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767173Geachte

Bij brief van 6 januari 2016, ontvangen op 8 januari 2016, heeft u een
hooittIngbezwaarschrift ingediend tegen mijn besluit van 27 november 2015 met “inventarislijst

*Wob_documentenkenmerk 683652.

Met deze brief wordt op uw bezwaarschrift beslist.
8ij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.Besluit
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

Ik verklaar uw bezwaarschrift deels gegrond en deels ongegrond. Voor demotivering verwijs ik u naar de paragraaf “Beoordeling van het bezwaar”.

Verloop van de procedure

Per e-mail van 29 juli 2015 heeft u met een beroep op de Wet openbaarheid vanbestuur (hierna: Wob) verzocht om openbaarmaking van diverse documentenbetreffende het archiefonderzoek van de ambtelijke werkgroep naar debeëindiging van de treinkaping bij De Punt in 1977, namelijk:
•het rapport van het Nederlands Forensisch Instituut (hierna: NFI) van

5 september 2014 en andere onderzoeksrapporten die het NFI in opdrachtvan mijn ministerie heeft uitgebracht en die aan dit rapport ten grondslagliggen;
•de correspondentie rondom de in bijlage 2 van het verslag van de ambtelijkewerkgroep genoemde vragen en antwoorden.

Bij brief van 18augustus 2015, kenmerk 676337, is de ontvangst van uwWob-verzoek bevestigd en is de termijn om op uw Wob-verzoek te beslissenverlengd met vier weken.

Bij besluit van 27 november 2015, kenmerk 683652, heb ik vastgesteld dat16 documenten binnen de reikwijdte van uw Wob-verzoek vallen, namelijk hetNFI-rappoft van 5 september 2014 en de daaraan ten grondslag liggendeNFI-rapporten van 1 april 2014 en 18 april 2014 alsmede de correspondentie (intotaal 13 brieven) tussen de ambtelijke werkgroep en de toenmalig Minister vanJustitie Van Agt en enkele betrokken oud-militairen. De NFI-rapporten en debrieven van de ambtelijke werkgroep met vragen aan oud-minister Van Agt en de
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oud-militairen heb ik gedeeltelijk openbaar gemaakt. De antwoordbrieven van Directie Wetgeving en
betrokkenen aan de ambtelijke werkgroep heb ik geheel geweigerd. Tegen dit

aken
besluit heeft u bij.brief van 6 januari 2016 bezwaar gemaakt.

Datum
Bij brief van 19 januari 2016, kenmerk 723453, heb ik de ontvangst van uw 6 2016
bezwaarschrift bevestigd.

Ons kenmerk
Bij brief van 18 februari 2016, kenmerk 736650, heb ik u uitgenodigd voor een 767173hoorzitting op mijn ministerie. In deze brief heb ik tevens aan ii meegedeeld datde beslissing op uw bezwaarschrift werd verdaagd met zes weken.
Op 2 maart 2016 heeft de hoorzitting plaatsgevonden. Een kopie van het verslagvan de hoorzitting treft u bijgaand aan.

Op 30 maart 2016 heeft 11 ingestemd met verder uitstel van de beslissing opbezwaar tot 15mei2016.

Bij brief van 6 april 2016, kenmerk 749741, heb ik de heer Van Agt in degelegenheid gesteld zijn zienswijze te geven met betrekking tot mijn voornemenom zijn brieven van 28 april 2014 en 25 augustus 2014 alsnog gedeeltelijkopenbaar te maken. Op 20 april 2016 heb ik de zienswijze van de heer Van Agtontvangen. De heet Van Agt heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegenmijn voorgenomen besluit. Deze zienswijze heb ik bij dit besluit op bezwaarbetrokken.

Op 12 mei 2016 heeft u ingestemd met verder uitstel van de beslissing opbezwaar tot uiterlijk 6 juni 2016.

Ontvankelijkheid

Uw bezwaarschrift is ingediend binnen zes weken na bekendmaking van hetbesluit. Het voldoet ook aan de overige door de Algemene wet bestuursrechtgestelde eisen zodat het bezwaarschrift ontvankelijk is.

Beoordeling van het bezwaar

1. Wettelijk kader

Ingevolge artikel 1 van de Wob wordt in deze wet en de daarop berustendebepalingen verstaan onder:
(..)
c. intern beraad: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen eenbestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in het kader vande gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke aangelegenheid;(..)

f. persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstel, aanbeveling of conclusievan een of meet personen over een bestuurlijke aangelegenheid en de daartoedoor hen aangevoerde argumenten;
(..).

Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Wob kan een ieder een verzoek ominformatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid
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richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een Directie Wetgeving en
bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. Op grond van het vijfde lidwordt een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming van het bepaaldein de artikelen 10 en 11 van de Wob.

Datum
6juni 2016

Ingevolge artikel 10, tweede lid, van de Wob blijft het verstrekken van informatieingevolge deze wet achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt
Ons kenmerk

tegen:
767173t..)

e. het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;(..)
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij deaangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel vanderden.

Ingevolge artikel 11, eerste lid, van de Wob wordt in geval van een verzoek ominformatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geeninformatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.Op grond van het tweede lid kan over persoonlijke beleidsopvattingen met hetoog op een goede en democratische bestuursvoering informatie worden verstrektin niet tot personen herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeftgeuit of zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatiein tot personen herleidbare vorm worden verstrekt.

2. Gronden van uw bezwaar

In uw bezwaarschrift en tijdens de hoorzitting heeft u aangegeven dat uwbezwaarschrift zich uitsluitend richt tegen de (gedeeltelijke) weigering totopenbaarmaking van de antwoordbrieven van oud-minister Van Agt en de oud-militairen (documenten 5, 11 tot en met 13, 15 en 16) alsmede de NFI-rapporten(documenten 1, 2, 2.1 en 2.11 en 3). U heeft ten aanzien van deze documenten ende daaraan ten grondslag liggende weigeringsgronden het volgende aangevoerd.
a) U voert aan dat niet in de documenten is aangegeven op welke grond deinformatie is geweigerd.

b) U betwist dat de brieven van de heer Van Agt en de oud-militairen(volledig) bestaan uit persoonlijke beleidsopvattingen. U wijst erop dat opfeitelijke informatie de weigeringsgrond van artikel 11, eerste lid, van deWob niet mag worden toegepast. Voor zover sprake is van persoonlijkebeleidsopvattingen kan volgens u gebruik worden gemaakt van debevoegdheid van artikel 11, tweede lid, van de Wob.

c) Voor zover de weigering tot openbaarmaking van deze brieven gebaseerdis op artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob voert u aandat de informatie die op deze grond geweigerd kan worden, beperkt is. Ustelt dat volgens vaste jurisprudentie daar waar het beroepshalvefunctioneren van ambtenaren betreft slechts in beperkte mate een beroepkan worden gedaan op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.Ten aanzien van de brieven van de heer Van Agt betoogt u dat de heerVan Agt, omdat hij oud-minister is, een verminderd beroep kan doen opde bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ten aanzien van debrieven van de oud-militairen heeft u aangegeven dat het u niet gaat om
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de in de brieven vermelde namen en adressen van de oud-militairen, Directie Wetgeving en
maar om de antwoorden die zij op de vragen van de ambtelijke

eeaken
werkgroep hebben gegeven. Deze antwoorden kunnen volgens ugeanonimiseerd worden en derhalve niet op grond van de bescherming

Datum
van de persoonlijke levenssfeer geweigerd worden.

6juni 2016
d) U bent ten aanzien van deze brieven van oordeel dat ten onrechte niet

Ons kenmerk
per document en/of passage is afgewogen of artikel 10, tweede lid, 767173aanhef en onder g, van de Wob aan de weigering daarvan in de wegstaat. Verder geeft u aan dat de heer Van Agt en de oud-militairenvrijwillig hebben meegewerkt aan het onderzoek van de ambtelijkewerkgroep. Zij wisten door de brief van de ambtelijke werkgroep dat dedoor hen gegeven reactie op grond van de Wob kon worden opgevraagden openbaar gemaakt kon worden. Zij hebben er dus over kunnennadenken welke informatie zij wel of niet met de ambtelijke werkgroepwilden delen. Van onevenredige benadeling van de heer Van Agt en debetrokken oud-militairen is dan ook volgens u geen sprake.

e) U betwist dat de NFI-rapporten (volledig) bestaan uit persoonlijkeb&eidsopvattingen. U geeft aan dat de rapporten een reflectie enbevindingen van deskundigen van het NFI bevatten. U betoogt onderverwijzing naar jurisprudentie dat dit geen persoonlijkebeleidsopvattingen zijn.

f) Voor zover de informatie in de NFI-rapporten geweigerd is op grondvan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van denabestaanden voert u aan dat ten aanzien van nabestaanden volgensde jurisprudentie (onder meer de King-Kongzaak) geen beroep kanworden gedaan op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.Voor zover dat al wel het geval zou zijn, voert u aan dat de nabestaandenvan de zes omgekomen gijzelnemers al sinds 1977 proberen teachterhalen wat de doodsoorzaak is. Zij zouden volgens u dan ook geenbezwaar hebben tegen openbaarmaking van deze informatie die quainbreuk op hun persoonlijke levenssfeer niets nieuws meer toevoegt dande informatie die de afgelopen jaren al over de doodsoorzaak bekend isgeworden. U wijst in dit verband ook op artikel 10, derde lid, van de Wob.
3. Overwegingen ten aanzien van de gronden van bezwaar
In het kader van de naar aanleiding van uw bezwaargronden te verrichtenheroverweging heb ik de antwoordbrieven van oud-minister Van Agt (documenten5 en 16) en de betrokken oud-militairen (documenten 11 tot en met 13 en 15)alsmede de NFI-rapporten (documenten 1, 2, 2.1 en 2.11 en 3) opnieuwbeoordeeld op grond van de Wob. Op deze herbeoordeling ga ik hieronderin waarbij tevens de door u aangevoerde bezwaargronden aan de orde zullenkomen.

Tijdens de hoorzitting is gebleken dat bij u onduidelijk was bij welke brievenvan de voorzitter van de ambtelijke werkgroep met vragen de verscheidenein de inventarislijst bij het primaire besluit vermelde antwoordbrieven van deoud-militairen en oud-minister van Agt horen. Ik heb naar aanleiding hiervan deomschrijving van deze documenten aangepast in de bij dit besluit op bezwaar
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gevoegde inventarislijst. In deze inventarislijst heb ik tevens de uitkomsten van Directie Wetgeving enmijn heroverweging ten aanzien van de bovengenoemde documenten verwerkt.
Sector Jur,chsche Zaken1. Brieven van oud-minister Van Aot (documenten 5 en 16)
Datum
6juni 2016Naar aanleiding van de zienswijze van de heer Van Agt ten aanzien van zijnbrieven aan de voorzitter van de ambtelijke werkgroep van 28 april 2014 en
Ons kenmerk

25 augustus 2014 en mijn eigen herbeoordeling van deze documenten ben ik tot 767173de conclusie gekomen dat deze documenten alsnog gedeeltelijk openbaargemaakt kunnen worden. Uw bezwaar is, voor zover dit de gehele weigering totopenbaarmaking van deze documenten betreft, gegrond.

De passages die ik in deze brieven blijf weigeren, betreffen enkelpersoonsgegevens van de heer Van Agt zoals zijn adres, faxnum met en ‘natte’handtekening en een inleidende passage in de brief van 25 augustus 2014 waarinde heer Van Agt persoonlijke omstandigheden noemt waardoor hij niet eerder instaat was op de brief van de voorzitter van de ambtelijke werkgroep van1 augustus 2014 te reageren. Deze informatie raakt de persoonlijke levenssfeervan de heer Van Agt en het belang van de eerbiediging van zijn persoonlijkelevenssfeer acht ik hierbij zwaarder wegen dan het belang van openbaarheid.Deze passages blijf ik weigeren op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef enonder e, van de Wob.

Een kopie van deze documenten treft u bijgaand aan. De informatie die ik in dezedocumenten op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wobblijf weigeren, heb ik aangeduid met de letter A. Volledigheidshalve merk ik opdat de tweede geheel gelakte pagina van deze documenten die ik met hetbestreden besluit aan u had toegezonden, de envelop betrof. Deze voeg ik nietbij.

II. Brieven van de oud-militairen (documenten 11 tot en met 13 en 15)
Wat betreft de brieven van de oud-militairen aan de ambtelijke werkgroephandhaaf ik mijn weigering om deze openbaar te maken om de volgenderedenen.

Ik hecht eraan allereerst op te merken dat de beëindiging van de treinkapingbij De Punt onuitwisbare sporen heeft nagelaten bij de betrokken militairendie onder zeer moeilijke omstandigheden deze actie dienden uit te voeren. Degebeurtenissen waarover de oud-militairen schriftelijk in reactie op de vragenvan de ambtelijke werkgroep verklaard hebben, waren zeer ingrijpend voor henmede ook vanwege de vrees die nadien bestond voor repercussies vanuit deMolukse gemeenschap. Ondanks het feit dat het bijna 40 jaar geleden is,is deze kwestie nog steeds actueel. Deze kwestie heeft recent hernieuwdeaandacht binnen de politiek en media gehad door het verschijnen van het rapportvan Beckers en Ririmasse en het daaropvolgende archiefonderzoek van deambtelijke werkgroep. Dat deze kwestie ook binnen de Molukse gemeenschap nogsteeds leeft, blijkt onder meer uit het feit dat een aantal nabestaanden van deomgekomen gijzelnemers vorig jaar een civielrechtelijke procedure tegen de Staatheeft aangespannen. Het optreden van de militairen is daarmee onder eenvergrootgias komen te liggen. Elke nieuwe confrontatie met deze gebeurtenissenis mede gelet daarop belastend voor hen.

Pagina 5 van 13



Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
Directie Wetgeving en
jurIdIsche Zaken
Sector Juridische Zaken

Zoals in het bestreden besluit overwogen, zou openbaarmaking van de brievenvan deze oud-militairen een inbreuk maken op hun persoonlijke levenssfeer.
Datum
6juni 2016In de eerste plaats neem ik hierbij in aanmerking dat het begrip persoonlijkelevenssfeer als bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob
Ons kenmerk

ruimer is dan persoonsgegevens als naam en adres. Ook bij andere informatie 767173die herleidbaar is tot personen, is de persoonlijke levenssfeer in het geding.
Anders dan u stelt, ben ik van oordeel dat de brieven van deze oud-militairenniet geanonimiseerd kunnen worden op een wijze dat hun persoonlijkelevenssfeer gewaarborgd is. Het gaat hier om een zeer beperkte groep vanpersonen. De verklaringen die zij hebben afgelegd, zijn persoonlijk van aard engekleurd door hun ervaringen en gevoelens. Bovendien blijkt hieruit welke positieen rol zij destijds bij de actie tot beëindiging van de treinkaping hadden. Overdeze actie en de daarbij betrokken militairen is reeds veel bekend in openbarebronnen. Zoals in het bestreden besluit overwogen, kan ook uit degeanonimiseerde versies van de brieven, als deze in samenhang met dezebronnen worden bezien, worden afgeleid van wie deze afkomstig zijn.

Een van de brieven van de oud-militairen (document 13) is bovendien deelshandgeschreven en aan de hand van het handschrift zou ook de identiteit van debriefschrijver achterhaald kunnen worden.

Zie in dit verband de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van deRaad van State (ABRvS) van 5 november 2008, nr. 200802 166/1.
Voor zover u betoogt dat geen beroep kan worden gedaan op de beschermingvan de persoonlijke levenssfeer van deze oud-militairen, omdat het gaat omverklaringen van voormalige ambtenaren uit hoofde van hun toenmalige functie,merk ik het volgende op. Weliswaar zal ten aanzien van (voormalige) ambtenarendie uit hoofde van hun (toenmalige) functie verklaringen afleggen en diebetrekking hebben op het optreden van de overheid als zodanig minder snelsprake zijn van een schending van hun persoonlijke levenssfeer. Echter ingevallen als de onderhavige waarin sprake kan zijn van grote persoonlijkegevolgen kan m.i. wel degelijk een beroep op de bescherming van de persoonlijkelevenssfeer worden gedaan. Tk wijs daartoe allereerst naar de uitspraken van derechtbank Almelo van 5 december 2001, ECU:NL:RBALM:2001:AD8325 en deAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 19januari 2011,nr. 201002565/1/H3. Voorts neem ik in overweging dat het, gelet op de aandachtdie nog steeds voor dit onderwerp bestaat, aannemelijk is dat de betrokkenoud-militairen bij openbaarmaking van de brieven daarop door derden zullenworden aangesproken en bevraagd. Zij worden daardoor ongewild opnieuwgeconfronteerd met deze gebeurtenissen hetgeen, zoals eerder overwogen,belastend voor hen is. Bovendien wordt tegenwoordig de identiteit van militairendie door de Staat worden ingezet bij terrorismebestrijding enanti-terreuroperaties geheim gehouden vanwege een verhoogde en gerede kansop represailles. Omdat de sentimenten omtrent de actie bij De Punt tot op dagvan vandaag nog leven en de samenleving beroeren, is het van belang dat aan demilitairen die destijds operationeel betrokken waren (dezelfde) beschermingtoekomt om hun persoonlijke veiligheid te waarborgen.
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Gelet op het bovenstaande heb ik het belang van de eerbiediging van de Directie Wetgeving en
persoonlijke levenssfeer van de oud-militairen in redelijkheid zwaarder kunnen Juridische Zaken

Sector Juridigche Zaken
laten wegen dan het belang van openbaarheid. Ik handhaaf dan ook mijnweigering tot openbaarmaking van deze documenten op grond van artikel 10,

Datum
tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob.

6juni 2016
Onevenredige benadellng

Ons kenmerk
767173Voorts zou openbaarmaking van de betreffende brieven de betrokkenoud-militairen en de Staat onevenredig kunnen benadelen. De oud-militairenhebben vrijwillig aan het onderzoek van de ambtelijke werkgroep meegewerkt. Zijhebben ondanks de mededeling die de ambtelijke werkgroep in zijn brief over deWob heeft gedaan nadrukkelijk om vertrouwelijkheid verzocht. Het gaat hier omeen publicitair gevoelige kwestie.

Gelet op de hiervoor geschetste gevolgen die openbaarmaking van deze brievenvoor de betrokken oud-militairen zou kunnen hebben, ben ik allereerst vanoordeel dat deze oud-militairen zelf door openbaarmaking onevenredig wordenbenadeeld. Bovendien bestaat het risico dat (oud-)militairen in de toekomst nietmeet vrijwillig zullen meewerken aan publicitair gevoelig onderzoek dat voor deoverheid van belang is uit vrees dat ook dan de door hen verzochtevertrouwelijkheid niet wordt gerespecteerd. De Staat zou daardoor eveneensonevenredig worden benadeeld.

Het belang van het voorkomen van onevenredige benadeling van de betrokkenoud-militairen en de Staat weegt naar mijn oordeel zwaarder dan het belang vanopenbaarheid. Hierbij neem ik ook in aanmerking dat recent een omvattendoverzicht van de beëindiging van de treinkaping is gegeven in het verslag van deambtelijke werkgroep en op deze wijze over deze bestuurlijke aangelegenheid eenuitgebreid publiek debat heeft kunnen plaatsvinden en het openbaarheidsbelangdaarmee voldoende is gediend. Ik blijf deze documenten dan ook weigeren opgrond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob.
Voor zover u betoogt dat ik per afzonderlijke brief en/of per passage eenafweging zou moeten maken tussen het belang van het voorkomen vanonevenredige benadeling en het belang van openbaarheid merk ik op datbovengenoemd nadeel voor de betrokken oud-militairen en de Staat gelijkelijkvoor alle brieven geldt. Motivering van de belangenafweging per afzonderlijkebrief of onderdeel daarvan zou slechts leiden tot herhaling van de gebruikteargumenten en zou geen redelijk doel dienen.

Persoonlijke beleidsopvattingen en daarmee nauw verweven feiten
Verder betreffen de antwoordbrieven van de oud-militairen, zoals ook in hetbestreden besluit overwogen, documenten die zijn opgesteld ten behoeve vanintern beraad. Deze antwoordbrieven zijn opgesteld ten behoeve van deoordeelsvorming van de ambtelijke werkgroep in het kader van hetarchiefonderzoek. Ook documenten afkomstig van personen die niet tot de kringvan de overheid behoren, zoals deze oud-militairen, kunnen volgens vastejurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordenaangemerkt als documenten die zijn opgemaakt ten behoeve van intern beraad.
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Ingevolge artikel 11, eerste lid, van de Wob wordt uit documenten opgesteld Directie Wetgeving enten behoeve van intern beraad geen informatie verstrekt over de daarin
iaken

opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. Artikel 11 van de Wob beoogt tebeschermen dat alle bij het interne beraad betrokken personen in alle vrijheid en
Datum

in vertrouwelijkheid hun gedachten moeten kunnen uiten zonder vrees voor 6 j& 2016openbaarmaking.

Ons kenmerk
De brieven bevatten de zienswijze en visie van de oud-militairen ten aanzien 767173van de door de werkgroep bevraagde onderwerpen. Ik handhaaf mijn standpuntdat dit persoonlijke beleidsopvattingen zijn en artikel ii, eerste lid, van de Wobzich tegen openbaarmaking daarvan verzet. De in deze brieven vervatte feitelijkeInformatie is dusdanig verweven met de persoonlijke beleidsopvattingen dat dezeniet los daarvan kan worden gezien. Ook deze informatie heb ik terecht met eenberoep op artikel 11, eerste lid, van de Wob geweigerd.

Voor zover u betoogt dat ik met het oog op een goede en democratischebestuursvoering toepassing zou moeten geven aan artikel 11, tweede lid, van deWob merk ik allereerst op dat artikel 11, tweede lid, van de Wob een bevoegdheidomvat en niet een verplichting van een bestuursorgaan. Uit vaste jurisprudentievan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State blijkt datbestuursorganen bij de beslissing tot het al dan niet toepassing geven aan dezebevoegdheid beleidsvrijheid hebben. Gelet op het feit dat effectieve anonimiseringvan de brieven van de oud-militairen, zoals hiervoor overwogen, niet mogelijk isen gelet op het belang dat dergelijke personen vrijelijk en in vertrouwelijkheidhun opvattingen moeten kunnen uiten, zie ik geen aanleiding om toepassing tegeven aan artikel 11, tweede lid, van de Wob.

Conclusie

Op grond van al het voorgaande ben ik tot de conclusie gekomen dat de diverseweigeringsgronden zich verzetten tegen openbaarmaking van de antwoordbrievenvan de oud-militairen. Omdat de tekst in de gevraagde documenten in het geheelvalt onder de strekking van de genoemde weigeringsgronden, met uitzonderingvan de passages waarin de reeds openbare vragen of bevraagde onderwerpenworden herhaald of die zelfstandig genomen niet onder de bestuurlijkeaangelegenheid vallen, zoals de aanhef, de datum etc., heb ik besloten dezebrieven niet te verstrekken. Per abuis is met het bestreden besluit een kopie vande integraal geweigerde brieven, geheel gelakt, aan u toegezonden.

III. NFI-rapporten (documenten 1. 2, 2.1 en 2.11 en 3)

De NFI-rapporten van 5 september 2014 (document 1), 18 april 2014 waaronderbijlage 1 (document 2 en 2.1) en 1 april 2014 (document 3) heb ik in hetbestreden besluit gedeeltelijk openbaar gemaakt. Bijlage II bij het rapport van18 april 2014 (document 2.11) heb ik geheel geweigerd. De ingeroepenweigeringsgronden zijn artikel 11, eerste lid, van de Wob en artikel 10, tweedelid, aan hef en onder e, van de Wob.

Met het bestreden besluit zijn in bovengenoemde documenten persoonsgegevensen andere informatie geweigerd met betrekking tot de twee omgekomengegijzelden. Tijdens de hoorzitting heeft u aangegeven dat uw bezwaar zich daarniet tegen richt. Verder heeft u aangegeven dat uw bezwaar zich niet richt tegende weigering tot openbaarmaking van de namen van de in de rapporten
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genoemde ambtenaren waaronder de deskundigen van het NFI en andere daarin Directie Wetgeving en
genoemde deskundigen alsmede hun contactgegevens. Om die reden heb ik deze eeaken
informatie bij de herbeoordeling van bovengenoemde documenten buitenbeschouwing gelaten.

Datum
6juni2016

In het kader van de herbeoordeling heb ik vastgesteld dat een beperkt aantalpassages in de bovengenoemde documenten alsnog openbaar gemaakt kan
Ons kenmerk

worden. De artikelen 11, eerste lid, en 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de 767173Wob verzetten zich niet tegen openbaarmaking daarvan. Deze passages heb ik inde bijgevoegde documenten derhalve niet meer gelakt. Verder heb ikgeconstateerd dat een aantal passages in deze documenten ten tijde van hetbestreden besluit reeds openbaar waren. Waar deze passages met het bestredenbesluit waren gelakt, heb ik deze ook alsnog leesbaar gemaakt. Voor de overigedelen handhaaf ik mijn weigering om bovengenoemde documenten openbaar temaken om de volgende redenen.

Persoonlijke beleidsopvattingen en nauw verweven feiten

Zoals in het bestreden besluit overwogen, zijn het NFI-rapport van5 september 2014 en de daaraan ten grondslag liggende NFI-rapporten van1 april 2014 en 18 april 2014 (inclusief bijlagen 1 en II) documentenbestemd voor intern beraad. Het rapport van 5 september 2014 is opgesteldten behoeve van het interne beraad over de plausibiliteit van de door deambtelijke werkgroep opgestelde reconstructie van de schoten die dodelijkeslachtoffers hebben getroffen en de mogelijke betekenis daarvan voor hun dood.Daarbij zijn ook de conclusies en uitspraken uit het rapport van Beckers enRirimasse betrokken. De NFI-rapporten van 1 april 2014 en 18 april 2014(inclusief beide bijlagen) zijn door de ambtelijke werkgroep gebruikt voorhet inzicht in de wijze waarop de dood van de 5lachtoffers is veroorzaakt.
Hoofdstuk 5 van het rapport van 5 september 2014, de hoofdstukken 5, 6, 7 en 8en bijlage II van het rapport van 18 april 2014 alsmede het rapport van 1 april2014 bevatten inschattingen, conclusies en aanbevelingen van twee ballistischdeskundigen en een forensisch patholoog anatoom van het NFI op basis van dedestijds opgestelde sectierapporten, een technisch rechercherapport, het rapportvan het Gerechtelijk Laboratorium en ander onderzoeksmateriaal. Het betreftoordelen van deskundigen werkzaam bij mijn ministerie. Enkele onderdelenbevatten voorts inschattingen en conclusies van de deskundigen die destijds bijde onderzoeken waren betrokken waarover de deskundigen van het NFI zich eenoordeel hebben gevormd en die door hen zijn geclassificeerd en in schema’sverwerkt. Ik handhaaf mijn standpunt dat dit persoonlijke beleidsopvattingen zijnen artikel 11, eerste lid, van de Wob zich tegen openbaarmaking daarvan verzet.De casuïstiek in de door u aangehaalde jurisprudentie is m.i. niet vergelijkbaarmet de onderhavige zaak.

Verder bevat hoofdstuk 5 van het rapport van 5 september 2014 concepttekstenvan de ambtelijke werkgroep die door het NFI zijn getoetst. De uiteindelijkeconclusies van de ambtelijke werkgroep staan in paragraaf 4.4 van het verslag.Voor zover de aangehaalde conceptteksten overeenkomen met de uiteindelijkeconclusies zijn deze reeds openbaar en daarop is de Wob niet van toepassing.Voor het overige zijn het persoonlijke beleidsopvattingen waarop ik artikel 11,eerste lid, van de Wob terecht heb toegepast. De feitelijke informatie die in allebovengenoemde delen van de rapporten voorkomt, is verweven met de
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persoonlijke beleidsopvaftingen en daarvan niet te scheiden. Deze informatie blijf Directie Wetgeving enik eveneens weigeren op grond van artikel 11 eerste lid, van de Wob. Juridische Zaken
Sector Juridische ZakenIk acht het voorts niet wenselijk dat opvattingen die de ambtelijke werkgroep en
Datum

de medewerkers van het NFI, voorafgaande aan de uiteindelijk in het verslag 6juni 2016neergelegde conclusies van de ambtelijke werkgroep, hebben gewisseld,zelfstandig onderwerp worden van de publieke discussie. Gelet op de aard en
Ons kenmerk

inhoud van de documenten ben ik niet bereid toepassing te geven aan artikel 11, 767173tweede lid, van de Wob.

Alle informatie die ik op grond van artikel 11, eerste lid, van de Wob blijfweigeren, heb ik in bijgevoegde documenten aangeduid met de letter B.
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

Medische informatie
Zoals in het bestreden besluit toegelicht, bevatten het NFI-rapport van1 april 2014 en bijlage II van het NFI-rappoft van 18 april 2014 medischeinformatie over de zes omgekomen gijzelnemers. Het rapport van 1 april 2014 iseen medisch verslag van een forensisch patholoog anatoom van het NFI waaringedetailleerd wordt ingegaan op de veroorzaakte verwondingen en dedoodsoorzaak. In bijlage II van het rapport van 18 april 2014 is een beschrijvingvan de bij de sectie in de diverse lichaamsdelen aangetroffen munitie opgenomen.Los van de vraag of het medisch beroepsgeheim aan de openbaarmaking vandeze informatie in weg staat, kan ik deze informatie niet verstrekken onder deWob. Zoals in het bestreden besluit overwogen, raakt openbaarmaking van dezeinformatie, gelet op de zeer persoonlijke aard, namelijk de persoonlijkelevenssfeer van de nabestaanden. Dat geldt ook voor de rapporten van5 september 2014 en 18 april 2014 voor zover daarin wordt ingegaan op debevindingen uit het rapport van 1 april 2014, de oorspronkelijk sectierapportenen/of bijlage II van het rapport van 18 april 2014.

Gelet op de gevoelige aard van de informatie en de publicitaire belangstelling dienog steeds voor dit onderwerp bestaat, weegt het belang van de bescherming vande persoonlijke levenssfeer van de nabestaanden naar mijn oordeel hierbijzwaarder dan het belang van openbaarheid. Ik handhaaf dan ook de weigeringdeze informatie openbaar te maken op grond van artikel 10, tweede lid, aanhefen onder e, van de Wob.

In verband met uw bezwaar dat nabestaanden niet onder de bescherming vanartikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob vallen, merk ik op dat dedoor u aangehaalde uitspraak dateert uit 1986. In recentere jurisprudentie van deAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ten aanzien vannabestaanden wel degelijk een beroep op artikel 10, tweede lid, aanhef en ondere, van de Wob aanvaard.

Zie onder meer ABRvS 12 augustus 2009, ECLI:NL:RVS:2009:8]5104,ABRvS 7 november 2012, ECU:NL:RVS:2012;8Y2508 enABRvS 4 februari 2015, nr. 201401737/1/A3.

Naar aanleiding van uw bezwaar dat de nabestaanden van de omgekomengijzelnemers zich niet tegen openbaarmaking van de betreffende informatieverzetten, omdat zij al sinds 1977 proberen te achterhalen wat de doodsoorzaak
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is en de informatie qua inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer niets nieuws Directie Wetgeving en
toevoegt dan de informatie die hierover de afgelopen jaren al bekend is eCaken
geworden, wil ik u er in de eerste plaats op wijzen dat besluitvorming op grondvan de Wob niet kan leiden tot niet-algemene openbaarmaking, in die zin dat

Datum
bekendmaking slechts plaatsvindt aan een bepaalde persoon met een specifiek 6’unt 2016
belang. Openbaarmaking in de zin van de Wob betekent openbaarmaking aan eenieder en voor altijd. Het belang dat door de bovengenoemde weigeringsgrond

Ons kenmerk
wordt beschermd, heb ik in dit licht beoordeeld.

767173
Voor zover u betoogt dat de nabestaanden instemmen met openbaarmakingvan de betreffende medische informatie in de zin van de Wob en artikel 10,tweede lid, aanhef en onder e, gelet op het bepaalde in het derde lid niet vantoepassing is, merk ik op dat mij niet is gebleken dat u namens de nabestaandenvan de omgekomen gijzelnemers optreedt en mij ook overigens niet bekend isdat de nabestaanden met openbaarmaking in de zin van de Wob instemmen.Volgens de wetsgeschiedenis behelst artikel 10, derde lid, van de Wob geenverplichting voor bestuursorganen om steeds bij betrokkenen na te gaan ofdeze toestemming hebben vecleend. Dit is ook bevestigd in de jurisprudentie.

Zie bijvoorbeeld ABRvS 29 november 2006, ECLZ : NL: RVS :2006 :AZ3246.
Uw argument dat de afgelopen jaren al veel over de doodsoorzaak van deomgekomen gijzetnemers bekend is geworden, treft evenmin doel. Ik begrijpuw bezwaar aldus dat u met name doelt op de informatie die in het verslagvan het archiefonderzoek van de ambtelijke werkgroep is opgenomen. In ditverslag wordt echter slechts in hoofdlijnen ingegaan op de schoten die deslachtoffers dodelijk hebben getroffen en in dit verslag is, anders dan in derapporten van het NFI, geen beschrijving van de verwondingen van deomgekomen gijzelnemers en hun medische doodsoorzaak opgenomen. Voor zoveru doelt op het rapport van Beckers en Ririmasse dat de aanleiding vormde voorbovengenoemd archiefonderzoek, merk ik op dat dit rapport een interpretatiebevat van de oorspronkelijke sectierapporten en de informatie uit deoorspronkelijke sectierapporten niet openbaar is gemaakt in de zin van de Wob.Ik zie hierin geen aanleiding om een andere afweging te maken.

Bij de handhaving van de weigering de bovengenoemde delen van deNFI-rappoften openbaar te maken neem ik voorts in aanmerking dat naast depersoonlijke levenssfeer van de nabestaanden ook de persoonlijke levenssfeervan de overledenen in het geding is. De betreffende delen van de NFI-rapportenbevatten informatie over verwondingen die de omgekomen gijzelnemers bij levenhebben opgelopen en zien daarmee op de periode dat deze personen nog in levenwaren. Deze informatie valt volgens de jurisprudentie onder de bescherming vanartikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob.

Zie bijvoorbeeld ABRvS 7 november 2012, ECU:NL:RVS:2012:BY2508 enABRvS 4 februari 2015, nr. 201401737/1/A3.

Ook uit respect voor de overledenen voel ik me niet vrij deze informatie openbaarte maken. Aan het belang van de eerbiediging van de persoonlijke tevenssfeervan de overledenen komt naar mijn oordeel meer gewicht toe dan het belang vanopenbaarheid. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de
Kamerstukken II 2002/03, 28835, nr. 3, p. 32.
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overledenen leg ik aanvullend aan de weigering van deze informatie ten Directie Wetgeving en
rondsia

Juridische Zaken

g g.

Sector Juridische ZakenPersoonsgegevens

Datum
In bijlage T van het rapport van 18 april 2014 staat informatie met betrekking 6ji 2016tot een andere bij de actie betrokken gegijzelde. De naam van deze gegijzeldeblijf ik weigeren, omdat ik hierbij het belang van de eerbiediging van de

Ons kenmerk
persoonlijke levenssfeer zwaarder vind wegen dan het belang van openbaarheid. 767173
Verder staan in het NEI-rapport van 1 april 2014 persoonsgegevens van deomgekomen gijzelnemers die nog niet openbaar zijn. Ook ten aanzien van dezegegevens ben ik van oordeel dat het belang van de eerbiediging van depersoonlijke levenssfeer zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid.
De bovengenoemde persoonsgegevens blijf ik weigeren op grond van artikel 10,tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob.

De medische informatie en de persoonsgegevens die ik op grond van artikel 10,tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob in de NFI-rapporten (waaronderbijlage 1 en II bij het rapport van 18 april 2014) blijf weigeren, heb ik inbijgevoegde documenten aangeduid met de letter A.

Wat betreft de namen van de omgekomen gijzelnemers merk Ik nog op dat dezereeds bekend zijn. Daar waar zij voorkomen in een tekstdeel dat ik in debetreffende documenten op grond van de bovengenoemde weigeringsgronden hebgelakt, heb ik ze niet afzonderlijk laten staan.

Besluit

Ik verklaar uw bezwaarschrift deels gegrond en maak de brieven van de heerVan Agt (documenten 5 en 16) alsnog gedeeltelijk openbaar. Verder maak ikbijlage II bij het NFI-rapport van 18 april 2014 (document 2.11) alsnoggedeeltelijk openbaar en een aantal passages in de NFI-rapporten van5 september 2014 (document 1), 18 april 2014 (document 2) en 1 april 2014(document 3) alsmede in bijlage 1 bij het rapport van 18 april 2014 (document2.1) alsnog openbaar. In zoverre herroep ik het bestreden besluit. Voor hetoverige handhaaf ik mijn besluit onder aanvulling van de motivering.
Publicatie en toezeding aan derde-belanghebbende

Dit besluit zal op w soeeidn worden geplaatst.

Een kopie vai dit bsluit zend ik aan de heer Van Agt.

Hoogachtencl(
De Minister inViligheid en Justitie,
namens c’
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Directie Wetgeving en
BEROEPSCCAUS ULE

Sector Jundche Zaken

U kunt tegen deze beschikking beroep instellen bij de sector bestuursrecht van derechtbank Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het beroepschrift
Datum

moet binnen zes weken na de dag waarop de beschikking is toegezonden door de 6juni 2016
rechtbank zijn ontvangen. U kunt ook digitaal beroep instellen bij derechtbank Den Haag via htt //loket.rechtspjknI/bestuursrecht. Daarvoor moet u

Ons kenmerk

wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde 767173
site voor de precieze voorwaarden.

Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wetbestuursrecht zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en adres van deindiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het beroep isgericht, zo mogelijk een afschrift van dit besluit, en de gronden waarop hetberoepschrift rust. Van de indiener van het beroepschrift wordt griffierechtgeheven door de griffier van de rechtbank. Nadere informatie over de hoogte vanhet griffierecht en de wijze van betalen wordt door de griffie van de rechtbankverstrekt.
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Inventarislijst bij besluit op bezwaar

Nr. Document Beoordeling Weigeringsgrond

1 Rapport NEI d.d. 5 september 2014 (Reeds) Artikel 10, 2 lid, aanhef en
gedeeltelijk onder e, en 11, le lid, Wob
openbaar!
(deels geen
onderwerp
van bezwaar)

2 Rapport NFI d.d. 18 april 2014 (Reeds) Artikel 10, 2 lid, aanhef en
gedeeltelijk onder e, en 11, le lid, Wob
openbaar
(deels geen
onderwerp van
bezwaar)

2.1 Bijlage 1 bij NEI-rapport d.d. 18 april 2014: Gedeeltelijk Artikel 10, 2 lid, aanhef en
Inhoudsopgave Dossier 29645 van het openbaar onder e, Wob
Gerechtelijk Laboratorium Treinkaping De Punt (deels geen

onderwerp van
bezwaar)

2.11 Bijlage II bij NFI-rapport d.d. 18 april 2014: Gedeeltelijk Artikel 10, 2 lid, aanhef en
overzicht van de onderzochte munitie en openbaar onder e, en 1e lid, Wob
munitiedelen betreffende Treinkaping bij De (deels geen
Punt onderwerp van

bezwaar)

3. Rapport NFI d.d. 1 april 2014 (Reeds) Artikel 10, 2 lid, aanhef en
gedeeltelijk onder e, en 11, le lid, Wob
openbaar
(deels geen
onderwerp
van bezwaar)

4. Brief van voorzitter ambtelijke werkgroep aan Geen n.v.t.
Van Agt d.d. 11 april 2014 onderwerp van

bezwaar

5. Brief van Van Agt aan voorzitter ambtelijke Gedeeltelijk Artikel 10, 2 lid, aanhef en
werkgroep d.d. 28 april 2014 (reactie op openbaar onder e, Wob
document nr. 4)

6. Brief voorzitter ambtelijke werkgroep aan Geen n.v.t.
oud-militair xxxx d.d. 1 augustus 2014 onderwerp van

bezwaar

7. Brief voorzitter ambtelijke werkgroep aan Geen n.v.t.
oud-militair xxxx d.d. 1 augustus 2014 onderwerp van

bezwaar

8. Brief voorzitter ambtelijke werkgroep aan Geen n.v.t.
oud-militair xxxx d.d. 1 augustus 2014 onderwerp van

bezwaar

9. Brief voorzitter ambtelijke werkgroep aan Geen n.v.t.
oud-militair xxxx d.d. 1 augustus 2014 onderwerp van

bezwaar



10. Brief voorzitter ambtelijke werkgroep aan Geen n.v.t.
Van Agt d.d. 1 augustus 2014 onderwerp van

bezwaar

11. Brief van oud-militair xxxx aan voorzitter Geheel Artikel 10, 2 lid, aanhef enambtelijke werkgroep d.d. 12 augustus 2014 geweigerd onder e en g, en 11, ie lid,(reactie op document nr. 6) Wob

12. Brief van oud-militair xxxx aan voorzitter Geheel Artikel 10, 2 lid, aanhef enambtelijke werkgroep d.d. 12 augustus 2014 geweigerd onder e en g, en 11, le lid,(reactie op document nr. 8) Wob

13. Brief van oud-militair xxxx aan voorzitter Geheel Artikel 10, 2 lid, aanhef enambtelijke werkgroep dd. 12 augustus 2014 geweigerd onder e en g en 11, le lid,(reactie op document nr. 9) Wob

14. Brief voorzitter ambtelijke werkgroep aan Geen n.v.t.
oud-militair xxxx d.d. 20 augustus 2014 onderwerp van

bezwaar

15. Brief oud-militair xxxx aan voorzitter Geheel Artikel 10, 2 lid, aanhef enambtelijke werkgroep d.d. 25 augustus 2014 geweigerd onder e en g en 11 ;e lid,(reactie op document nr. 14) Wob

16. Brief Van Agt aan voorzitter ambtelijke Gedeeltelijk Artikel 10, 2 lid, aanhef enwerkgroep d.d. 25 augustus 2014 (reactie op openbaar onder e, Wob
document nr. 10)



‘Jl

Andreas van Agt L]
28april2014

IIftIihII1IIttI1I1(IIfti(

Mr.dr. J.T.K. Bos
Voorzitter werkgroep archiefonderzoek
treinkaping De Punt
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directeur-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Turfmarkt 147
2511DP Denilaag

Betreft: Uw brief van 11 april 2014, kenmerk 504974
Over “Archiefonderzoek treinkaping De Punt”

In de hectische weken, van 23 mei tot 11juni1977, hebbende vijf ministers, door de
ministerraad gemachtigd te handelen naar bevind van zaken, heel vaak met elkaar
beraadslaagd. Die beraadslagingen vonden niet plaats op hiertoe vooraf vastgestelde
tijdstippen maar menigmaal in dadeljke reactie op binnenkomende informatie uit de
trein, in het bijzonder informatie over het verloop van een gesprek of gesprekken die
personen als de psychiater Dick Mulder per telefoon met de kapers hadden gevoerd.
Lang niet altijd waren aJJe vijf ministers bij zo’n spoedberaad aanwezig. Ze moesten
tussendoor hun eigen departement beredderen en konden ook daarom niet allemaal
etmalen achtereen op het hoofdkwartier (departement van Justitie) present zijn. Bij die
sessies van spoedberaad was soms weJ een ambtenaar aanwezig, vaker evenwel niet.

Aan die interministeriëte gesprekken lag nooit een agenda ten grondslag en bij mijn
beste weten zijn er geen schriftelijke verslagen van gemaakt. Dat zou zelfs ondoenlijk
zijn geweest.
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Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directoraat-Generaal Rechtspleging en RechtshandhavingDirectie DJOA
Mr.dr. J.T.K. Bos
Postbus 20301
2500 FF1 Den Haag

Betreft: Archiefonderzoek treinkaping De Punt
Uw brief van 1 augustus 2014, kenmerk 538959

Op basis waarvan heb ik tijdens het debat in de Tweede Kamer op 23juni 1977 deuitspraken gedaan die in de vragen 8. en 10. zijn opgevoerd? Dat kan alleen gebeurdzijn op basis van informatie die ons ter beschikking is gekomen “uit het veld”, dusdoor mededelingen van personen die bij de militaire operatie op 11juni rechtstreekswaren betrokken. Hierbij doel ik niet op mensen die de bestorming van de trein en dedaaraan voorafgaande beschieting zelf hebben uitgevoerd maar op bevelvoerenden.Dat mariniers of een marinier zouden/zou hebben geschoten op een kaper die nogleefde en zich niet met een vuurwapen verzette, was mij en mijn collega’s in hetministersteam vôör het Kamerdebat niet bekend en nadien trouwens ook niet.Evenmin dat mariniers of een marinier zouden/zou hebben gevuurd op de stoffelijkeoverschotten van enkele gijzelnemers.

Waarom is in debatten en brieven aan de Kamer in juni 1977 niet geschreven ofgesproken over de oorzaak (of de oorzaken) van de dood van twee gegijzelden? Dievraag is bij mijn weten niet of nauwelijks aangeroerd in de media voor hetKamerdebat werd gevoerd en is in dat debat niet aan de orde gesteld. De omgekomengegijzelden zijn getroffen door vriendelijk vuur, werd blijkbaar algemeenaangenomen en ik heb zelf ook, tot en met vandaag, in die mening verkeerd.
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Nederlands Forensisch Instituut
Ministerie van Veiligheid en Justitie
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1 Te onderzoeken materiaal

Ontvangen van
Via

________________

Datum ontvangst

Tabel 1 Overzicht ontvangen digftale bestanden

Naam bestand

30 Reconstructie 00.00-05.58

32 Aanvalsgroep 2 03.23-03.48

32A Aanvalsgroep 2 schakelt gijzelneemster uit 03.23.48

33 Aanvalsgroep 3 02.08-03.09

35 Aanvalsgroep 500.13-00.38

Hoofdstuk 4 NFI

Positie 3

Positie 4

Positie 15

Positie 23

Positie 24

Positie 26

Rapport Beckers

Schema overleden gijzelnemers

geen onderwerp
van bezwaar

Bestandstype

Mp4 Video

Mp4 Video

Mp4 Video

Ontvangen van Ministerie van Veiligheid en ]ustitie/DGRR-Cluster P.Z.
Via

. 1 geen onderwerpDatum ontvangst 30 )Uli 2014
van bezwaar

Een deel van een conceptrapport, opgemaakt op 30 juli 2014, getiteld “Hoofdstuk 4,
De beëindiging van de gijzeling in de trein”.

Ministerie van Veiligheid en Justitie/DGRR-Cluster P.Z.

12 juni 2014

Mp4 Video

Mp4 Video

Word-document

Tift bestand
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2 Vraagstelling

Gevraagd werd om per gedode gijzelnemer uiteen te zetten in hoeverre de diverse
conclusies en uitspraken, die op het beschieten van deze personen betrekking
hebben, worden onderschreven of niet. Hierbij werd verzocht om de aandacht te
richten op het stuk van de DGRR-Cluster P.Z. “Hoofdstuk 4, De beëindiging van de
gijzeling in de trein” en op het stuk van]. Beckers en ]. Ririmasse getiteld “Het
drama van De Punt”. Verder werd verzocht eventueel aanvullende informatie te
leveren voor het eerstgenoemde stuk van DGRR-Cluster P.Z.

3 Verricht onderzoek

Een deel van de conclusies in de stukken zijn gebaseerd op de aard en samenstelling
van de verschoten projectielen en op de schiethoudingen van de betrokken
militairen. Om de gestelde vraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden is hier
eerst aanvullend onderzoek naar verricht.

Het onderzoek is in delen uitgevoerd door 1
geen onderwerp

3.1 Onderzoek kogels van bezwaar

Er zijn twee kogels onderzocht die nog in het dossier van het NFI aanwezig zijn. Uit
de aanbiedingsbrieven bij deze kogels blijkt dat ze rond of kort na 5.00 uur op
11 juni 1977 de percelen Groningerstraat 163 en 165 in De Punt (toenmalige
gemeente Vries) waren binnengedrongen. Gezien de datum, tijd en plaats is
aangenomen dat de kogels zijn afgevuurd bij de beëindiging van de treinkaping in
De Punt.

De kogels zijn vergeleken met kogels uit de referentieverzameling van het NFI.
Vervolgens zijn enkele referentiekogels gedemonteerd om de opbouw te
onderzoeken. De resultaten van dit onderzoek zijn gebruikt om uitspraken over de
herkomst van kogels en fragmenten in de trein te toetsen.

3.2 Onderzoek filmbeelden

De filmbeelden van de ontvangen digitale film met bestandsnaam ‘30 Reconstructie
0Q.00-05-58.m4v’ is bekeken. Gezien het begin- en eindshot van de film is het
origineel gemaakt door de Marine Film Dienst.

Bij het bekijken is aangenomen dat de film een reconstructie toont van de
beëindiging van de treinkaping in De Punt, die wordt gespeeld door de betrokken
militairen, en/of door stands-ins van de betrokken eenheid. Er is aangenomen dat de
wapens in de film van hetzelfde type zijn als die bij de daadwerkelijke beëindiging
zijn gebruikt. Voor zover mogelijk is dit gecontroleerd aan de hand van de digitale
foto met bestandsnaam ‘Positie 15’. Deze foto is klaarblijkelijk vlak na de beëindiging
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geen onderwerp
van bezwaar

van de treinkaping gemaakt omdat het slachtoffer

______________I°p

de foto
zichtbaar is. Op de foto zijn ook twee militairen met wapens te zien.

De geïdentificeerde wapens en de wijze waarop deze gehanteerd worden bij de
reconstructie zijn gebruikt om uitspraken over de kogelbanen van de in de trein
afgevuurde kogels te toetsen.

3.3 Onderzoek foto

Bij het bestuderen van de digitale foto met bestandsnaam ‘Positie 15’ viel op dat
daarop patronen zichtbaar lijken. Dit deel van de foto is uitvergroot en de daarop
zichtbare patronen zijn vergeleken met patronen uit de referentieverzameling van
het Nederlands Forensisch instituut. De resultaten van dit onderzoek zijn gebruikt
om diverse uitspraken over de gebruikte typen kogels te toetsen.

3.4 Beantwoording vraag

Na het hierboven beschreven aanvullende onderzoek is de gestelde vraag
beantwoord. Hierbij zijn per gedode gijzelnemer de betreffende citaten en conclusies
uit zowel het rapport van Beckers en Ririmasse als het DGRR-rapport overgenomen
en in cursief weergegeven in dit rapport. Deze citaten en conclusies zijn vervolgens
getoetst aan de stukken die al op het NFI aanwezig waren, de nieuw ontvangen
informatie en aan de kennis van vuurwapens, munitie en ballistiek van de twee
ondergetekenden.

De volgorde van de te bespreken gijzelnemers is gelijk aan die van Hoofdstuk 4, De
beëindiging van de gijzeling in de trein van het DGRR-rapport.
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4 Resultaten onderzoek

4.1 Onderzoek kogels

Groningerstraat 163
De kogel (zie foto 1) die werd aangetroffen in een café aan de Groningerstraat 163
in De Punt weegt 9,28 gram1 en is (in gedeformeerde toestand) ca. 28 mm lang.

De oorspronkelijke diameter van de kogel lag tussen de 7,6 en 7,8 mm. De kogel
wordt niet aangetrokken door een magneet. Op de punt van de kogel zijn geen
testen van lak zichtbaar.

Groningerstraat 165
De kogel (zie foto 2) die werd aangetroffen in een woning aan de Groningersttaat
165 in De Punt weegt 9,72 gram en is (in gedeformeerde toestand) ca. 31 mm lang.

Foto 2. Kogel Groningerstraat 165

De oorspronkelijke diameter van de kogel lag tussen de 7,6 en 7,8 mm. De kogel
wordt aangetrokken door een magneet. Op de punt van de kogel zijn resten van
zwarte lak zichtbaar.

De wegingen zijn gedaan met een meetonnauwkeungheid van 0,0005 gram. De vermelde waarden zijn afgerond.
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Identificatie kogels
De kogel uit perceel Groningerstraat 163 komt qua massa en uiterlijke kenmerken
overeen met een volmantelkogel met loden kern (type ‘Bali’), kaliber 7,62x51mm,
uit de referentieverzameling van het NFI. De kogel uit perceel Groningerstraat 165
komt qua massa en uiterlijke kenmerken overeen met een volmantelkogel met een
gehard stalen kern (type ‘AP’), kaliber 7,62x51mm, uit de referentieverzameling (zie
foto 3). De opbouw van de twee genoemde typen kogels wordt getoond op foto 4.
De beide getoonde kogels hebben een mantel gemaakt van een koperlegering.

Foto 3. Van links naar rechts: kogel Groningerstraat 163, referentiekogei type ‘Bali’,
kogel Groningerstraat 165, referentiekogel type ‘AP’.

Foto 4. Links kogel 7,62 mm, type ‘Bali’, rechts kogel 7,62 mm, type ‘AP’

In de aantekeningen van C. van Brakel (zie bijlage II van het rapport van 18 april
2014, NFI 2014.02.17.056) is bij twee voorwerpen genoteerd ‘manteldeel magnetisch
(verm.) geweerpatroon’ (22 t en 22 III) en bij één voorwerp ‘geweerkogel met loden
kern [...] magnetisch’ (22 XII). De omschrijvingen wijzen op het gebruik van
geweerkogels met stalen mantels. Als dit klopt zijn bij het beëindigen van de gijzeling
in totaal tenminste drie verschillende soorten 7,62 mm kogels op de trein afgevuurd
die alle zijn voorzien van een (gedeeltelijke) loden kern.

7,62 mm, type ‘Bali’

7,62 mm, type ‘AP’

£1 •‘

Mantel —_.____ I

ca. 3,2 gram
koperlegering

Mantel

ca. 4,2 gram
koperiegering

Kern

ca. 6,1 gram
lood

Voorste kern
ca. 3,7 gram
gehard staal

.1*’
Type ‘Bali’ Type ‘AP’

Achterste kern
ca. 1,8 gram
lood
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4.2 Onderzoek filmbeelden

Algemeen
De film duurt in zijn geheel bijna 6 minuten, is in kleur en voorzien van geluid. Plaats
van handeling is in en rond een trein die in een hal of loods staat. Gezien de
beschadigingen gaat het om de trein waarin de gijzeling zich heeft afgespeeld. Op de
beelden is te zien hoe één voor één een groep gewapende militairen een deel van de
trein binnendringt en gevechtshandelingen naspeelt. Een deel van het geluid loopt
synchroon met de handelingen, wat doet vermoeden dat het gaat om het geluid van
de nagespeelde reconstructie zelf. Een ander deel van het geluid loopt niet
synchroon met de handelingen. Gezien de achtergrondgeluiden lijkt het hier te gaan
om delen van geluidsopnamen van de daadwerkelijke beëindiging van de gijzeling.

Wapens
Op de beelden zijn twee soorten vuurwapens te onderscheiden.

Machinepistolen
De machinepistolen zijn van het type UZI, die onder de benaming ‘M61’ bij de
Nederlandse krijgsmacht ingevoerd zijn geweest. Deze wapens zijn voorzien van een
vuurselector die op de standen ‘S’ (veilig), ‘R’ (semi-automatisch) en ‘A’
(automatisch) kan worden gezet. Op de foto met bestandsnaam ‘Positie 15’ is geen
UZI herkenbaar. Wel is een patroonhouder te herkennen die met tape aan een
andere, kennelijk in een wapen geplaatste patroonhouder is bevestigd. Deze
patroonhouder kan van een UZI zijn, maar de vorm is niet zeer specifiek.

Revolvers
Op een aantal beelden komen revolvers gedetailleerd in beeld. De uiterlijke
kenmerken van deze tevolvers passen bij die van revolvers van het merk Colt,
model Lawman, Mark III, in kaliber .357 Magnum. De cilinder van dergelijke
revolvers kan zes patronen van het kaliber .357 Magnum of van het kaliber
.38 Special bevatten. De loop van de revolvers op de beelden is ca. 5 cm (2”) lang.
Op de foto met bestandsnaam ‘Positie 15’ is een deel van een dergelijke revolver
zichtbaar, wat bevestigd dat de wapens op de film van hetzelfde type zijn als bij de
beëindiging van de gijzeling zijn gebruikt.

Hanteren van de wapens
Bij het verplaatsen en bij het aannemen van gevechtshoudingen in de trein worden
zowel de machinepistolen als de revolvers doorgaans op heuphoogte gehouden. Als
de wapens hoger worden gehouden lijkt dat alleen te gebeuren als over een object
of over een persoon heen gericht wordt. Bij de ingenomen gevechtshoudingen staan
de militairen met de benen in spreidstand en met gebogen knieën en rug. Op geen
enkele scene is te zien dat een militair gebruik maakt van de richtmiddelen van zijn
wapen. Men kijkt richting doel en stuurt het wapen op gevoel. Deze gevechtshouding
en wijze van hanteren is in lijn met boeken over schiettechnieken die in die tijd
verschenen2’3. Omdat de genoemde wijze van hanteren consequent door alle
mannen in de film gebruikt wordt en omdat deze past in de tijd dat de gijzeling
plaats vond, is aangenomen dat deze wijze van hanteren ook gebruikt werd tijdens
de beëindiging van de gijzeling.
Ten behoeve van het onderzoek zijn enkele proefpersonen gefotografeerd die waren
gevraagd de beschreven gevechtshouding in te nemen, met respectievelijk een Colt
Lawman revolver en een UZI machinepistool. De proefpersonen waren 172, 177 en

2 5F. Hübner, combat Schiefltechnlk, 1972
1 R. Sasia, Le Tir Rapide, 1977
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180 cm lang. Deze lengten zijn gekozen rond de geschatte gemiddelde lichaams
lengte van de Nederlandse man in 1977. Deze lichaamslengte bedraagt 177 cm.

Lengte proefpersoon 172 cm

Hoogte loopmonding 110 cm

Foto 5. Hoogte loopmonding versus lichaamslengte bij wapens op heuphoogte.

Op de afbeeldingen van bovenstaande foto 5 is te zien dat de lichaamslengte niet de
meest bepalende factor lijkt te zijn voor de hoogte van de loopmonding. De hoogte
van de loopmonding lijkt vooral bepaald te worden door de buiging van de knieën.
Hierbij wordt opgemerkt dat de getoonde proefpersonen poseren voor een foto. Het
is niet ondenkbaar dat in de dynamiek van een grootschalige gewapende inzet meet
ineengedoken Iichaamshoudingen worden aangenomen.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, http://www.cbs.nl/nl-NLJmenu/themas/gezondheid
welzijn/publicaties/artikelen/archief/2008/2008-2367-wm.htm. De gepubliceerde grafiek gaat terug tot igai, in
een licht dalende lijn

Gecorrigeerd voor de iets naar beneden gerichte stand van het wapen.

S

h4

Lengte proefpersoon 177 cm

Hoogte loopmonding 98 cm

Lengte proefpersoon 180 cm

Hoogte loopmonding 108 cm

4

Lengte proefpersoon 172 cm

Hoogte loopmonding 105 cm

Lengte proefpersoon 177 cm

Hoogte loopmonding 100 cm
Lengte proefpersoon 180 cm

Hoogte loopmonding 110° cm
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4.3 Nader onderzoek foto

geen onderwerp
van bezwaar

Op de digitale foto met bestandsnaam “Positie 15” is te zien dat de militair rechtseen wapen draagt waarbij twee patroonhoudets met witte, dan wel semi-
transparante tape aan elkaar bevestigd zijn, witte cirkel in foto 6.

Als de betreffende patroonhouder hoort bij een UZI (dit is niet te zien op de foto),bevestigt dit de aanname uit het NEI-rapport van 18 april 2014 dat de UZI’s geladenwaren met volmantelkogels.

Foto 6. Deel foto “Positie 15”

Het uiteinde van de patroonhouder is uitvergroot, zie foto 7. Op de uitvergroting iste zien dat de patronen n deze patroonhouder voorzien zijn van volmantelkogels.Deze zijn goed te onderscheiden van hollow-point kogels en van andere
deelmantelkogels.

Foto 7. Uitvergroting foto “Positie 15”
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5 Beantwoording vragen

5.1 H.F. Uktolseja

Rapport Beckers en Ririmasse
Tn totaal werden er in het lichaam van Hansina veertig verwondingen gevonden,

wat niet betekent dat zij door evenveel kogels is geraakt. In haar benen werden 19
verwondingen aangetroffen, waarvan het merendeel doorschoten van voor naar
achter of van achter naar voor. Dat brengt het aantal schoten in de benen met
ongeveer de helft terug, want bij een doorschot veroorzaakt één kogel twee
verwondingen.”

B

“Omdat het doorschoten waren, is niet vast te stellen om wat voor munitie het gaat,
mogelijk de 9mm kogels uit een uzi. Opmerkelijk is dat deze schoten frontaal zijn
afgevuurd en niet van opzij zoals te verwachten zou zijn bij treffers door vuur van
buiten dat op de zijkant van de trein is gericht. Het is zeker niet ondenkbaar dat
Hansina zich nog in staande positie bevonden haar benen onder haar vandaan
geschoten zijn.”

A.B

A, B
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B

“Ook is er een schotwond aan het hoofd, van het rechteroor naar het schedefdak,
waarin een uitgebreide breuk zichtbaar is. [.1 Uit het rapport van het Gerechtelijk
Laboratorium blijkt dat dit schot is toegebracht door revolvermunitie waarvan delen
onder het schedeldak zijn aangetroffen.”

“Ook van twee andere verwondingen waarbij munitieresten in het lichaam zijn
aangetroffen, stelt Van Brakel in zijn rapport vast dat dit naar grote
waarschijnlijkheid revolverschoten zijn geweest. In een schouder worden
munitieresten aangetroffen en in de rug een platgeslagen kogel.”

A,B

“Dan zijn er nog twee schotwonden aangetroffen in de schaamstreek, ontstaan door
schoten die volgens de oude versie van de autopsierapporten vanuit een wisselende
lage positie zijn afgevuurd, terwijl Hansina op de grond lag. De verwondingen lopen
in de lengterichting van de schoten door tot in de buikholte, wat tot de conclusie
leidt dat de schutter zijn wapen vlak boven de vloer gehouden moet hebben en
gericht tussen de benen heeft gevuurd. Ook hier vertonen de inwendige
verwondingen niet het beeld dat de schoten bij leven zijn toegebracht, er zou dan
meer bloed aanwezig moeten zijn.”

A,B
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DGRR rapport, concept 30juni2014
“Hansina Franc/na Uktolseja over/eed door een verwonding die werd veroorzaakt
door het vuur van mariniers in de trein”.

B

B

A,B

S

B
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5.2 MTuny

Rapport Beckers en Ririmasse
“Het rapport van Van Brakel vermeldt dat er een zevental kogels en fragmenten
daarvan in het lichaam van Matheus zijn teruggevonden. Het betreft uitsluitend
munitie van het kaliber 7.62 met stalen kernen, afkomstig uit de wapens van de
mitrailleurschutters.

DGRR rapport, concept 30juni 2014
‘De beschreven baan van het projectiel dat de dodelijke verwonding veroorzaakte,
komt overeen met de schootsrichting van de precisieschutters en de aangetroffen
houding van Matheus Tuny. Matheus Tuny werd dodelijk getroffen door het vuur van
precisieschutters voordat de mariniers de trein binnen drongen.”

“Er zijn geen aanwijzingen dat hij werd bevuurd door mariniers in de trein.”

B

Samenvattend

S

1 BI

B
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5.3 R.L.P. Lumalessil

Rapport Beckers en Ririmasse
Uit het rapport van Van Brakel blijkt dat een aantal in het lichaam aangetroffen

kogels plat geslagen zijn, met name de kogels die in het linkerschouderblad en de
linker thorax werden aangetroffen. Hieruit valt op te maken dat dit geen kogels met
stalen kernen zijn, die een hoge snelheid hebben en hun energie lang vasthouden.”

“Jan Smit, lid van het rechercheteam dat de trein onderzocht, vertelt, terwijl hij ons
zo’n uit de trein afkomstige stalen kogel toont: ‘Deze kogels hebben het voordeel dat
ze praktisch geen verwonding veroorzaken. Het is een klein kaliber met een puntige
stalen kern. Hij volgt een kaarsrechte baan en heeft geen verwoestende werking.
Het inschot is vaak even groot als het uitschot. Kijk, een normale kogel vervormt bij
het in schot. Dan gaat hij draaien en krijg je een soort gehaktmoleneffect. Deze
kogels met van die stalen punt en gingen dwars door de trein en een lichaam heen.
En sommige ook door de stalen palen naast de trein.

“Een platgeslagen kogel duidt eerder op lood.”

B

B

Foto 8. Detail van de aluminium staander Uit de trein met links een rechte inslag, rechts een
geheel dwarse inslag en in het midden een gedeeltelijk dwarse inslag van de
geweerkogels.

A,B
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B

DGRR rapport, concept 30juni2014
“Ronald Lodewijk Paulus Lumalessil werd dodelijk getroffen door het vuur van
precisieschutters voordat de mariniers de trein binnen drongen. Er zijn geen
aanwijzingen dat hij werd bevuurd door mariniers in de trein.”

B

Samenvattend

B
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5.4 G.A. Mutalessy

Rapport Beckers en Ririmasse
In het op de autopsierapporten gebaseerde verslag van forensisch patholoog Van de

Goot wordt een drietal verwondingen van wezenlijk belang geacht:
1) een inschot in de rug met een schotkanaal door denierregio tot aan de

bekkenkam;
2) verbrijzeling van de knie;
3) een doorschot door het hoofd.

In het rapport van Van Brakel vinden we de kogel terug die de verwonding onder 1
veroorzaakte: een 9 mm para, wat betekent dat het schot door een van de mariniers
in de trein moet zijn gelost. Ook hier is de kogel van uit een loodrechte positie de
rug binnengedrongen, het schotkanaal loopt immers in het verlengde van het inschot
tot aan de bekkenkam.

Van dat schot [schot 1] en de verbrijzeling van de knie stelt Van de Goot vast dat
George deze verwondingen vanwege de geconstateerde bloeduitstortingen bij leven
opliep. Dit is een sterke aanwijzing dat George Matulessy door de aan valsgroep van
Peeks is beschoten nadat hij al gewond in de trein was aangetroffen.

De schotwonden in de knie en in de rug duiden erop dat George ze mogelijk staande
heeft opgelopen.”

A,B

B

A,B

A,B
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A,B

A,B

“Bovendien is er de schotwond in het gezicht vlak onder het rechterjukbeen met een
diameter van 1 cm. Dit schot ging door het hoofd heen en veroorzaakte links van het
midden in het achterhoofd een uitschotwond met een haakse vorm. Wanneer dit
schot bij leven gegeven zou zijn, had het onmiddellijk tot de dood geleid. Het
autopsierapport vermeldt echter geen ,,vitale kenmerken in de vorm van
bloeduitstortingen of bloeduitloop”. Hieruit volgt dat dit schot na het intreden van de
dood is toegebracht [...],“

Foto 9. Deel van de kop van de trein, westzijde.
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DGRR rapport, concept 30 juni 2014
“De beschreven baan van het projectiel dat de dodelijke verwonding veroorzaakte,
komt overeen met zowel de schootsrichting van de precisieschutters als de
schootsrichting van de mariniers in de trein en de aangetroffen houding van George
Alexander Matulessy. Het projectiel dat de dodelijke verwonding veroorzaakte, kan
zowel een 7.62mm als een 9mm zijn geweest.”

A,B

A,B

1

B

B
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B

Samenvattend
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5.5 D. Rumamory

Rapport Beckers en Ririmasse
“Het autopsierapport vermeldt verder diverse in- en doorschoten, onder meet in de
benen, de hals, de romp en de schaamstreek. Het rapport geeft ook aan dat
Domingus, gezien de verschillende richtingen waaronder de schoten zijn
toegebracht, tijdens de beschieting van positie is veranderd. Dit kan echter ook
betekenen dat er vanuit verschillende richtingen op hem is gevuurd.”

“Het lijkt erop dat Domingus door vuur van buiten is omgekomen, of er door de
mariniers nog op hem geschoten is is met deze informatie niet vast te stellen dat er
door de mariniers nog op hem geschoten is. Tegelijkertijd is dat niet uit te sluiten.”

B

B

A,B

A,B
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5.6 M.3. Papilaya

Rapport Beckers en Ririmasse
“Uit het autopsierapport blijkt dat Max zijn verwondingen vrijwel gelijktijdig moet
hebben opgelopen, omdat er bi) alle wonden tekenen, hoe gering soms ook, van
bloeduitstortingen waren. Er wordt vastgesteld dat er schoten vanuit verschillende
richtingen op hem zijn afgevuurd, waarbij enkele ten dele in de Iengterichting van
het lichaam.”

“Zo heeft Max een schotwond met een diameter van ongeveer één centimeter onder
het jukbeen in het gezicht. De wond loopt over een lengte van veertien centimeter
achter het oog door tot aan de linkerzijde van het achterhoofd. Een kogel was daar
achtergebleven. In het rapport van Van Brakel staat: ,,Het projectiel is afkomstig van
een pistoolpatroon kaliber 9mm para.” Deze kogel is onmiskenbaar afkomstig is uit
de uzi van een marinier binnen de trein.”

A,B

A,B

B

Pagina 25 van 29



A,B

Net links boven het sleutelbeen was een wond van anderhalve centimeter in
doorsnee en er vlak naast een van 8 cm. ,,Lange beschadiging door hitte-inwerking”
wat erop duidt dat er een wapen direct in contact met het slachtoffer is geweest.

Foto 10. Deel van de kop van de trein, westzijde.

“De koge (resten die linksboven in de borstholte werden aangetroffen, waren van
lood, eveneens kaliber 9 mm para.”

A,B

A,B
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B

Foto 11. Links het deel van de kop van de trein, westzijde, rechts ter illustratie een foto van de
oostzijde van de trein hoe via de treden naar binnen ken worden geschoten.

“Opmerkelijk is een schotwond met een doorsnee van 1 cm links in de rug met een
loodrechte inslag, wat de waarschijnlijkheid dat het wapen, terwijl Max stond of lag,
loodrecht op de rug was gericht niet uitsluit. Max liep in totaal rond de tien tot twaalf
verwondingen op.”

A,.
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DGRR rapport, concept 30juni 2014
“Gelet op de houding van het stoffelijk overschot is het onwaarschijnlijk dat Max
]ohny Papilaya heeft gestaan voordat hij neerviel. Waarschijnlijk is zijn bovenhichaam
tijdens de beschieting van de bank af gegleden.”

A,B

B

B
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geen
onderwerp
van bezwaar

Ik verklaar dit rapport naar waarheid, volledig en naar beste inzicht te hebben
opgesteld als NFI-deskundige° wapens en munitie, ingeschreven als gerechtelijk
deskundige in het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen voor het
deskundigheidsgebied Forensisch Wapen- en Munitieonderzoek

Plaats
Datum

Een NFI’deskundige is opgeleid en getoetst door het NEt, waarna het NET hem/haar de bevoegdheid heefttoegekend om deskundigenrapporten op te stellen en te ondertekenen, Hij/zij maakt bij het onderzoek gebruik vande infrastructuur, voorschriften en kwaliteitsborgingssystematiek van het NFI.

Ondertekening

Den Haag
S september 2014

Naam rapporteur

Naam rapporteur
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Zaakgegevens

Zaaknummer
Aanvraag nummer
Datum aanvraag

2014.02.17.056
009
14 februari 2014

De weggelakte passages
op deze pagina zijn geen
onderwerp van bezwaar

Uw kenmerk
Contactpersoon

Slachtoffer(s)

Overige informatie

Kopie aan

Treinkaping De Punt
mr. J.T.K Bos en 1

van Baarsel, R.L.P. Lumalessil, 1 1 Monsjou,
G.A. Mutalessy, M.J. Papilaya, D. Rumamory,
M. Tuny, H.F. Uktolseja,

Omtrent de revisie van de sectieverslagen is eerder
gerapporteerd op 1 april 2014.

Bij lagen 1. Inhoudsopgave dossier 29645 van het
Gerechtelijk Laboratorium

II. Overzicht onderzochte munitiedelen betreffende
Treinkaping De Punt

Algemene inlichtingen
Inhoudelijke inlichtingen
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Te onderzoeken materiaal

Ontvangen van Ministerie van Veiligheid en Justitie
Via

_________
_____________

Datum ontvangst 14 februari 2014 geen onderwerp
van bezwaar

Tabel 1 Overzicht te onderzoeken materiaal

SIN Omschrijving SVO’s zoals op aanvraag

f -
Sectleverslagen en

- Kopie artikel “Het drama De Punt’, Jan Beckers en Junus Ririmasse

Ontvangen van Ministerie van Veiligheid en Justitie
Via
Datum ontvangst 24 februari 2014 geen onderwerp

van bezwaar
Tabel 2 Overzicht te onderzoeken materiaal

SIN fmschrijving_SVO’s zoals op aanvraag

- Twee totomappen met sectlefoto’s en foto’s van In en rond de trein vlak
L____L?etmn9

—________

2 Verkregen informatie

Op 1 april 2014 is rapportage “Revisie sectieverslagen” vani ntvangen.

geen onderwerp
van bezwaar

3 Vraagstelling

1 Wat is uit de rapporten af te leiden over de wijze waarop de slachtoffers het leven
hebben gelaten? Daarbij is in het bijzonder van belang:

2 Is er op hen geschoten na hun dood? Als ja, bij welke slachtoffers is daarvan
sprake en hoeveel later (als dat te zeggen is) had dat plaats?

3 Blijkt er uit de aangetroffen verwondingen iets van afgevuurde “genadeschoten”,
of kan die suggestie worden weersproken?

4 Is uit de verwondingen af te leiden of de slachtoffers liggend dan wel zittend of
staand zijn getroffen?

5 Zijn er verwondingen die lijken te zijn veroorzaakt door hollow point munitie
(“stopkogels”)?

6 Valt er iets op aan de richting(en) van waaruit de slachtoffers zijn getroffen?
7 Wat valt uit de aangetroffen schroeiplekken af te leiden over de toedracht van het

afvuren van de schoten?

Overigens: Kan een professionele waardering worden gegeven van de kwaliteit van
het autopsie-onderzoek en de opgemaakte rapportage?
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4 Onderzoek

4.1 Aanpak
De bovenstaande vraagstukken zijn beantwoord in de rapportage van drs. A. Maes
behalve vraag 5 “Zijn er verwondingen die lijken te zijn veroorzaakt door hollow
point munitie (“stopkogels’9?”. Dit onderzoek heeft zich gericht op deze resterende
vraag. Kunnen verwondingen gerelateerd worden aan het type kogel dat ze heeft
veroorzaakt en zo nee van welk type kogels zijn de destijds veiliggestelde en op het
Gerechtelijk Laboratorium onderzochte kogels; hollow point of niet?

Omdat het onderzoek is gericht op specifieke kogels is gezien het vakjargon enige
uitleg omtrent de gebruikte terminologie op z’n plaats (paragraaf 4.2).

Het onderzoek is begonnen met een inventarisatie van de op het NFI aanwezige
archiefstukken van het onderzoek door het toenmalige Gerechtelijke Laboratorium.
De eerdere onderzoeken en de daaruit voortvloeiende rapportages zijn beschreven
in paragraaf 5.1 en 5.2. Een overzicht van de inhoud van dit archief is in de Bijlage 1
opgenomen. Een deel van de stukken in het NFI-archief is reeds op 27 februari 2014
in digitale vorm ter beschikking gesteld aan de werkgroep van het Ministerie van
Justitie en Veiligheid, belast met het onderzoek naar de treinkaping.
Het onderzoek is met name toegespitst op de destijds onderzochte kogels en huIzen.
Hierbij is als uitgangspunt gekozen dat de mariniers gebruik hebben gemaakt van
(machine)geweren in het kaliber 7,62mm. Dit type wapen zou gebruikt zijn om de
trein van buitenaf te beschieten. Verder zijn bij de bestorming van de trein
machinepistolen van het type UZI in het kaliber 9mm Parabellum en revolvers .38
gebruikt.

Opgemerkt wordt dat van de door de mariniers gebruikte revolvers niet bekend is
van welk kaliber dit vuurwapen precies was. De revolvers kunnen van het kaliber
.38 Special of van het krachtiger kaliber .357 Magnum zijn geweest. Beide patronen
hebben een kogel met een diameter van 9 millimeter. Patronen in het kaliber
.38 Special zijn echter iets korter dan patronen in het kaliber .357 Magnum. Daarom
kunnen patronen in het kaliber .38 Special worden verschoten met revolvers in dat
kaliber of met revolvers in het kaliber .357 Magnum. Andersom kan niet. Naast een
gelijke diameter kunnen de kogels die zich op beide kalibers patronen bevinden ook
een gelijke uitvoering hebben. Daarom worden kogels in deze kalibers in deze
rapportage aangeduid als kogels in het kaliber .38/.357 tenzij aan de hand van de
uitvoering van de kogel wel het specifieke kaliber kan worden benoemd.

Met name de munitiedelen in het kaliber .381.357 kunnen in relatie worden gebracht
met kogels van het type ‘hollow point’. Ook de kalibers 7,62mm en 9mm Parabellum
kunnen zijn uitgevoerd met hollow point kogels. Het gebruik van holtow point
munitie voor deze twee kalibers lijkt in dit verband echter minder waarschijnlijk
gezien het semi- en volautomatisch functioneren van de betreffende militaire
wapens. De respectievelijk geweren en machinepistolen zouden bij gebruik van
hollow point munitie sneller in storing kunnen raken.

Daarnaast wordt de term hollow point in het artikel van Beckers en Ririmasse met
name in relatie gebracht met de gebruikte revolvers van de militairen (blz. 5 van het
artikel “revolver Landmark 3” en “Hollow Point 5 patronen”). De termen “Landmark
3” en “Hollow Point 5” zijn mij onbekend; niet duidelijk is welk specifiek wapen en
welke specifieke munitie hier wordt bedoeld.
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De theoretische relatie tussen de verwonding en het kogeltype wordt kort toegelicht
in paragraaf 5.3. Vervolgens worden in paragraaf 5.4 alle veiliggestelde en
onderzochte kogels in het kaliber .381.357 in beschouwing genomen. Deze
resultaten worden vervolgens in hoofdstuk 6 bezien in het licht van het mogelijke
gebruik van hollow point kogels.

4.2 Terminologie kogeltypen
Er zijn zeer veel kogeltypen in omloop. Enkele worden hieronder ter verduidelijking
van Uit rapport kort omschreven. De omschrijvingen zijn zeker niet volledig.

Volmantelkogel
Dit is een kogel met een mantel van staal of een koperlegering, waarin vanaf de
achterzijde een loden kern is geperst. De naam volgt uit het feit dat de mantel de
volledige voorzijde van de kogel bedekt waardoor het een gladde, meestal ronde
punt heeft (zie afbeelding 1, kogel A). Hierdoor wordt bij het raken van een object
minder energie afgegeven waardoor het dieper in het geraakte object doordringt. De
onderzijde van deze kogel is meestal ‘onbedekt’, de loden kern is zichtbaar.
Een variant van de volmantelkogels is een kogel waarbij de mantel alleen de (ronde)
voorzijde bedekt (zie afbeelding 1, kogel S). Het onderste (‘cilindrische’) deel, dat in
contact komt met het inwendige van de loop is onbedekt en van lood. Dit type
volmantelkogel, zogeheten ‘metalen punt kogels, is nu verouderd en werd vooral bij
revolverpatronen toegepast.

Deelmantelkogel
Dit is een kogel met een mantel van een koperlegering, waarin vanaf de voorzijde
een loden kern is geperst. De mantel is als het ware cup-vormig met een platte
koperen bodem. Op de kop van de kogel steekt de (zachte) loden kern meestal iets
uit waardoor deze kogels als ‘soft nose’ worden getypeerd. De vorm van de neus
kan rond zijn (zie afbeelding 1, kogel C) of plat.

i
Afbeelding 1 Drie kogeltypen: fA) volmantel rondkop, (5) metalen punt rondkop,

(C) deelmantel rondkop (soft nose) en (D) deelmantel holiow point met
daarnaast de paddenstoelvormige deformatie na indringing in zacht weefsel
(D gedeformeerd).

HolIow point kogel
Een bijzondere deelmantelkogel is de hollow point kogel. Een hollow point kogel is
een kogel waarvan de punt een uitgeholde vorm heeft met als doel de kogel te laten
uitzetten bij het indringen in een zacht doel om de penetratie te verminderen. Bij
indringing in een zacht doel expandeeft een dergelijke kogel meestal direct
paddenstoelvormig waardoor er een grote energie afgifte is (zie afbeelding 1, kogel
D en D gedeformeerd). In een object is de kogelbaan van een hollow point kogel
korter dan die van een volmantelkogel en ze zijn dan ook bedoeld om in het
getroffen object achter te blijven.

S C D D gedetormeerd
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5

5.1

Overigens zijn er ook hollow point kogels die volledig van lood zijn, al dan niet
voorzien van een ‘gas-check’. Dit is een metalen plaatje van een koperlegering
welke op de basis van de kogel is aangebracht.

Resultaten

Eerdere onderzoekaanvragen Gerechtelijk Laboratorium

In totaal zijn er acht verschillende onderzoekaanvragen, aangeboden tussen 11 en
20 juni 1977, in het dossier aangetroffen.[

B /

Tabel 1

/

Van de aanvraag genoemd onder nummer 1 zijn geen beschrijvingen van kogels of
kogeldelen aangetroffen. In de aanvraag onder nummer 7 wordt onder SVO
nummers 5, 9 en 10 melding gemaakt van huizen en munitiedelen. Hiervan zijn
echter geen beschrijvingen of aantekeningen gevonden. Ook in de aanvraag onder S
wordt melding gemaakt van munitiedelen (zes potjes en plastic zak 1) en huizen
(plastic zak A t/m D, enveloppe E en F en plastic zak G) waarvan in het dossier geen
beschrijvingen of aantekeningen zijn gevonden.

Alle aangeboden munitiedelen (huizen en kogels) in de overige vijf aanvragen zijn
onderzocht op herkomst, d.w.z. wel of niet uit de wapens van de kapers. Van geen
enkele kogel is een foto aangetroffen en ook het type (volmantel, hollow point, etc.)
is niet weergegeven. In de aantekeningen zijn geen vermeldingen en resultaten
gevonden van een vergelijkend onderzoek van individuele wapensporen./

...

nr. datum aanvraag omschrijving SVOs

1 11 juni 1977 trein kogeidelen + kleding kleding

2 11 juni 1977 Treinkaping te Giimmen (De Punt) 1 t/m 13

3 13 juni 1977 Treinkaping De Punt 14 t/m 23

4 15 juni 1977 Treinkaping De Punt 24 t/m 36

5 15 juni 1977 Treinkaping o.a. 91, 104, 108

6 16 juni 1977 Trein 37 t/m 95

7 20 juni 1977 Treinkaping 1 t/m 11

8 20 juni 1977 treinkaping o.a. A t/m S
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5.2

Tot slot is het schietincident tussen de mariniers en de kapet M.R. Lumalessil,
waarbij M. van Baarsel om het leven kwam, door C. van Brakel gereconstrueerd in
de vorm van getekende kogelbanen. Van de overige schoten die in de trein zijn
gelost is een dergelijke reconstructie niet in het dossier aanwezig.

Eerdere rapportage Gerechtelijk Laboratorium

In het dossier is één officieel rapport aangetroffen, gedateerd op 3 januari 1978. Er
zijn echter ook stukken aangetroffen van twee eerdere rapportages die medio
augustus moeten zijn uitgebracht.

In de onderstaande tabel staan deze drie rapportages, alle opgesteld door C. van
Brakel, opgesomd.

Tabel 4 Overzicht uitgebrachte rapportages Gerechtelijk Laboratorium

datum titel rapport

15 augustus 1977 Rapport betreffende een onderzoek van de projektielen, aangetroffen In
de lichamen van de slachtoffers van de treinkaping te Glimmen (De
Punt)

31 augustus 1977 Rapport betreffende een onderzoek van vuurwapens en munitie naar
(concept?) aanleiding van de bezetting van de school In Bovensmilde

3 januari 1978 Rapport betreffende een onderzoek van projectielen, aangetroffen in de
lichamen van de slachtoffers, in verband met de geweidadige dood van
deze slachtoffers tijdens de bevrijding van de gegijzelden in de trein te
Glimmen (De Punt)

5.3 Onderzochte munitiedelen

De onderzochte en beschreven munitiedelen zijn in een overzicht opgenomen in
Bijlage II. In de onderstaande tabel 4 zijn de aantallen per kaliber opgesomd die
betrekking hebben op de kalibers van de mariniers. Tijdens de bestorming van de
trein is, voor zover bekend, door één kaper eveneens geschoten met één van deze
kalibers, namelijk 9mm Parabellum.

Tabel 5 Aantallen oer kaliber onderzochte koaels en huizen

kaliber aantal Opmerking

7,62mm 29 betreft alleen kogels en kogeidelen

kogels en huizen:9mm Parabellum 56
21 stuks uit “uz kaper”, 35 stuks ‘niet uit uzi kaper”

,38/.357 3 betreft alleen kogels

.357 Magnum J 2 1 betreft een kogel en 1 betreft ir huIzen

Onbekend 39 kaliber niet meet vast te stellen
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5A Verwondingen

B

5.5 Hollow point munitie
In de aantekeningen zijn notities gevonden van munitiedelen (kogels/huizen) van de
drie kalibers die door de mariniers zijn gebruikt te weten 7,62mm, 9mm Parabellum
en .381.357 waarbij met name het laatstgenoemde kaliber in aanmerking komt voor
hollow point kogels.

B

B
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B

B

B
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6 Interpretatie van resultaten

B

A,B

A,B
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A,B

7 Conclusie

Vraag 5

B

Van alle beschouwde kogels, in de drie kalibers 7,62mm, 9mm Parabellum en
.38/.357, destijds ontvangen en onderzocht op het Gerechtelijk Laboratorium, is in
het beschikbare dossier geen informatie aangetroffen over het type (volmantel,
hollow point, etc.) van de onderzochte kogels.

Patronen in de kalibers 7,62mm en 9mm Parabellum kunnen zijn uitgevoerd met
hollow point kogels maar dit wordt in dit verband minder aannemelijk beschouwd
gezien de inzet en het type van de gebruikte vuurwapens. Daarom zijn alleen de
kogels in het kaliber .381.357, verschoten uit revolvers, beschouwd in relatie tot
kogels van het type ‘hollow point’.
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8

geen
onderwerp
van bezwaar

Aanvullende informatïe

Ondertekening

Een NFI-deskundlge Is opgeleid en getoetst door het NFI, waarna het NFI hem/haar de bevoegdheid heeft
toegekend om deskundigenrapporten op te stellen en te ondertekenen. Hij/zij maakt bij het onderzoek gebruik van
de infrastructuur, voorschriften en kwaliteitsborgingssystematiek van het NFI.

B

B

Ik verklaar dit rapport naar waarheid, volledig en naar beste inzicht te hebben
opgesteld als NFI-deskundige3 wapens en munitie, ingeschreven als gerechtelijk
deskundige in het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen voor het
deskundigheidsgebied Forensisch Wapen- en Munitieonderzoek.

Plaats Den H
Datum

1 Naam rapporteur
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2.1

De weggelakte
passages waarbij in
dit document geen
letter staat, zijn geen
onderwerp van
bezwaar

BIJLAGE 1

INHOUDSOPGAVE
Dossier 29645 van het Gerechtelijk Laboratorium
Treinkaping De Punt

Map nr. 1 (29645 Treinkaping)
Map nr. 2 (29645)
Map nr. 3 (29645 Treinkaping)
Envelop nr. 4 Technische tekeningen trein
Groene 23-rings multomap
Groen boek nr. 1 (Proces-verbaal treinkaping)
Groen boek nr. 2 (vervolg op 1)

Map nr. 1 (29645 Treinkaping)
- Aanvraag onderzoek 11.06. 1977 met volgens Opgave SVO “foto’s met tekst”
- 29.645 Aanvraag onderzoek 15.06.1977 met SVO’s 24 t/m 36, wapens (Colt en

SM), klewang en kogels
- Aanvraag onderzoek ontvangst 16.06.1977 met SVO’s 37 t/m 95, huizen, kogels,

patronen, overig
- Aanvraag onderzoek “Trein” ongedateerd met SVO’s 1 t/m 10 (?), wapens (zes,

één Landmann ontbreekt?), patronen, huizen, kogels, overig
- 29.645/77/1 Rapport “betreffende een onderzoek van vuurwapens en munitie naar

aanleiding van de treinkaping te Glimmen (De Punt).” zonder naam met datum
31.08.1977 op blad 2. Betreft omschrijving SVO’s 1 t/m 95 (6 pagina’s).

- Kopie eerste vier bladzijden voorgaand rapport
- 2x Lijst van goederen (kogels, kogelfragmenten en andere delen), acht

slachtoffers, één met en één zonder aantekeningen.
- 5x Tekening interieur trein (bank)
- Fotomap met overzichtsfoto zeven vuurwapens uit de trein (behalve de Colt en de

SM11O) en aparte 12 fotobiaden met de zeven vuurwapens, onderdelen en
munitie

Map nr. 2 (29645)
- Aanbiedingsbrief directeur GL 15.08. 1977 met twee getekende kopieën van het

rapport:
29645/77/1 Rapport “betreffende een onderzoek van de projektielen aangetroffen
in de lichamen van de slachtoffers van de treinkaping te Gimmen (De Punt).” C.
VAN BRAKEL 15.08. 1978

- 29545 Aanvraag onderzoek (1065/77) 20.06.1977 met munitie(delen),
wapenonderdelen en overig materiaal Al

- 29545 Aanvraag onderzoek (1065/77) 20.06.1977 met kleding_________
munitiedelen

- Proces-verbaal 13.06.1977 van sectie H.F. UKTOLSEJA op 11.06.1977
- Proces-verbaal 27.06.1977 (14:00) verhoor M.R. LUMALESSIL
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Map nr. 2 (29645) - VERVOLG
- Lijst van goederen (kogels, kogeifragmenten en andere delen), acht slachtoffers,

zonder aantekeningen.
- 77-180 Sectierapport 1

- 29645/77/1 Brief met tussenresultaat, A.H. WITTE 15.06.1977
- 29645/77/1 Conceptrappoft (2 pagina’s) “betreffende een onderzoek van de

projectielen, aangetroffen in de lichamen van de slachtoffers van de treinkaping te
Glimmen (De Punt)’j_____________ 12.08.1977.

- Kopie eerste bladzijde van voorgaand rapport
- Kopie conceptrappoft (2 pagina’s) ongedateerd “betreffende een onderzoek van

de projectielen, aangetroffen in de lichamen van de slachtoffers van de
treinkaping te Glimmen (De Punt).”

- 29646/77/1 Rapport (concept 1 pagina) 3 1.08.1977 “betreffende een onderzoek
van vuurwapens en munitie naar aanleiding van de bezetting van de school in
Bovensmilde.”

- Notitiebiad met handgeschreven notities “School”.
- Drie foto’s waarvan trwee treinstel met ramen 16 t/m 19 en één met tekening

interieur (bank)

Map nr. 3 (29645 Treinkaping)
- Envelop met twee verklaringen omtrent stukgeschoten ruiten en twee kogels in

een kleinere envelop.

______________

- Envelop met sectiefoto’s (20) 1
- Envelop met sectiefoto’s (22)1

_________ ____________

- Envelop met sectiefoto’s (12) UKTOLSEJA en briefjel laan 1
- 29645 Aanvraag onderzoek 11.06.1977 met kleding

________________________

en tekeningen schootsbanen in treinbanken
- 29645 Aanvraag onderzoek 15.06.1977 met kogels uit kapers en aantekeningen
- 29.645 Aanvraag onderzoek 16.06.1977 met kogels en huizen uit trein met

aantekeningen

______________

- Tekening en aantekening kleding 1 linclusief 77-179 Sectierapport

_____________

1 tekening positie
verwondingen 1 1 en tekening trein.

- 29.645 Aanvraag onderzoek 11.06.1977 (2x) met wapens kapers, mcl. verklaring
M.R. LUMALESSIL 15.06.1977 (13:00) en tekening verwondingenj__________

- 29.645 Aanvraag onderzoek 13.06.1977 kleding sios en kogels uit acht personen
mci. aantekening retour stukken en aanbiedingsbrief 103.01.1978

- Conceptrapport VAN BRAKEL ongedateerd met resultaat onderzoek kogels
vs kapers

- Conceptrapport VAN BRAKEL 27.10.1977 onderzoek wapens kapers,
kogels en huizen en brief tussenresultaat WITTE 15.06.1977

- 77-180 Sectierapporti

- Tekening schedel.
- Aantekenbiad met beschrijving zeven vuurwapens kapers en beschrijving van de

kogels uiti_________
- Lijst van goederen (kogels,_kogeifragmenten en andere delen), acht slachtoffers

met een aantekening bij 1 t
- Tekening trein.
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Map nr. 3 (29645 Treinkaping) - VERVOLG
- Situatietekeningen treincoupé met zitplaats 90 t/m 113 tussen raam 15 (balkon)

en 20 (toilet).
- Verklaring M.R. LUMALESSIL_13.06.1977 (13:00) met tekening (A#) treinstel,

handgeschreven briefje) )(sunstantie bagagerek) en briefje “op kogel
18 bloed rest niet”.

Envelop nr. 4 Technische tekeningen trein
- 12 tekeningen (groot) “van zitplaatsen e klas reizigerafdelingen, alsmede

tekeningen van separatieschotten van een electrisch treinstel” van de
Nederlandse Spoorwegen, gestuurd naar
VAN BRAKEL 05.12.1977 plus tekeningen gekaapte trein met nummering ramen.

Groene 23-rings multomap (29645/1/77 Gijzeling De Punt)
- Tekening treinstel 13.06.1977 met nummering ramen 1 (Groningen) t/m 51

(Assen) plus een handgeschreven briefje van 1
- Twee situatietekeningen treincoupé met zitplaats 90 t/m 113 tussen raam 15

(balkon) en 20 (toilet)
- Overzichtsfoto zeven vuurwapens uit de trein (behalve de Colt en de SM11O)
- 29645/1/77 Rapport “betreffende onderzoek van projectielen, aangetroffen in de

lichamen van de slachtoffers, in verband met de geweldadige dood van deze
slachtoffers tijdens de bevrijding van de gegijzelden in de trein te Glimmen (De
Punt).”C. VAN BRAKEL, 03.01.1978

- 12 fotobladen met de zeven vuurwapens, onderdelen en munitie
- 77-179 Sectierapport

_______________________________________________

- 77-180 Sectierapportl

Groene boek nr 1 (Proces-verbaal treinkaping)
- Getuigenissen van de gegijzelden.

Groene boek nr. 2 (vervolg op 1)
- Getuigenissen van de gegijzelden en gearresteerde kapers.

Map 29645 de punt (deel retour van C VAN BRAKEL jaar 2013)
- Kopie rapport 29645/77/1: Rapport “betreffende een onderzoek van projectielen,

aangetroffen in de lichamen van de slachtoffers, in verband met de geweldadige
dood van deze slachtoffers tijdens de bevrijding van de gegijzelden in de trein te
Glimmen (De Punt).” C. VAN BRAKEL, 3 januari 1978

- Tekening trein.
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Deskundigen rapport Nederlands Forensisch Instituut
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Aanvrager Ministerie van Veiligheid en Justitie
mr. J.T.K. Bos eni_______________
DGRR - Cluster / Parlementaire Zaken
Postbus 20301
2500 EH DEN HMG

Bezoekadres

Laan van Ypenburg 6

2497 GB Den Haag

Telefoon (070) 888 66 66

Fex (070) 888 65 55

Slachtoffers flvan Baarsel, R.LP. Lumalessil,l 1 Monsjou, G.A. Matulessy,
Mi. Papilaya, D. Rumamory, M. Tuny, H.F. Uktolseja

Onderwerp revisie sectieverslagen

Rapportdatum 1 april 2014

Bijlagen —

Telefonische inlichtingen Algemeen
Secretariaat Pathologie-Toxicologie,________________

Inhoudelijk

___________arts

en patholoog

Aanvullende informatie Betreffende eventuele overige onderzoeken in deze zaak wordt/is afzonderlijk
gerapporteerd.

Postadres Postbus 24044, 2490 AA Den Haag

Zaaknummer
Datum aanvraag

Uw Kenmerk
Contactpersoon

2014.02.17.056
14 februari 2014
Treinkaping De Punt
mr. 3.T.K. Bos en[

De weggelakte
passages op deze
pagina zijn geen
onderwerp van
bezwaar
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Onderzoeksmateriaal

Ontvangen van -

Via Digitaal ontvangen
Datum ontvangst 14 februari 2014

SVO/SIN Omschrijving

- Sectieversiag + sectiefotos
Kopie artikel: Air Mata Kebenaran van Jan Beckers

Inleiding

Op verzoek van mr. J.T.K. Bos, voorzitter van de werkgroep archiefonderzoek
treinkaping “de Punt”, zijn de acht sectieverslagen en de daarbij behorende sectiefoto’s
bestudeerd om antwoord te kunnen geven op de door de werkgroep geformuleerde
vragen.
De sectieverslagen en sectiefoto’s zijn deels digitaal door de afdeling Medisch
Forensisch Onderzoek (MFO) ontvangen. Later werden zwart-wit sectiefoto’s van de
gijzelnemers ook fysiek ontvangen. Deze sectiefoto’s werden door onze forensisch
fotograaf gedigitaliseerd ten behoeve van deze rapportage. In het archief van de
afdeling MFO, voorheen Laboratorium voor Gerechtelijke Pathologie, waren geen
stukken (zoals sectieverslagen) van deze zaak aanwezig.
Besloten is de ontvangen sectieverslagen en de bijbehorende sectiefoto’s per individu
te bestuderen en separaat per casus de vragen te beantwoorden.

Vraagstelling

1. Wat is uit de rapporten af te leiden over de wijze waarop de slachtoffers het
leven hebben gelaten?
Daarbij is in het bijzonder van belang:

2. Is er op hen geschoten na hun dood? Als ja, bij welke slachtoffers is daarvan
sprake en hoeveel later (als dat te zeggen is) had dat plaats?

3. Blijkt er uit de aangetroffen verwondingen iets van afgevuurde ‘genadeschoten”,
of kan die suggestie worden weersproken?

4. Is uit de verwondingen af te leiden of de slachtoffers liggend dan wel zittend
of staand zijn getroffen?

5. Zijn er verwondingen die lijken te zijn veroorzaakt door hollow point munitie
(‘stopkogels”)?

6. Valt er iets op aan de richting(en) van waaruit de slachtoffers zijn getroffen?

7. Wat valt uit de aangetroffen schroeiplekken af te leiden over de toedracht van
het afvuren van de schoten?

Vanwege de zeer algemene formulering van vraag 1 is deze niet specifiek beantwoord.
Hierin wordt voorzien door de antwoorden op de overige vragen.
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Overigens:
Kan een professionele waardering worden gegeven van de kwaliteit van het autopsie
onderzoek en de opgemaakte rapportage?

Antwoord;

A,B

Gevolgde werkwijze, procesbesch rijvïng

De acht sectieverslagen zijn bestudeerd. De daarin vermelde verwondingen zijn
systematisch in een tabel ondergebracht en op basis van de oorspronkelijke
letselbeschrijving is per individuele casus een tekening gemaakt waarbij de
verwondingen en de oorspronkelijke in het lichaam aanwezige
projectielen/projectieldelen zijn aangegeven.
De beschikbare foto’s, zowel digitaal als in afdruk, zijn bestudeerd. De kwaliteit van de
geleverde zwart-wit foto’s is dermate slecht dat de aanwezige verwondingen vaak niet
goed zijn te onderscheiden. De verwondingen zijn nergens met een goede
maatverdeling vastgelegd. Vanwege de slechte kwaliteit is het niet mogelijk de in de
tekst beschreven verwondingen goed op de foto’s waar te nemen. Ook zijn niet alle in
de tekst beschreven verwondingen fotografisch vastgelegd. Bij het fotografisch
vastleggen van de uitwendige letsels is de omgeving van de verwondingen niet
schoongemaakt zodat geronnen bloed, vuil en/of andere materialen en/of substanties
niet goed zijn te onderscheiden van het betreffende letsel! de betreffende letsels. De
foto’s hebben hierdoor geen inhoudelijke bijdrage geleverd aan deze revisie. De foto’s
geven wel een impressie van de bij de secties gehanteerde werkwijze en schetsen op
deze manier een tijdsbeeld. Deze revisie is dus vrijwel geheel gebaseerd op de
sectieverslagen en de daarin in een aantal gevallen aanwezige schema’s en
diagrammen. Niet alle secties waren van schema’s en/of diagrammen voorzien. De
secties zijn allemaal op 11 juni 1977 verricht in het Pathologisch Anatomisch

____________

Laboratorium in Groningen. De secties zijn verricht door drie pathologen te wetenj_____geen

______________________________________________________Allen

waren toen als
onderwerp patholoog verbonden aan de Rijks Universiteit Groningen. De secties hebben
van plaatsgevonden in het Pathologisch Anatomisch Laboratorium in Groningen.
bezwaar

Voor alle secties zijn de gestelde vragen beantwoord.
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geen onderwerp
van bezwaar
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geen
onderwerp
van bezwaar
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geen onderwerp
van bezwaar

geen onderwerp van bezwaar
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geen onderwerp
van bezwaar

Pagina 8 van 43



0J b
i

G

z0 CD N 0 (D — n 1
-,

.

0 1



1 april 2014

Resultaten

Naam!geboortedatum overledene: R.LP. Lumalessil/I AJ

__________________

Sectiedatum/datum rapport/kenmerk rapport: 11 juni 1977/ 22 juni 1977/ 77-183Geen onderwerp Obducent:)___________________
van bezwaar Locatie: Groningen

Bijlage: overzicht van letsels zoals vermeld in sectierapport (letterlijke tekst).

A,B

I
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Beantwoording vraagstelling over R.LP. Lumanessil

Vraag 2: Is er op hen geschoten na hun dood? Als ja, bij welke slachtoffers is daarvan
sprake en hoeveel later (als dat te zeggen is) had dat plaats?

A,B

Vraag 3: Blijkt er uit de aangetroffen verwondingen iets van afgevuurde
genadeschoten’, of kan die suggestie worden weersproken?

A,B

Vraag 4: Is uit de verwondingen af te leiden of de slachtoffers liggend dan wel zittend
of staand zijn getroffen?

A,B

Vraag 5: Zijn er verwondingen die lijken te zijn veroorzaakt door hollow point munitie
(‘stopkogels”)?

Vraag 6: Valt er iets op aan de richting(en) van waaruit de slachtoffers zijn getroffen?

A,B

Vraag 7: Wat valt uit de aangetroffen schroeiplekken af te leiden over de toedracht
van het afvuren van de schoten?

_______________

AS
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Resultaten

geen Naam/geboortedatum overledene: G.A. Matu!essy/I A 1Sectiedatum/datum_rapport/kenmerk rapport: 11 juni 1977/ 22 juni 1977/ 77-182onuerwerp van Obducent:I__________
bezwaar Locatie: Groningen

Bijlage: overzicht van letsels zoals vermeld in sectierapport (letterlijke tekst)

A,B

PaGIna 19 van 43



UAQ2UI6d

0

9V

t,TozUJdt



1 april 2014

A,B

A,B
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A,B
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Beantwoording vraagstelling over G.A. Matulessy

Vraag 2: Is er op hen geschoten na hun dood? Als ja, bij welke slachtoffers is daarvan
sprake en hoeveel later (als dat te zeggen is) had dat plaats?

A,B

Vraag 3: Blijkt er uit de aangetroffen verwondingen iets van afgevuurde
‘genadeschoten”, of kan die suggestie worden weersproken?

A,B

Vraag 4: Is uit de verwondingen af te leiden of de slachtoffers liggend dan wel zittend
of staand zijn getroffen?

A,B

Vraag 5: Zijn er verwondingen die lijken te zijn veroorzaakt door hollow point munitie
(“stopkogels”)?

B

Vraag 6: Valt er iets op aan de richting(en) van waaruit de slachtoffers zijn getroffen?

A,B

Vraag 7: Wat valt uit de aangetroffen schroeiplekken af te leiden over de toedracht
van het afvuren van de schoten?

A,B
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Onderzoek slachtoffer 5, Mi. Papilaya

A,B
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Resultaten

______________

Naam/geboortedatum overledene: M.J. Papilaya/l Al
Geen Sectiedatum/datum rapport/kenmerk rapport: 11 juni 1977/ 22 juni 1977/ 77-185
onderwerp Obducent:I____________________

Locatie: Groningenvan bezwaar Bijlage: overzicht van letsels zoals vermeld in sectierapport (letterlijke tekst)

A,B
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A,B
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Beantwoording vraagstelling over M.3. Papilaya

Vraag 2: Is er op hen geschoten na hun dood? Als ja, bij welke slachtoffers is daarvan
sprake en hoeveel later (als dat te zeggen is) had dat plaats?

A,B

Vraag 3: Blijkt er uit de aangetroffen verwondingen iets van afgevuurde
‘genadeschoten”, of kan die suggestie worden weersproken?

A,B

Vraag 4: Is uit de verwondingen af te leiden of de slachtoffers liggend dan wel zittend
of staand zijn getroffen?

Vraag 5: Zijn er verwondingen die lijken te zijn veroorzaakt door hollow point munitie

A,B

A,B

Vraag 7: Wat valt uit de aangetroffen schroeiplekken af te leiden over de toedracht
van het afvuren van de schoten?

A,B

Vraag 6: Valt er iets op aan de richting(en) van waaruit de slachtoffers zijn getroffen?
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Onderzoek slachtoffer 6, D. Rumamory
A,B
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Resultaten

Naam/geboortedatum overledene: D. Rumamory/I AjGeen Sectiedatum/datum_rapport/kenmerk rapport: 11 juni 1977/ 21 juni 1977/ 77-184onderwerp van Obducent:

______________

bezwaar Locatie: Groningen
Bijlage: overzicht van letsels zoals vermeld in sectierapport (letterlijke tekst)

A,B
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Beantwoording vraagstelling over D. Rumamory

Vraag 2: Is er op hen geschoten na hun dood? Als ja, bij welke slachtoffers is daarvan
p_rakeen hoeveel later (als dat te zeggen is) had dat plaats?

A,B

Vraag 3: Blijkt er uit de aangetroffen verwondingen iets van afgevuurde
gadeschoten, of kan die suggestie worden weersproken?

A,B

Vraag 4: Is uit de verwondingen af te leiden of de slachtoffers liggend dan wel zittend
of staand zijn getroffen?

A,B

Vraag 5: Zijn er verwondingen die lijken te zijn veroorzaakt door hollow point munitie
(stopkogels’)?

B

Vraag 6: Valt er iets op aan de richting(en) van waaruit de slachtoffers zijn getroffen?
A,B

Vraag 7: Wat valt uit de aangetroffen schroeiplekken af te leiden over de toedracht
van het afvuren van de schoten?

A,B
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Onderzoek slachtoffer 7, M. Tuny

A,B
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Resultaten

Naam/geboortedatum overledene: M. Tuny/l Al
Sectiedatum/datum_rapport/kenmerk rapport: 11 juni 1977/ 22 juni 1977/ 77-186een Obducent:I____________

onderwerp van Locatie: Groningen
bezwaar Bijlage: overzicht van letsels zoals vermeld in sectierapport (letterlijke tekst)

A,B
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A,B

[A.B
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A,B
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Beantwoording vraagstelllng over M. Tuny

Vraag 2: Is er op hen geschoten na hun dood? Als ja, bij welke slachtoffers is daarvan
sprake en hoeveel later (als dat te zeggen is) had dat plaats?

A,B

Vraag 3: Blijkt er uit de aangetroffen verwondingen iets van afgevuurde
“genadeschoten”, of kan die suggestie worden weersproken?

A,B

Vraag 4:Is uit de verwondingen af te leiden of de slachtoffers liggend dan wel zittend
of staand zijn getroffen?

A,B

Vraag 5: Zijn er verwondingen die lijken te zijn veroorzaakt door hollow point munitie
(‘stopkoqels”)?

Vraag 6: Valt er iets op aan de richting(en) van waaruit de slachtoffers zijn getroffen?

A,B

Vraag 7: Wat valt uit de aangetroffen schroeiplekken af te leiden over de toedracht
van het afvuren van de schoten?

AB
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Onderzoek slachtoffer 8, H.F. Uktolseja
A,B
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Resultaten

Naam/geboortedatum overledene: H.F. Uktolseja/I A

___________________Sectiedatum/datum_rapport/kenmerk

rapport: 11 juni 1977/ 23 juni 1977/ 77-181Geen onderwerp Obducent:
van bezwaar Locatie: Groningen

Bijlage: overzicht van letsels zoals vermeld in sectierapport (letterlijke tekst)

A,B
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A,B

0
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Beantwoording vraagstelling over H.F. Uktolseja

Vraag 2: Is er op hen geschoten na hun dood? Als ja, bij welke slachtoffers is daarvan
sprake en hoeveel later (als dat te zeggen is) had dat plaats?

A,B

Vraag 3: Blijkt er uit de aangetroffen verwondingen iets van afgevuurde
“genadeschoten’, of kan die suggestie worden weersproken?

A,B

Vraag 4: Is uit de verwondingen af te leiden of de slachtoffers liggend dan we) zittend
nf i-nrI ,iin nçtrnffpn?

AB

Vraag 6: Valt er iets op aan de richting(en) van waaruit de slachtoffers zijn getroffen?
AB

Vraag 7: Wat valt uit de aangetroffen schroeiplekken af te leiden over de toedracht
van het afvuren van de schoten?

1 A,BI

Vraag 5: Zijn er verwondingen die lijken te zijn veroorzaakt door hollow point munitie
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Ondertekening

Ik verklaar dit rapport naar waarheid, volledigheid en naar beste inzicht te
hebben opgesteld als NFI-deskundige3 forensische pathologie.

Plaats Den Haag
Datum 1 april 2014

geen
onderwerp
van

Naam rapporteur
arts en patholoogbezwaar

_____

Een NFI-deskundige is opgeleid en getoetst door het NFI, waarna het NFI hem/haar de
bevoegdheid heeft toegekend om deskundigenrappoften op te stellen en te ondertekenen. Hij/zij
maakt bij het onderzoek gebruik van de infrastructuur, voorschriften en
kwaliteitsborgingsystematiek van het NFI.
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