers.  
“Het begin van de daadwerkelijke aanval was gepland om 04.45 uur. In het initiatiefplan 
werden verder geen tijdstippen genoemd. De verschillende deelacties liepen vloeiend in 
elkaar over”. EVALUATIE (8): Dat is niet juist, zie tijdschema B30.  
“Het initiatiefplan voor de beëindiging van de gijzeling werd in de ochtend van 9 juni 1977 in 
Gilze-Rijen beoefend met een identiek treinstel dat ter beschikking was gesteld door de 
Nederlandse Spoorwegen. Daarna werd het plan op enkele technische punten bijgesteld. Het 
aantal in te zetten straaljagers werd uitgebreid van twee naar zes, zodat het effect van de 
schijnaanvallen door de straaljagers werd vergroot”. 
 
9/4/6 Detailplan voor de precisieschutters. “Het plan hield in dat de precisieschutters alle 
delen van de trein waar zich gijzelnemers zouden kunnen bevinden, zodanig onder vuur 
dienden te nemen dat de gijzelnemers zich tijdens de beëindiging van de gijzeling niet zouden 
kunnen mengen onder de gegijzelden. Deze inzet van de precisieschutters vormde de 
uitwerking in het plan van de term ‘compartimenteren’ (als eerder genoemd). Daartoe was 
het noodzakelijk, vooral in de beginfase van de beëindiging, zoveel mogelijk vuur uit te 
brengen op vooraf vastgestelde posities, te weten de plaatsen waar gijzelnemers werden 
vermoed. Tegelijkertijd zouden de mariniers, onder dekking van het vuur van de 
precisieschutters, zich verplaatsen naar de trein”. EVALUATIE (9): Door de BBE-K is geen 
precisievuur afgegeven, maar vuursteun verleend, met als doel de gijzelnemers te doden, 
een andere conclusie is niet mogelijk. Gegeven de afstand van de precisieschutters tot de 
trein - 150/200 meter - hadden de precisieschutters veel gerichter kunnen vuren. Het 
trefferbeeld van een geoefende schutter FAL op een dergelijke afstand heeft een doorsnede 
van circa 10-15 cm. Los van het feit dat het veel verstandiger zou zijn geweest als de BBE-K 
geen inleidende beschietingen had uitgevoerd, waardoor nl. het verrassingseffect is 
prijsgegeven, had ook kunnen worden ‘gecompartimenteerd’ door veel gerichter vuur af te 
geven en verplaatsing van de gijzelnemers onmogelijk te maken (zie ook figuur 17).  
De opdracht van de precisieschutters werd aldus samengevat: “In opdracht van LPD uitvoeren 
van een constante waarneming van de trein en verlenen van vuursteun aan de BBE-M, 
volgens de richtlijnen van het crisiscentrum d.m.v. het uitschakelen van T’s tijdens de acties 
van de BBE-M en het buiten gevecht stellen van vluchtende T’s door hen, indien mogelijk door 
de benen te schieten.” 
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Figuur 11: Schematische weergave van de opstellingen van de precisieschutters rond de trein (1). 
 
“Vier precisieschutters (bewapend met HK) zouden vanuit een westelijke opstelling (“Lima 
2”) de trein bewaken en kregen opdracht het vuur alleen te openen op de benen van 
vluchtende gijzelnemers”. “Twee precisieschutters (bewapend met FAL) zouden vanuit een 
noordelijke opstelling (“Kilo 2”) de kop van de trein onder vuur nemen. “Het merendeel van 
de precisieschutters (bewapend met 19 FAL en 4 MAG) zouden vanuit een oostelijke 
opstelling (“Lima 1”) de lengte van de trein onder vuur nemen”. 
“De toedeling van de te beschieten posities in de trein was als volgt: 
 

- Posities 1 t/m 5 zes FAL-schutters en een MAG mitrailleurschutter (vermoede locatie 
van vier gijzelnemers, waaronder de leider, in de kop van de trein); 

- Positie 15 twee FAL-schutters (vermoede locatie van een gijzelnemer tussen de 
verblijfplaatsen van de gegijzelden); 

- Posities 22 t/m 24 vier FAL-schutters en een MAG mitrailleurschutter (vermoede 
locatie van drie gijzelnemers halverwege de trein); 

- Posities 26 t/m 29 vier FAL-schutters en een MAG mitrailleurschutter (vermoede 
vergaderruimte van de gijzelnemers in de restauratiecoupé); 

- Posities 32 t/m 34 drie FAL-schutters en een MAG mitrailleurschutter” 
 
“Op het moment dat de eerste marinier aan zou komen bij de kop van de trein zouden de 
mitrailleurschutters opdracht krijgen het vuur te staken. Zodra de mariniers de deuren van 
de trein zouden bereiken, zouden de precisieschutters het vuren op de deuren staken en het 
vuren bij de ramen verleggen naar de bovenzijde van de trein. Vlak voordat de mariniers de 
trein zouden binnendringen, zou het vuren op de trein geheel gestaakt worden”. 
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9/4/7 Detailplan voor de mariniers. “Het plan hield in dat de mariniers, onder dekking van het 
vuur van de precisieschutters, met vijf groepen achter elkaar lopend, zich vanuit noordelijke 
richting zouden verplaatsen naar de trein, vervolgens de trein vanaf westelijke zijde op vijf 
plaatsen tegelijkertijd zouden binnen dringen en de gijzeling zouden beëindigen”. 
 

 
 
Figuur 12: Nadering door de mariniers en locaties waar de vijf mariniersgroepen de trein zouden binnendringen 
(1). 
 
 
De vijf mariniersgroepen kregen daarin elk een afzonderlijke taak: 
 

- De eerste groep zou binnendringen bij positie 39 en linksom en rechtsom de trein 
zuiveren. 

- De tweede groep zou binnendringen bij positie 30 en linksom de trein zuiveren. 
- De derde groep zou binnendringen bij positie 25 en linksom de trein zuiveren. 
- De vierde groep zou binnendringen bij positie 15 en linksom en rechtsom gegijzelden 

bevrijden. De pelotonscommandant van de mariniers zou zich tijdens de actie in de 
directe omgeving van deze groep bevinden en instructies geven aan de vrouwelijke 
gegijzelden. 

- De vijfde groep zou binnendringen bij positie 5 en linksom de kop van de trein 
zuiveren. De opvolgend pelotonscommandant van de mariniers zou zich tijdens de 
actie in de directe omgeving van deze groep bevinden en instructies geven aan de 
mannelijke gegijzelden. 

 
De opdracht aan de mariniers werd aldus samengevat: “Het op bevel van de LPD, via een 
afgesproken codewoord, uitvoeren van een gecombineerde aanval op het treinstel vanuit 
noordwestelijke en westelijke richting, via de onderzijde van het talud aan de westzijde van 
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de spoordijk, teneinde de gijzelaars te beschermen en te bevrijden, de terroristen aan te 
houden c.q. indien noodzakelijk uit te schakelen, e.e.a. in het kader van een nood- of 
initiatiefplan.” 
 
9/4/8 Bewapening en munitie precisieschutters en mariniers. “Het standaardwapen van de 
precisieschutters was het HK-geweer (kaliber 5.56 mm). De precisieschutters van de BBE-K 
werden evenwel uitgerust met hun oude standaardwapen, het FAL-geweer (kaliber 7.62 mm). 
Het FAL-geweer heeft een langere dracht, een beter doordringingsvermogen en de 
mogelijkheid pantserdoorborende munitie te verschieten. Het FAL-geweer van de BBE-K 
schoot als precisiewapen niet automatisch maar schot voor schot”.  
“Om in de allereerste fase van de actie een sterk geconcentreerd snelvuur op diverse 
aangewezen punten van de trein uit te kunnen brengen, werd op het laatste moment de 
bewapening van de precisieschutters aangevuld met MAG-mitrailleurs. De MAG-mitrailleur 
kon dezelfde munitie verschieten als het FAL-geweer maar met een veel grotere 
vuursnelheid. Het FAL-geweer van de BBE-K zou, na kleine aanpassingen aan het wapen, ook 
wel automatisch hebben kunnen schieten, maar dan werd de spreiding mogelijk groter dan 
bij een MAG-mitrailleur”. EVALUATIE (10): Met de mitrailleur MAG kan inderdaad snelvuur 
worden uitgebracht. Echter - zie foto’s - er is geen geconcentreerd snelvuur uitgebracht. 
Waarom dit inzicht (om de mitrailleur MAG in te zetten) pas ‘op het laatste moment’ 
ontstond is niet duidelijk: Er was geen operationele noodzaak dat te doen gegeven de 
opdracht die was verstrekt en de omstandigheden bij en in de trein (integendeel); wel werd 
de dodelijke uitwerking van de vuursteun in hoge mate vergroot.  
“De persoonlijke bewapening van de mariniers bestond tijdens de actie uit òf een uzi òf een 
revolver. Een uzi was een pistoolmitrailleur (kaliber 9 mm) bedoeld voor het gevecht op de 
korte afstand en kon ook gebruikt worden om, indien nodig, door de wanden van de trein 
heen te schieten. De revolver kon ‘hollow point’ munitie verschieten. Op 28 mei 1977 werd 
schriftelijk toestemming verleend aan de mariniers om ‘hollow point’ munitie te gebruiken. 
Met het gebruik van ‘hollow point’ munitie tijdens de beëindiging van de gijzeling was beoogd 
de mogelijkheid te hebben een gijzelnemer uit te schakelen zonder de gegijzelden te 
verwonden, zo blijkt uit de verleende toestemming: 
“Hierbij verklaar ik dat ik op 27 mei, omstreeks 16.00 uur de Minister van Justitie, de Heer van 
Agt om toestemming heb gevraagd in geval van een aanval op trein of school de ter 
beschikking van het Korps Mariniers zijnde kisten, bevattende hollow point munitie te 
openen. Per aanvalsploeg zal één man over één wapen beschikken, voorzien van deze 
munitie. Het doel van het vorenstaande is de mogelijkheid te hebben een overvaller die zich 
dekt met een gijzelaar uit te schakelen zonder de gijzelaar te verwonden. De Minister van 
Justitie, de Heer van Agt gaat hiermede akkoord. Deze verklaring wordt heden afgegeven op 
verzoek van het Korps Mariniers.” “Op 8 juni 1977 vroeg de commandant van de bijzondere 
bijstandseenheid van de mariniers, naar aanleiding van het nieuwe initiatiefplan, 
toestemming om meer revolverschutters met ‘hollow point’ munitie uit te rusten. Deze 
uitbreiding werd op 9 juni 1977 schriftelijk goedgekeurd”.  
EVALUATIE (11): De argumentatie om ‘hollow point’ munitie te gebruiken rijmt niet met de 
overdadige inzet van vuursteun en van de pistoolmitrailleur UZI. Enerzijds wordt gesteld dat 
het risico van verwonding van gegijzelden moet worden geminimaliseerd (door gebruik te 
maken van ‘hollow point’ munitie), anderzijds werd massaal en disproportioneel geweld 
aangewend door de BBE-K en door de aanvalsploegen die waren uitgerust met (extra) UZI’s, 
en werd door het prijsgegeven van het verrassingseffect het risico in hoge mate vergroot. 
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Waarom deze dubbele standaard werd gehanteerd is niet duidelijk: Het aanvalsplan, de 
inzet van geweld (wapens en munitie), de inschatting van risico’s waren niet consistent.  
“In het initiatiefplan werd nauwkeurig vastgelegd welke marinier welk persoonlijk wapen ter 
beschikking zou krijgen tijdens de beëindiging van de gijzeling. Iedere mariniersgroep had 
zowel revolver- als uzi-schutters. Alleen mariniersgroep 5, die de kop van de trein met daarin 
naar verwachting vier gijzelnemers waaronder de leider van de gijzelnemers, moest 
binnendringen, werd geheel met uzi’s bewapend”. 
“Naast de persoonlijke bewapening hadden enkele mariniers ook een noise-granaat ter 
beschikking. Deze granaat veroorzaakte een luide knal, waardoor omstanders korte tijd 
gedesoriënteerd werden. Verder beschikten alleen de commandant en de opvolgend 
commandant van het marinierspeloton elk over een aanvalshandgranaat die een zeer zware 
knal en drukgolf veroorzaakte en niet zonder gevaar voor met name gehoorbeschadiging in 
besloten ruimtes kon worden gebruikt”. EVALUATIE (12): Er is echter wel degelijk een 
aanvalsgranaat in de trein gebruikt; doordat het verrassingseffect was prijsgegeven 
hadden de gijzelnemers zich kunnen verplaatsen naar de gegijzelden, hetgeen resulteerde 
in bijzonder risicovolle situaties in de trein, die er ook toe leidden dat de het gebruik van 
een aanvalsgranaat (in strijd met de instructies) noodzakelijk werd geacht.  
 
9/4/9 Geweldgebruik precisieschutters en mariniers. “In de bronnen zijn geen afzonderlijke 
geweldsinstructies aangetroffen uitgegeven door het bevoegd gezag aan de bijzondere 
bijstandseenheden. De beschreven en tot in detail besproken plannen van de 
precisieschutters en de mariniers geven echter een duidelijk beeld van het te verwachten 
geweldsgebruik tijdens de beëindiging van de gijzeling in de trein. Voor de precisieschutters 
werden twee soorten geweldsgebruik onderscheiden: het vuren op vastgestelde treindelen 
én het vuren op zichtbare gijzelnemers. Voor het vuren op trein was exact bepaald welke 
posities onder vuur genomen moesten worden met welk wapens. Voor het vuren op zichtbare 
gijzelnemers gold dat de precisieschutters vluchtende gijzelnemers buiten gevecht moesten 
stellen door hen zo mogelijk in de benen te schieten”. EVALUATIE (13): Het duidelijke beeld 
van het te verwachten geweldsgebruik was klaarblijkelijk geen reden om het plan - in 
overeenstemming met de uitgangspunten van het antiterreurbeleid en wettelijke kaders - 
aan te passen.  
 
“Voor de mariniers waren er naast de gedetailleerde beschrijving van het geplande verloop 
van de actie ook enkele expliciete aanwijzingen over geweldsgebruik opgenomen in het plan”: 

- Wanneer gegijzelden op de portalen duidelijk zichtbaar zouden zijn, mochten geen 
springramen geplaatst worden maar zou moeten worden uitgeweken naar het 
eerstvolgende portaal. 

- Wanneer gijzelnemers op de portalen tijdens de aanval zichtbaar zouden zijn, zou 
m.b.v. uzi een vuurstoot door onderzijde deur worden gegeven. 

- Uzi’s zouden enkelschots opereren. Alleen uzi’s voor het schieten door onderzijde 
deuren mochten automatisch vuren. Daarnaast kregen de mariniers van groep 5 
(binnendringen in de kop van de trein) in het initiatiefplan als enigen uitdrukkelijk 
autorisatie om automatisch te vuren. 

- Indien gijzelnemers zich duidelijk waarneembaar zouden overgeven, mocht niet op hen 
worden gevuurd, maar zou de krijgsgevangenen-procedure worden toegepast. Deze 
procedure bestond uit achtereenvolgens ‘ontwapenen’, ‘boeien’, ‘scheiden’ en 
‘afvoeren’. 
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- Noise-granaten mochten alleen worden gebruikt indien op weerstand zou worden 
gestuit en mochten niet worden gebruikt in de compartimenten van de gegijzelden. 

- De pelotonscommandant en opvolgend pelotonscommandant van de mariniers waren 
in het bezit van elk één aanvalshandgranaat als afschrikkingsmiddel, enkel te 
gebruiken buiten de trein. 

 
9/4/10 Goedkeuring initiatiefplan door beleidscentrum/crisiscentrum. “Op 8 juni 1977 werd 
het initiatiefplan met daarin ook expliciete aanwijzingen over het geweldgebruik door 
precisieschutters en mariniers besproken met en goedgekeurd door het beleidscentrum. De 
consequentie dat waarschijnlijk alle gijzelnemers zouden worden gedood, werd 
geaccepteerd. Het vergaderverslag van de stafofficieren BBE vermeldt: “Het nieuwe 
initiatiefplan voor de trein is in het beleidscentrum besproken en goedgekeurd. De 
commandanten zijn van mening dat dit het meest redelijke alternatief is, zolang althans de 
posities in de trein niet gewijzigd worden. Aan het beleidscentrum is uitdrukkelijk 
medegedeeld dat de consequentie van dit plan is dat naar alle waarschijnlijkheid de 
terroristen allen zullen worden gedood.” EVALUATIE (14): De mededeling dat “de 
consequentie van dit plan is dat naar alle waarschijnlijkheid de terroristen allen zullen 
worden gedood” roept een aantal indringende vragen op: (1) Waarom zijn de gedekte 
naderingsmogelijkheden volledig genegeerd, terwijl Plan A daarop was gebaseerd, en nota 
bene (onder andere het KVT) de trein ongezien en gedekt was genaderd? Er waren legio 
gedekte naderingsmogelijkheden, zoals ook uit de terreinanalyse en verkenning (.....) is 
gebleken.; (2) Hoezo was dit plan volgens de commandanten het meest redelijke 
alternatief: Wat is redelijk (wat was de maatstaf omdat te beoordelen)? (3) Waarom werd 
voor een aanvalsplan gekozen in de wetenschap dat “naar alle waarschijnlijkheid de 
terroristen allen zullen worden gedood”, terwijl bovendien de risico’s voor de passagiers en 
mariniers ook aanzienlijk werden verhoogd, door het prijsgeven van het verrassingseffect? 
(4) Hoe past deze gewelddadige aanpak bij het vastgestelde antiterreurbeleid en wettelijke 
kaders voor onder andere het gebruik van geweld?  
Uit het logboek van het beleidscentrum: “De heer Stokreef [Rijkspolitie] geeft uiteenzetting 
over het verbeterde aanvalsplan op de trein. Na de toelichting gaat de vergadering hiermee 
akkoord. Het plan is technisch niet meer te verbeteren. De vergadering besluit de technische 
opzet van het plan goed te keuren. Van der Feltz benadrukt dat een initiatief cq aanvalsplan 
slechts als uiterste redmiddel beschouwd kan 
worden.” 
“Op 9 juni 1977 bespraken de stafofficieren van de bijzondere bijstandseenheden het 
initiatiefplan ook uitvoerig met de betrokken bewindspersonen: “Bij het met U en de andere 
bij de gijzelingsacties betrokken bewindslieden gepleegde overleg over het - door de 
daadwerkelijke inzet van de bijzondere bijstandseenheden - beëindigen van de gijzeling in de 
trein te Vries werd zowel op donderdag 9 juni kort na middernacht, door Frackers 
[Rijkspolitie], als kort voor middernacht diezelfde dag, door Van den Breemen [Defensie] en 
Frackers, het initiatiefplan-trein aan U en Uw ambtgenoten voorgelegd en zeer uitvoerig 
doorgesproken.” “Bij het laatste gesprek is benadrukt dat het plan alleen dan zou mogen 
worden uitgevoerd wanneer aangenomen zou kunnen worden dat de door waarnemingen, 
zowel visueel als auditief, veronderstelde – door de verklaringen van de beide vrijgelaten 
zwangere vrouwen en de weer later vrijgelaten hartpatiënt bevestigde – locatie van 
gegijzelden en terroristen gedurende de nachtelijke uren – meer speciaal tussen 3 en 7 uur – 
onveranderd zou blijven.” 
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“In de namiddag op 10 juni 1977 namen de commandanten van de precisieschutters en de 
mariniers de plannen nogmaals in detail door met het beleidscentrum. Eerder die middag 
kwamen secretaris-generaal A. Mulder van het ministerie van Justitie en procureur-generaal 
Van der Feltz tot de conclusie dat slechts nog een gewelddadige bevrijding restte”. 
Op 10 juni 1977 om even voor elf uur ‘s avonds kreeg de procureur-generaal het volgende 
bericht: “Het ministersberaad geeft het groene licht voor een actie 04.45 uur morgenochtend, 
uiteraard onder de ontbindende voorwaarde dat bij voortduring tot het laatst mogelijke 
moment waarnemingen worden verricht en dat, indien die waarnemingen uitwijzen dat er 
relevante wijzigingen zijn ingetreden in de locatie, er alsnog en tot op het laatst mogelijke 
tijdstip, van de actie wordt afgezien”. 
 
9/4/11 De laatste voorbereidingen. “Vlak voor middernacht gaf de coördinator van de 
bijzondere bijstandseenheden het bericht aan de commandanten van de precisieschutters en 
de mariniers dat de actie ter beëindiging van de gijzeling op 11 juni om 04.45 uur zou 
plaatsvinden”. “Omdat van de actie zou worden afgezien indien zich relevante wijzigingen 
zouden voordoen, werd gedurende de hele nacht van 10 op 11 juni 1977 de situatie in en 
rond de trein doorlopend geobserveerd door: 
- Optische waarnemingen door helderheidsversterkers en infraroodkijkers; 
- Thermische waarnemingen door civiel-ingehuurde apparatuur voor thermofotografie; 
- Auditieve waarnemingen door in de trein ingebrachte afluisterapparatuur, waarbij vooral de 
leider van de gijzelnemers in de gaten werd gehouden.” “Uit de observaties werd 
geconcludeerd dat de locaties van de gijzelnemers en gegijzelden conform het “normbeeld” 
waren: er waren geen afwijkingen te zien of te horen. Na middernacht was er in dit verband 
diverse malen contact met het crisiscentrum.” 
 
In het logboek gijzelingen van het crisisteam, 7- 11 juni 1977, p. 907 staat het volgende: “Wat 
de trein betreft: alle posities als normaal. Max slaapt in de cockpit.”, p. 910: “De toestand is 
gezien de omstandigheden bijzonder goed. Er is grote rust in het object. Visuele waarneming 
is thans een uitgemaakte zaak. De warmte fotografie biedt verrassende, gunstige resultaten.” 
EVALUATIE (15): Conclusie, ook op basis van de laatste inlichtingen: Een verrassingsaanval 
had kunnen worden uitgevoerd.  
“Kort voor vier uur bereikten de mariniers de vooruitgeschoven positie even ten noorden van 
de trein. Ook de precisieschutters kropen naar hun toegewezen posities in het veld”. 
EVALUATIE (16): Ook het vuursteunelement (Lima 1, 19 FAL-schutters en vier MAG-teams 
(twee man elk), met munitie en uitrusting, waren zelfs in staat ongezien hun vuurposities 
op 150/200 meter aan oostzijde van de trein in het ‘open’ veld in te nemen, hetgeen ook 
bevestigt dat gedekte en ongeziene nadering mogelijk was (zelfs) aan de oostzijde - meest 
open zijde - van de trein.  
“Om vier uur gaf procureur-generaal Van der Feltz daadwerkelijk opdracht de actie uit te 
voeren”. “De precisieschutters aan de oostelijke zijde van de trein meldden zich rond 04.36 
uur gereed.” “Om 04.45 uur, het geplande begin van de feitelijke beëindiging van de gijzeling, 
hadden de precisieschutters aan de westelijke zijde van de trein zich nog niet gereed gemeld. 
Drie minuten later, rond 04.48 uur, was dat wel het geval.” “Nadat alle precisieschutters 
hadden gemeld gereed te zijn tot vuren, werd nog eenmaal geverifieerd of in de trein alles 
normaal was. Dit werd bevestigd om 04.50 uur.” 
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9/4/12 Beëindiging van de gijzelneming.  
 
9/4/12/1 Buiten de trein. “De daadwerkelijke actie duurde iets meer dan tien minuten. Eerst 
(04.54 - 05.02 uur) vuurden de precisieschutters op de trein, vlogen de straaljagers over de 
trein en konden de mariniers de trein naderen. Direct daarna (05.02 uur - 05.05 uur) drongen 
de mariniers de trein binnen. Tegelijkertijd werd ook de gijzeling in de school beëindigd.” (1).  
In onderstaande tabel staan de ‘timings’ aangegeven van de uitgevoerde operatie op 11 juni 
1977. Zie B30 voor de timings van Plan B, volgens de OPORD. 
 

Timings uitgevoerde operatie 11 juni 1977 Plan B 
 

Serial Tijd Actie/activiteit Toelichting 
01 04:54 BBE-K opent vuur op trein met 4 x mitrailleur MAG, en 

19 x geweer FAL. 
 

02 04:55 - 
04:58 

Actie van zes straaljagers. In totaal 18 passes, elke 
10 sec een. 

03 04:55 • Mariniers verlaten gedekte positie, en naderen 
met de vijf AVGP’N achter elkaar de trein. 

• Bij aankomst bij de kop van de trein staken de 
mitrailleurs MAG hun vuur. 

Nadering vanuit N 
richting. 

04 05:01  • De mariniers bereiken de deuren van de trein 
• Het vuur van de FAL’s wordt verlegd naar de 

bovenzijde van de trein 

De verplaatsing van de 
UGS tot aan deployment 
bij de deuren duurt 6 
minuten. 

05 05:02 De FAL’s staken hun vuur en de springramen worden tot 
ontploffing gebracht. 

“Vastvuren geschiedt bij 
ontploffen springramen” 
(zie OPORD).  

06 05:02 - 05: 
05 

Acties van mariniers in de trein.  

 
Tabel 9: In deze tabel staan de ‘timings’ aangegeven van de uitgevoerde operatie op 11 juni 1977 (1). 

 
 
“Vlak voordat de gijzelnemers en de gegijzelden de aanvliegende straaljagers konden horen, 
werd om 04.54 uur door de precisieschutters het vuur op de trein geopend.”  
 

 
 
Figuur 13: Posities van de trein waarop vanuit oostelijke richting (Lima 1) werd geschoten door de BBE-K (19 x 
FAL en 4 x mitrailleur MAG) (1). 
 
 
“Twee precisieschutters (uitgerust met FAL geweer) gaven vanuit een noordelijke opstelling 
vuur af op de kop van de trein”.De overige “precisieschutters (positie Lima 1, negentien FAL-
schutters en vier MAG-schutters) gaven vanuit een oostelijke opstelling vuur af op de vooraf 
bepaalde delen van de trein: 
 

- Slaapplaatsen van vier gijzelnemers in de kop van de trein (posities 1-5): 6 FAL en 1 
MAG 
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- Wachtlocatie gijzelnemer tussen de gegijzelden (positie 15): 2 FAL 
- Slaapplaatsen van drie gijzelnemers halverwege de trein (posities 22-24): 4 FAL en 1 

MAG 
- Vergaderruimte gijzelnemers in de restauratiecoupé (posities 26-29): 4 FAL en 1 MAG 
- Slaapplaats gijzelnemer (posities 32-33): 3 FAL en 1 MAG 

 
“Vier precisieschutters (uitgerust met HK geweer) bewaakten de trein vanuit een westelijke 
opstelling. Zij hadden opdracht het vuur te openen op vluchtende gijzelnemers. Omdat 
tijdens de beëindiging van de gijzeling de gijzelnemers de trein niet ontvluchtten, hoefden zij 
hun vuurwapens niet te gebruiken”. 
“Volgens het plan beschikte iedere FAL-schutter over 360 patronen 7.62 mm en iedere MAG-
schutter over 600 patronen 7.62 mm”. 
“Van 04.55 uur tot 04.58 uur - vlak nadat de overige precisieschutters vanuit de oostelijke 
opstelling het vuur hadden geopend - vlogen zes straaljagers elk drie keer zeer laag over de 
trein heen. Gedurende drie minuten kwam gemiddeld iedere tien seconden met 
oorverdovend lawaai een straaljager over de trein. Tijdens deze schijnaanvallen simuleerde 
een kikvorsteam inslagen van vliegtuigbommen door explosieven naast de trein tot 
ontploffing te brengen”. 
“Onder dekking van het precisievuur en de schijnaanvallen verlieten de mariniers rond 04.55 
uur hun gedekte posities en naderden de vijf mariniersgroepen achter elkaar aanlopend de 
trein vanuit noordelijke richting via het talud van het spoor. Op het moment dat de eerste 
marinier aankwam bij de kop van de trein staakten de MAG’s het vuren op de toegewezen 
posities van de trein. Zodra de mariniers de deuren van de trein bereikten (omstreeks 05.01 
uur), staakten de FAL’s het vuren op de deuren en verlegden zij het vuur bij de ramen naar de 
bovenzijde van de trein”. 
“Mariniers van de achterste groep hebben naast de trein met hun uzi enkele vuurstoten door 
de treinwand gegeven op locaties waar zij gijzelnemers verwachtten (positie 3 en 4)”. 
“Om 05.02 uur (vlak voordat de explosieven tegen de deuren van de trein tot ontploffing 
werden gebracht) staakten alle FAL’s het vuren op de trein”. 
 
9/4/12/2 In de trein. Bij de evaluatie van de acties in de trein - en het gebruik van geweld 
door de mariniers - verwijs ik ook naar bron (1) . Deze analyse beperkt zich tot de evaluatie 
van Plan en de uitvoering daarvan, op basis van beide OPORDS, en bron (1). “Op de 
wachtlocatie (positie 15) tussen de verblijfplaatsen van de gegijzelden bleken die nacht twee 
vrouwelijke gegijzelden te slapen (zie het kader hierna). Eén van hen overleed aan de 
gevolgen van de beschieting door de precisieschutters op de trein. De ander raakte gewond 
door rondvliegende projectielen en kroop naar het naastliggende portaal (positie 14). Op dat 
portaal bevonden zich reeds drie mannelijke gegijzelden en een vrouwelijke gegijzelde. Toen 
zij merkten dat het ook op dat portaal niet veilig genoeg was voor rondvliegende projectielen, 
kropen zij de coupé van de mannelijke gegijzelden (posities 7 tot en met 13) in waar iedereen 
omlaag gedoken tussen de banken lag.” EVALUATIE (17): Bij de planning van de operatie 
bleken de locaties van deze gegijzelden en van gijzelnemers niet juist. Indien was afgezien 
van de inleidende beschietingen door de BBE-K had dit incident niet plaatsgevonden: Indien 
het verrassingseffect wel was benut, dan was ook de veiligheid van de gegijzelden beter 
gewaarborgd. Er zou dan alleen vuur zijn geopend door de binnendringende mariniers als 
de gijzelnemers (en de dreiging die daarvan uitging) en gegijzelden waren geïdentificeerd. 
Dan had het gebruik van ‘hollow point’ munitie ook praktische betekenis gehad.  
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“Ook in de coupé van de vrouwelijke gegijzelden (posities 16 tot en met 19) werd iedereen 
om 04.54 uur wakker door het schieten en dook omlaag. Enkele minuten later - waarschijnlijk 
rond 05.02 uur - stormde een gijzelnemer, Marcus Rudie Lumalessil, bewapend met een uzi, 
de coupé binnen. “Hansina Francina Uktolseja en Marcus Rudie Lumalessil (beiden 
gijzelnemer) sliepen op positie 32 toen de precisieschutters om 04.54 het vuur op de trein 
openden. Langzaam kropen zij over de grond naar voren. EVALUATIE (18): Ondanks het 
intensieve vuur van de BBE-K konden gijzelnemers zich verplaatsen en konden zij een gevaar 
vormen voor de gegijzelden; daartoe werd hen de gelegenheid gegeven omdat het 
verrassingseffect was prijsgegeven. Het plan (Plan B) was gebaseerd op een aantal foutieve 
veronderstellingen. Men had beter moeten weten, bij militaire operaties - evenals bij 
antiterreur optreden - geldt altijd “no plan survives contact with the enemy”, en het plan 
moet op deze realiteit zijn gebaseerd. Indien het verrassingseffect niet was prijsgegeven en 
de veiligheid van de passagiers en mariniers centraal had gestaan, dan had deze escalatie - 
met een aantal ernstige gevolgen van dien - naar alle waarschijnlijkheid niet 
plaatsgevonden.  
In het rapport (....) wordt ook gesteld: “Nadat de zes straaljagers van 04.55 uur tot 04.58 uur 
drie keer conform plan zeer laag over de trein gevlogen waren, moesten zij terugkeren naar 
de vliegbasis. De mariniers drongen om 05.02 uur de trein binnen. Dit betekende dat 
gedurende vier minuten alleen de precisieschutters ervoor moesten zorgen dat gijzelnemers 
en gegijzelden gescheiden bleven. In dat tijdvak heeft één van de gijzelnemers, Marcus Rudie 
Lumalessil, kans gezien zich te verplaatsen en zich te mengen onder de vrouwelijke 
gegijzelden (posities 16 tot en met 19).” 
De vierde aanvalsploeg werd ook geconfronteerd met een situatie die direct voortvloeide uit 
het feit dat het verrassingseffect en daardoor de compartimentering - het zgn. principe van 
Plan B - was prijsgegeven. “Toen de eerste marinier vanuit portaal 15 de coupé van de 
vrouwelijke gegijzelden binnenkwam, schoot een gijzelnemer die zich in deze coupé tussen 
de gegijzelden bevond (zie ook paragraaf 4.3.1), met zijn uzi op de marinier. Deze marinier 
raakte daarbij gewond. De mariniers beantwoordden het vuur van de gijzelnemer en vuurden 
de coupé in. In de chaos stonden enkele gegijzelden op en begonnen te lopen. Twee staande 
gegijzelden werden getroffen door kogels van de mariniers: een 
mannelijke gegijzelde werd dodelijk getroffen en een vrouwelijke gegijzelde raakte gewond. 
Op aanwijzing van de commandant van het marinierspeloton gooide een marinier een 
aanvalshandgranaat naar binnen: drie vrouwelijke gegijzelden raakten gewond door de 
explosie van deze granaat. De gijzelnemer had inmiddels een vrouwelijke gegijzelde omhoog 
getrokken en hield haar voor zich vast. Bij de explosie van de 
granaat haalde de gijzelnemer de trekker van zijn uzi over waardoor zij gewond raakte. Direct 
na de explosie van de granaat stormden de mariniers naar voren en kon de gijzelnemer onder 
schot worden genomen. De gijzelnemer gaf zich duidelijk waarneembaar over (...)”. 
EVALUATIE (19): Door de inleidende beschietingen van de BBE-K was het verrassingseffect 
prijsgegeven, en was de compartimentering teniet gedaan, met - zoals uit dit incident blijkt 
- ernstige consequenties. Tegen de nadrukkelijke instructies in (zie B64) achtte de 
commandant van het marinierspeloton het noodzakelijk een aanvalsgranaat te gebruiken 
in de trein: Plan B leidde tot een onnodige en forse escalatie van geweldsgebruik in de trein.  
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Zie onderstaande tabel voor een overzicht van ‘evaluaties’ vermeld in bovenstaande tekst: 
 

Evaluatie: Overzicht 
 

Nr. Betreft: Evaluatie: 
1 Gedekte 

naderingsmogelijkheden 
De bewering dat het ‘dus’ niet mogelijk zou zijn de trein gedekt 
te naderen omdat die in een ‘open’ landschap’ stond, is 
pertinent onjuist. De trein kon wel degelijk ongezien en gedekt 
worden genaderd, zoals ook uit de gemaakte plannen blijkt (Plan 
A was gebaseerd op een gedekte nadering), en het feit dat 
onder nadere het kikvorsteam zich bij de trein bevond. De 
terreinanalyse uitgevoerd op14 juni 2018 bevestigt dit.  

2 Scheefstand van de trein Dit hoogteverschil had ook kunnen worden benut door de trein 
aan de oostzijde - de ‘lage’ kant - binnen te dringen. Ook dan 
was het mogelijk geweest dat de precisieschutters waren 
ingezet van oostelijke zijde.  

3 Blindering van de ramen door de 
gijzelnemers 

Niet alleen was gedekte nadering mogelijk door de 
terreinconfiguratie; bovendien hadden de gijzelnemers hun 
waarneming zelf belemmerd door de ramen te verduisteren. 

4 Onderzochte alternatieven Vreemd is dat dit nogal fantastische initiatief is afgekeurd omdat 
niet bepaald kon worden waar de platte wagons tot stilstand 
zouden komen, maar niet omdat de nadering niet gedekt zou 
kunnen plaatsvinden. De terreinanalyse bevestigt dat gedekte 
nadering via het spoor inderdaad ook mogelijk was.  

5 Toestand van de gijzelnemers Uit de OPORD (Plan B, B11) Blijkt de situatie van de gijzelnemers 
als volg te zijn, de gijzelnemers waren “Rustig, vastberaden, 
waakzaam” en  “rekenen niet op aanval”. Het feit dat niet op 
een aanval werd gerekend - een beeld dat was ontstaan op basis 
van de  ingewonnen inlichtingen - betekent dat een 
verrassingsaanval kon worden uitgevoerd. Echter, door de inzet 
van de BBE-K - de inleidende beschietingen - is het 
verrassingseffect nodeloos prijsgegeven en zijn onnodige risico’s 
- met alle gevolgen van dien - geaccepteerd.  

6 Scheiding van passagiers en 
gijzelnemers 

De scheiding van gegijzelden en gijzelnemers vereenvoudigde de 
operatie aanzienlijk. Die scheiding is ‘tenietgedaan’, doordat het 
verrassingseffect is prijsgegeven: De gijzelnemers hadden de tijd 
en gelegenheid zich te verplaatsen naar de gegijzelden, hetgeen 
ook inderdaad is gebeurd, en heeft vervolgens de aanval in de 
trein ernstig bemoeilijkt, en mogelijk bijgedragen aan het aantal 
slachtoffers (doden en gewonden).  

7 Ondermijning van de eigen 
strategie/tactiek 

Zie ook EVALUATIE (6), Dit is een uitermate vreemde voorstelling 
van zaken en foute inschatting: ‘compartimenteren’ - het 
gescheiden houden van gegijzelden en gijzelnemers - werd 
essentieel geacht, terwijl dat juist teniet is gedaan door het 
overvliegen van de Starfighters en de inleidende beschietingen 
van de BBE-K: Een duidelijkere aankondiging van een aanval had 
niet kunnen worden gemaakt. Het is een naïeve veronderstelling 
dat deze aanpak effectief had kunnen zijn, hetgeen ook wordt 
bevestigd door de (re)acties van de gijzelnemers. 

8 De timing van acties in het plan Dat is niet juist, zie tijdschema B30.  
9 Het uitbrengen van precisievuur 

door de BBE-K 
Door de BBE-K is geen precisievuur afgegeven, maar vuursteun 
verleend, met als doel de gijzelnemers te doden. Gegeven de 
afstand van de precisieschutters tot de trein - 150/200 meter - 
hadden de precisieschutters veel gerichter kunnen vuren. Het 
trefferbeeld van een geoefende schutter FAL op een dergelijke 
afstand heeft een doorsnede van circa 10-15 cm. Los van het feit 
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dat het veel verstandiger zou zijn geweest als de BBE-K geen 
inleidende beschietingen had uitgevoerd, waardoor nl. het 
verrassingseffect is prijsgegeven, had ook kunnen worden 
‘gecompartimenteerd’ door veel gerichter vuur af te geven en 
verplaatsing van de gijzelnemers onmogelijk te maken. 

10 Het uitbrengen van precisievuur 
door de BBE-K, en inzet van vier 
mitrailleurs MAG 

Met de mitrailleur MAG kan inderdaad snelvuur worden 
uitgebracht. Echter - zie foto’s - er is geen geconcentreerd 
snelvuur uitgebracht. Waarom dit inzicht (om de mitrailleur 
MAG in te zetten) pas ‘op het laatste moment’ ontstond is niet 
duidelijk: Er was geen operationele noodzaak dat te doen 
gegeven de opdracht die was verstrekt en de omstandigheden 
bij en in de trein (integendeel); wel werd de dodelijke uitwerking 
van de vuursteun in hoge mate vergroot. 

11 Inconsistentie/ambivalentie van 
Plan B 

De argumentatie om ‘hollow point’ munitie te gebruiken rijmt 
niet met de overdadige inzet van vuursteun en van de 
pistoolmitrailleur UZI. Enerzijds wordt gesteld dat het risico van 
verwonding van gegijzelden moet worden geminimaliseerd 
(door gebruik te maken van ‘hollow point’ munitie), anderzijds 
werd massaal en disproportioneel geweld aangewend door de 
BBE-K en door de aanvalsploegen die waren uitgerust met 
(extra) UZI’s, en werd door het prijsgegeven van het 
verrassingseffect het risico in hoge mate vergroot. Waarom deze 
dubbele standaard werd gehanteerd is niet duidelijk: Het 
aanvalsplan, de inzet van geweld (wapens en munitie), de 
inschatting van risico’s waren niet consistent.  

12 Gebruik van aanvalsgranaten Er is echter wel degelijk een aanvalsgranaat in de trein gebruikt; 
doordat het verrassingseffect was prijsgegeven hadden de 
gijzelnemers zich kunnen verplaatsen naar de gegijzelden, 
hetgeen resulteerde in bijzonder risicovolle situaties in de trein, 
die er ook toe leidden dat de het gebruik van een 
aanvalsgranaat (in strijd met de instructies) noodzakelijk werd 
geacht.  

13 Schending van beleid en 
wettelijke kaders 

Het duidelijke beeld van het te verwachten geweldsgebruik was 
klaarblijkelijk geen reden om het plan - in overeenstemming met 
de uitgangspunten van het antiterreurbeleid en wettelijke 
kaders - aan te passen.  

14 Onbeantwoorde vragen De mededeling dat “de consequentie van dit plan is dat naar alle 
waarschijnlijkheid de terroristen allen zullen worden gedood” 
roept een aantal indringende vragen op: (1) Waarom zijn de 
gedekte naderingsmogelijkheden volledig genegeerd, terwijl 
Plan A daarop was gebaseerd, en nota bene (onder andere het 
KVT) de trein ongezien en gedekt was genaderd? Er waren legio 
gedekte naderingsmogelijkheden, zoals ook uit de 
terreinanalyse en verkenning (.....) is gebleken.; (2) Hoezo was 
dit plan volgens de commandanten het meest redelijke 
alternatief: Wat is redelijk (wat was de maatstaf)? (3) Waarom 
werd voor een aanvalsplan gekozen in de wetenschap dat “naar 
alle waarschijnlijkheid de terroristen allen zullen worden 
gedood”, terwijl bovendien de risico’s voor de passagiers en 
mariniers ook aanzienlijk werden verhoogd, door het prijsgeven 
van het verrassingseffect? (4) Hoe past deze gewelddadige 
aanpak bij het vastgestelde antiterreurbeleid en wettelijke 
kaders voor onder andere het gebruik van geweld?  

15 Realiseren van verrassing Conclusie, ook op basis van de laatste inlichtingen: Een 
verrassingsaanval had kunnen worden uitgevoerd.  



Operationele Analyse, ‘De Punt’ 1977, voorlopige versie 240718 

 53 

16 Beschikbaarheid gedekte 
naderingsmogelijkheden 

Ook het vuursteunelement (Lima 1, 19 FAL-schutters en vier 
MAG-teams (twee man elk), met munitie en uitrusting, waren 
zelfs in staat ongezien hun vuurposities op 150/200 meter aan 
oostzijde van de trein in het ‘open’ veld in te nemen, hetgeen 
ook bevestigt dat gedekte en ongeziene nadering mogelijk was 
(zelfs) aan de oostzijde - meest open zijde - van de trein. 

17 Consequenties van het niet 
benutten van het 
verrassingseffect 

Bij de planning van de operatie bleken de locaties van deze 
gegijzelden en van gijzelnemers niet juist. Indien was afgezien van 
de inleidende beschietingen door de BBE-K had dit incident niet 
plaatsgevonden: Indien het verrassingseffect wel was benut, dan 
was ook de veiligheid van de gegijzelden beter gewaarborgd. Er 
zou dan alleen vuur zijn geopend door de binnendringende 
mariniers als de gijzelnemers (en de dreiging die daarvan uitging) 
en gegijzelden waren geïdentificeerd. Dan had het gebruik van 
‘hollow point’ munitie ook praktische betekenis gehad.  

18 Foute inschatting van de 
effectiviteit van de BBE-
K/vuursteun 

Ondanks het intensieve vuur van de BBE-K konden gijzelnemers 
zich verplaatsen en konden zij een gevaar vormen voor de 
gegijzelden; daartoe werd hen de gelegenheid gegeven omdat 
het verrassingseffect was prijsgegeven. Het plan (Plan B) was 
gebaseerd op een aantal foutieve veronderstellingen. Men had 
beter moeten weten, bij militaire operaties - evenals bij 
antiterreur optreden - geldt altijd “no plan survives contact with 
the enemy”, en het plan moet op deze realiteit zijn gebaseerd. 
Indien het verrassingseffect niet was prijsgegeven en de 
veiligheid van de passagiers en mariniers centraal had gestaan, 
dan had deze escalatie - met een aantal ernstige gevolgen van 
dien - naar alle waarschijnlijkheid niet plaatsgevonden.  

19 Consequenties van het 
prijsgeven van het 
verrassingseffect 

Door de inleidende beschietingen van de BBE-K was het 
verrassingseffect prijsgegeven, en was de compartimentering 
teniet gedaan, met - zoals uit dit incident blijkt - ernstige 
consequenties. Tegen de nadrukkelijke instructies in (zie B64) 
achtte de commandant van het marinierspeloton het 
noodzakelijk een aanvalsgranaat te gebruiken in de trein: Plan B 
leidde tot een onnodige en forse escalatie van geweldsgebruik in 
de trein.  

 
Tabel 10: Overzicht van evaluatie ‘uitvoering Plan B’. 

 
 
9/4/13 De doodsoorzaak van omgekomen gegijzelden en gijzelnemers. 
 
In onderstaande tabel is de doodsoorzaak aangegeven van gegijzelden en gijzelnemers. Deze 
tabel is gebaseerd op .... 
 

Doodsoorzaak gegijzelden en gijzelnemers 
 

  Doodsoorzaak Positie Opmerkingen 
1 Gegijzelde 1 BBE-K, inleidende beschieting 15 De positie van deze passagier was 

niet juist vastgesteld 
2 Gegijzelde 2 BBE-M 18 Door gevecht tussen AVGP 4 en 

gijzelnemer 
3 Gijzelnemer 

1 
BBE-M, vuur in de trein 26 Betrokkene was al gewond door vuur 

BBE-K 
4 Gijzelnemer 

2 
BBE-K, inleidende beschieting 24  
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5 Gijzelnemer 
3 

BBE-K, inleidende beschieting 23  

6 Gijzelnemer 
4 

Niet duidelijk 4  

7 Gijzelnemer 
5 

Aannemelijk door inleidende 
beschieting 

4  

8 Gijzelnemer 
6 

BBE-M 3  

 
Tabel 11: De doodsoorzaak van passagiers en gijzelnemers. 

 
 
10. Evaluatie van de uitvoering van plan B (“NOOD- EN INITIATIEFPLAN”, gedateerd 8 juni 
1977). 
 
Plan B is uitgevoerd op 11 juni 1977, met een groot aantal doden en gewonden tot gevolg, 
respectievelijk acht dodelijke slachtoffers (twee passagiers en zes gijzelnemers) en negen 
gewonden (zes passagiers, twee mariniers, een gijzelnemer). Bij Plan B werd geen gebruik 
gemaakt van de legio gedekte naderingsmogelijkheden; die zijn slechts selectief gebruikt, 
onder andere om de BBE-K ongezien een positie te laten innemen in het ‘open’ veld ten 
oosten van de trein, op slechts 150/200 meter afstand van de trein. Plan B, zag planmatig 
in de aanwending van massaal geweld: De aanval op de trein (het binnendringen) werd 
voorafgegaan door inleidende beschietingen op bepaalde delen van de trein, waar de 
aanwezigheid van gijzelnemers werd vermoed. De veronderstellingen die ten grondslag 
lagen aan plan B bleken niet juist: De exacte locaties van gijzelnemers en passagiers bleken 
niet altijd juist en ook bleek de inleidende beschieting niet het gewenste dodelijke effect op 
(alle) gijzelnemers te hebben: de gijzelnemers waren ook niet effectief ‘gedemobiliseerd’ en 
konden zich daarom mengen met de passagiers, met alle gevolgen van dien. Het principe 
waarop de operatie logischerwijze was gebaseerd - compartimentering: het gescheiden 
houden van gijzelnemers en gegijzelden - is afbreuk gedaan door het plan zelf: het 
operationeel principe (compartimentering) en het prijsgeven van het verrassingseffect door 
de inzet van de vuursteun waren niet consistent. Deze fundamentele fout in het plan, kan 
niet worden afgedaan als een ondenkbaar of onvoorzien effect van het plan: Willens en 
wetens zijn de passagiers, mariniers en gijzelnemers blootgesteld aan de massale 
aanwending van geweld en de voorspelbare gevolgen daarvan. Dit nog los van het feit dat 
de massale aanwending van geweld in strijd was met het antiterreurbeleid en wettelijke 
kaders. De intentie van plan B was (in tegenstelling tot de intentie van plan A) om de 
gijzelnemers te doden; een andere conclusie is gegeven de massale geweldsaanwending 
waarvan sprake was en de wijze waarop dit is gebeurd, niet mogelijk. De veiligheid van de 
passagiers en mariniers waren aan die intentie ondergeschikt gemaakt.  
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Figuur 14: Naderingen (1) 

 
Figuur 15: Naderingen. 

 
11.  Opties die zijn genegeerd. 
 
“Bij beraadslagingen in verschillende gremia zijn ook alternatieven om de gijzeling op een 
minder gewelddadige manier te beëindigen in overweging genomen. Deze alternatieven 
werden stuk voor stuk niet doeltreffend en onbruikbaar bevonden” (1, p 57), wordt gesteld 
in bron (1). Dat is een pertinent onjuiste voorstelling van zaken; andere - veel betere - opties 
waren wel degelijk beschikbaar. De ‘uitgangssituatie’ voor een aanval was uitermate 
gunstig: Gegijzelden en gijzelnemers waren gescheiden (gecompartimenteerd), met behulp 
van beschikbare hulmiddelen konden de bewegingen en gesprekken in de trein real-time 
worden gevolgd - waardoor ook was vastgesteld dat de gijzelnemers geen aanval 

N

Aan de westzijde van de trein waren legio mogelijkheden om 
de trein gedekt en ongezien te naderen: Door gebruik te
maken van de begroeing, het talud, en een diverse dijkjes.

Lima 1: Positie van de BBE-K (19 x FAL en 4 x MAG

Ook deze positie kon gedekt en
ongezien worden ingenomen

Blauwe peilen: Gedekte/ongeziene nadering
BBE-M, ook volgens Plan A, die niet is 
gebruikt om het verrassingseffect te benutten

Deze gedekte naderingsmogelijkheden zijn niet
gebruikt om het verrassinsgeffect te benutten

Deze gedekte naderingsmogelijkheid is 
benut om de BBE-K in positie te brengen
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verwachtten - ongeziene en gedekte nadering was wel degelijk mogelijk en het 
verrassingseffect kon maximaal worden benut.  
De aanval op de trein kon ook worden opgevat als een gelijktijdige aanval op vijf geïsoleerde 
posities, waarbij zich op elke positie slechts een zeer beperkt aantal gijzelnemers bevond: De 
gijzelnemers waren niet in staat elkaar bij een aanval te ondersteunen. In militair jargon was 
geen sprake van “een verdedigde opstelling, met wederzijdse ondersteuning”.  
In dit hoofdstuk wordt een aantal opties - alternatieve aanvalsmogelijkheden - genoemd, 
daarbij worden slechts de kernelementen van deze alternatieven benoemd. De alternatieve 
aanvalsmogelijkheden hebben gemeen dat gebruik wordt gemaakt van de gedekte 
naderingsmogelijkheden, het verrassingseffect en (ook) het uitbuiten van tactisch initiatief: 
De BBE-M bepaalt tijd, exacte locatie, etc. van de aanval, zoals het geval was bij plan A. 
 
 

Alternatieve aanvalsmogelijkheden/opties 
 

Alternatief Naam kernelementen 
1 Plan A Er wordt gebruikgemaakt van de legio gedekte 

naderingsmogelijkheden, benutten verrassingseffect en 
overrompeling, proportionele geweldsaanwending, inzet BBE-K 
is reactief 

2 Plan A, maar 
binnendringen trein aan 
Oostzijde 

Er wordt gebruikgemaakt van de legio gedekte 
naderingsmogelijkheden, benutten verrassingseffect en 
overrompeling, proportionele geweldsaanwending, inzet BBE-K 
is reactief, de scheefstand wordt benut, door gebruik te maken 
van een ‘lage instap’ aan oostzijde. 

3 Plan A met reactieve inzet 
BBE-K (vuursteun) 

Er wordt gebruikgemaakt van de legio gedekte 
naderingsmogelijkheden, benutten verrassingseffect en 
overrompeling, proportionele geweldsaanwending, inzet BBE-K 
is reactief, precisievuur wordt door de BBE-K geopend op 
specifieke locaties van de trein en daardoor de gijzelnemers te 
isoleren van de passagiers, bijvoorbeeld als het verrassingseffect 
verloren zou zijn gegaan tijdens de nadering van de mariniers. 
Door het gerichte vuur worden delen van de trein geblokkeerd.  

4 Etc.  
 

Tabel 12: Overzicht van enkele alternatieve aanvalsmogelijkheden. 
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Figuur 16: Het effect van de beschietingen door de BBE-K op de kop van de trein. 

 

 
Figuur 17: de mogelijkheden van precisievuur van de BBE-K, waarvoor de eenheid was bedoeld en getraind. 

 
 
12.  Bevindingen. 
 
Uit deze operationele analyse blijkt:  
 

• Het is een pertinent foute voorstelling van zaken dat gedekte en ongeziene nadering 
van de trein door de mariniers niet mogelijk zou zijn geweest. Die voorstelling van 
zaken is gebruikt om de massale inzet van geweldsmiddelen - met als doel de 
gijzelnemers te doden - te rechtvaardigen. (Legio) tactische mogelijkheden zijn bewust 

De ‘kop’ (noordzijde) van de trein (posities 1-5) die door de BBE-K onder vuur is genomen vanuit positie Lima 1 (aan
de oostzijde van de trein) op een afstand van 150/200 meter. Er is geen precisievuur uitgebracht door de BBEK. 

Deze cirkel geeft te grootte
aan van een trefferbeeld in 
geval van precisievuur met 
het geweer FAL, of indien met 
de mitrailleur MAG korte
vuurstoten worden gegeven: 
daarvoor was echter niet
gekozen.

Er had ook voor gekozen kunnen worden om de trein gedekt te
naderen - daartoe waren legio mogelijkheden aanwezig - en
indien noodzakelijk om de BBE-K schutters gericht vuur te laten
uitbrengen - daar waren zij voor getraind - en om op die wijze de 
gijzelnemers te blokkeren en om te voorkomen dat zij zich
zouden kunnen mengen met de gegijzelden in de andere
compartimenten. Nota bene: Het trefferbeeld van een
geoefende FAL-schutter op een afstand van 150/200 meter is 
een kleine crikel met een diameter van 10-15 cm.

Deel van de trein dat gericht
bevuurd had kunnen worden

Positie 1-5
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niet benut. De terreinverkenning (14 juni 2018) heeft ook bevestigd dat er wel degelijk 
legio gedekte naderingsmogelijkheden waren, Plan A was daar ook op gebaseerd. Bij 
de uitvoering van Plan B op 11 juni, is er selectief gebruik gemaakt van deze gedekte 
en ongeziene naderingen, terwijl beweerd werd dat die niet aanwezig waren. Dat 
blijkt onder andere uit: De inzet van het kikvorsteam bij de trein, de positie die de BBE-
K op 150/200 meter in het zgn. ‘open’ veld ongezien kon innemen, de posities die de 
ziekenverplegers moesten innemen tijdens de aanval in de trein, en het feit dat de 
BBE-K vanaf de oostzijde - zonder gevaar voor de mariniers die zich inmiddels bij de 
deuren van de trein bevonden - nog steeds de trein kon bevuren, etc. 

• De opdracht in beide plannen is uitermate onzorgvuldig geformuleerd, en in strijd met 
de meest basale eisen die gesteld worden aan de zgn. troepenaanvoeringsprocedures 
en opdrachtformulering. De geformuleerde opdracht is niet in overeenstemming met 
de bovenliggende intentie (en kaders/randvoorwaarden die van toepassing zijn), en 
kan op verschillende wijzen worden geïnterpreteerd. De opdracht is niet (en kan niet) 
een gecombineerde aanval op een treinstel (zijn). Het is onduidelijk wat ‘beschermen’ 
betekent en hoe dat begrip zich verhoudt tot het begrip ‘bevrijden’. In de opdracht 
zijn elementen opgenomen die hadden moeten worden opgenomen in de daartoe 
voorbestemde paragraaf: Paragraaf 3. De opdracht had moeten luiden: 
“Overmeestering van de gijzelnemers met slechts de hoogstnoodzakelijke 
aanwending van geweld, teneinde de passagiers in goede gezondheid te bevrijden”. 
Nota bene, door het prijsgeven van het verrassingseffect en de grootschalige 
aanwending van geweldsmiddelen zijn (nodeloze) risico’s’ voor passagiers en 
mariniers geïntroduceerd. 

• Plan A en Plan B verschillen wezenlijk op een aantal zeer belangrijke elementen: In het 
uitgevoerde plan is sterke focus op het gebruik van maximaal geweld, dat ook maar 
een doel kon dienen: het doden van de gijzelnemers, hetgeen ook feitelijk was 
‘aangekondigd’ door de onvermijdelijkheid daarvan (voor de operatie) al te 
benadrukken. De bewapening en geweldsinstructies van de BBE-M waren aangepast 
in Plan B, en respectievelijk verzwaard (bewapening) en versoepeld 
(geweldsinstructie).  

• Het verrassingseffect is door de inzet van de BBE-K - precisieschutters - in de rol van 
vuurbasis (vuursteunelement t.b.v. de BBE-M) nodeloos prijsgegeven, waardoor de 
scheiding (‘compartimentering’) van gijzelnemers en gegijzelden teniet werd gedaan, 
terwijl het plan (naar eigen zeggen) juist op dat principe zou zijn gebaseerd. Het 
verwachte effect van de vuursteun (inzet BBE-K) is overschat. 

• Gijzelnemers waren niet effectief gedemobiliseerd: De aanval werd luid en duidelijk 
aangekondigd, en deze aankondiging werd door een aantal gijzelnemers benut zich te 
mengen met de passagiers (of daartoe werden pogingen gedaan). Dit had ernstige 
gevolgen voor de veiligheid van passagiers, mariniers en gijzelnemers: Het resulteerde 
ook in nodeloze risico’s en escalatie bij het binnendringen van de trein.  

• Er is in strijd gehandeld met de het antiterreurbeleid en wettelijke kader. De opdracht 
en de veiligheid van de passagiers, mariniers en gijzelnemers is ondergeschikt 
gemaakt aan de doelstelling om de gijzelnemers te doden, door inzet van de BBE-K als 
vuursteunelement, en de aanwending van massaal geweld.  

• Door Plan B goed te keuren, is een antiterreur-optreden op basis van de 
antiterreurbeleid en wettelijke kaders - Plan A - ‘verworden’ tot een ‘klassieke’ 
gecombineerde infanterieaanval op een object, met als doel de vijand (de 
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gijzelnemers in dit geval) te doden, zoals (veelal) te doen gebruikelijk is bij dergelijke 
operaties. Echter deze aanval volgens Plan B, is ook in strijd met basis militaire 
principes: Het verrassingseffect moet altijd worden benut, en de veiligheid van de 
‘eigen troepen’ - mariniers in dit geval - mag nimmer nodeloos in gevaar worden 
gebracht, zoals dat nu wel is gebeurd. Bovendien is ook vanuit een militaire optiek 
overdadig geweld aangewend, in strijd met militaire opvattingen en richtlijnen over 
proportionaliteit en het beginsel van ‘economisch gebruik van middelen’, security’ en 
tactische geheimhouding. Plan B was een ondoordacht en roekeloos plan. 

• Er zijn onnodige risico’s geaccepteerd: Het aantal dodelijke slachtoffers en gewonden 
had veel lager kunnen zijn indien Plan A was uitgevoerd.   

• Los dat de operationele noodzaak ontbrak om het plan te wijzigen is plan B in flagrante 
strijd met een aantal wettelijke kaders en de geweldsinstructies.  

• De capaciteiten en hoge graad van getraindheid van de BBE-M zijn niet benut. 
• Het feit dat het dragen van de helm niet meer noodzakelijk werd geacht in Plan B - die 

werd namelijk vervangen door de baret - is een belangrijke indicatie hoe de risico’s 
werden ingeschat bij het binnendringen van de trein; namelijk als erg laag; een baret 
biedt uiteraard geen enkele bescherming en is een hoofddeksel dat slechts bedoeld is 
om militaire eenheden - die veelal hechten aan de identiteit van hun eigen eenheid - 
te onderscheiden van andere eenheden. Het geeft ook aan dat de veiligheid van de 
mariniers geen overweging van betekenis (meer) was, die zou zijn zeker gesteld door 
de inzet van de BBE-K, was klaarblijkelijk de veronderstelling.  
 
 

13. Nabeschouwing. 
 
De aanval op de gekaapte trein bij De Punt op 11 juni 1977, was - en de nasleep daarvan is - 
een zeer droevige gebeurtenis: Dat had anders gekund en anders gemoeten. Er zijn zeer 
sterke aanwijzingen - ook op basis van de analyse van beide OPORD’s (Plan A en B) - dat 
besloten is de gijzelnemers te doden, in strijd met het antiterreurbeleid en wettelijke kaders. 
Daartoe is plan A vervangen door plan B, een andere rationale is er niet.  
 
Plan B voorzag in de  massale aanwending van geweld, waardoor bovendien de veiligheid van 
passagiers en mariniers nodeloos - en met grote gevolgen - op de koop toe is genomen. De 
Nederlandse Staat heeft misbruik gemaakt van haar monopolie op het gebruik van geweld, 
dat juist is namelijk bedoeld haar burgers te beschermen.  
De aanval op de trein was - zo lijkt het - klaarblijkelijk ook bedoeld om de ‘macht’ van de 
Nederlandse Staat te demonstreren aan de Nederlandse bevolking en aan de Zuid-Molukse 
gemeenschap, en om de Zuid-Molukse gemeenschap te ontmoedigen nieuwe gijzelnemingen 
te ondernemen. Ook daarin is gefaald: In 1978 heeft een gijzelneming plaatsgevonden in het 
Provinciehuis te Assen, waarbij de vrijlating van 21 gevangengenomen Zuid-Molukkers werd 
geëist: Terreur laat zich niet met terreur bestrijden.   
 
In 2016 heeft de Nederlandse regering besloten tot onderzoek naar het proces van 
dekolonisatie van Nederlands-Indië en daartoe een opdracht verstrekt aan het NIOD. De 
toelichting op dit besluit luidt als volgt (5): “Nederland hecht veel waarde aan het beschermen 
en bevorderen van mensenrechten, internationaal recht en de rechtsstaat. Beter en meer 
inzicht in het eigen verleden speelt hierbij een belangrijke rol. De insteek van het kabinet is 
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een breed onderzoek, waarbij ook wordt ingegaan op zaken die niet volledig aan bod zijn 
gekomen in eerdere studies”. Bijna zeventig jaar naar dato zijn wij eindelijk in staat tot 
reflectie en het nemen van verantwoordelijkheid, tenminste als het gaat als het gaat over de 
dekolonisatie van Nederlands-Indië.  

Het lijkt er helaas op dat deze stap wat betreft de aanval op de trein bij De Punt nog steeds 
niet kan worden gezet, nota bene is dat een gebeurtenis die rechtstreeks verband houdt met 
- voortvloeit uit - de dekolonisatie van Nederlands-Indië, en hoe Nederland daarmee is 
omgegaan. Verontrustend zijn de overeenkomsten tussen gebruik van disproportioneel 
geweld en intimidatie toen, en in 1977 bij De Punt. Het is belangrijk - ook voor het 
functioneren van onze krijgsmacht nu en in de toekomst - dat wij leren van gemaakte 
fouten: Er staat veel op het spel.  

Het is de verantwoordelijkheid van de Nederlandse Staat dat door de betrokken 
functionarissen opheldering wordt verschaft over de totstandkoming en over de uitvoering 
van het aanvalsplan (plan B) en daar niet nog langer mee te wachten. Ik doel op de 
verantwoordelijke minister van Justitie Van Agt (in 1977), de hoofdadviseur van de minister - 
de architect van het aanvalsplan op de trein, de (toen) majoor der mariniers Van den 
Breemen1 - en op de verantwoordelijke officieren betrokken bij de aanval op de trein. Niet 
slechts om de Nederlandse rechtstaat te beschermen en te bevorderen, maar ook om recht 
te doen aan de Zuid-Molukse gemeenschap.  

 
 
 
Bronnen: 
 
(1) “Beëindiging van de gijzeling bij De Punt in 1977” van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (2014) 
(2) “INITIATIEFPLAN TREIN”, gedateerd 27 mei 1977, ook wel Plan A genoemd in deze operationele analyse 
(3) “NOOD- EN INITIATIEFPLAN”, gedateerd 8 juni 1977, ook wel Plan B genoemd in deze operationele analyse 
(4) Gijzeling bracht generaal der mariniers bij de politiek, Artikel in Trouw in 1998,  
https://www.trouw.nl/home/gijzeling-bracht-generaal-der-mariniers-bij-de-politiek~ab081efb/ 
(5) Toelichting besluit naar onderzoek dekolonisatie van Nederlands-Indië: 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/12/02/kabinet-steunt-onderzoek-naar-dekolonisatie-
nederlands-indie 
 

                                                        
1 Het is opmerkelijk dat de generaal der mariniers Van den Breemen ook niet is gehoord door de parlementaire 
enquête commissie (2002/2003) naar de toedracht bij de val van Srebrenica (1995). Van den Breemen vervulde 
de functie van chef-defensiestaf in betreffende periode en was toen adviseur van de minister van Defensie 
Voorhoeve. Ook toen zijn grote beoordelingsfouten gemaakt. 


