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Zutphen

Zeer geàchte heer en

mevrouï^r

Barger,

In de namiddag van zondag 7 deceurber j1. bereikte ons heË verheugende
berichË, dat de heer en mevrour^r Barger uit zutphen door de kapers van
trein bij neileÍr r^raren vrijgelaten.
ttde Hazenkarup" de naam Barger hoort,
roept dit nog direct
associaties op meÈ de grondlegger van onze vereniging.
Na het níeuwsbericht is dan ook een druk telefonisch verkeer tussen
vele Hazenkampers op gang gekomen om te informeren of het misschien
wel onze ds.Barger en zijn echtgenote zouden kunnen zíjt. In een
teleffigesprek met ts Hàerenst;in kregen rrij hierv"r, i" bevestiging.

Voor wie
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Graag hadden wij u natuurlijk persoonlijk wi1Len gelukwensen, maar
!Íij begrijpen, dat u onder deze omstandigheden alleen maar behoefte
aan rust hebt,

willen wij u gaarne langs deze weg namens aLLe Hazenkampers
van harte;gelukwensen met de goede afloop van urr gLjzelíng en daarbij
de hoop uítspreken, dat uw levensavond.in de toekomst niet. meer zo
wreed verstoord zal wordeu.
Daarom

tr{ij wensen u beiden nog een goede gezondheid toe en hopen u in
februarí 1978 bij ons 5O-jarig jubileum als onze eregasËen in ons
midden te hebben.

Met

vriendelijke groeten,

Namens

H. P. L.

het Hoofdbestuur

Franken.

'P*ppa'is'de onbetwiste leider in dq trein

))Dit rÀ)ordi$ onàe
e hfuht*

ARNHEM (APA) - ,,Wat is
hier aan\ de hand ?" zei, d,e
8}-jari.ge nxevrouzD Barge1
stomuerbaasd, toen zij samen met haar man na 72§
angstaanjagende uren de
gekaapte trein bij Wijster
uitstapte" Ged,urende de zes
lange dagen, dat de her-

,"

ormd,:e em eritus -p r e dikan t
ds. G. A. Barger (84) en zijn

a

gebliriechtgenote in d.e geblind,eerd.e trein geg.ijzeld uer

d.at een imposante politieen .legermacht zàch bij de
trein had s ameng etr okkën.
Beràiddelaar ir. Manusàma
wist de terroristen er zondag-

middag toe te brengen het bè-

iaarde echtpaar uit Zutphen
vri| te laten. Zii warcn de oudsten onder de gegijzelde passagrers.

Goedgemutst waren.de domi-

nee en zijn vrouw die dinsdagmorgen in Grohingen bp dè

trein naar Zwolle gestapt. Zij
hadden enkele dageï bij famil

lie gelogeerd en gingen nu weer
terug naar het bèjaardentehuis
's-Heerensteen in Zutphen.

Het echtpaar Barger weer ueili.g thuis.
eigen compartiment bleven en
geen woord wisselden met passagiers in een ander deel van de

PAKKET
De acht Molu§kers, die

trein. De temoristen hadden

-

een groot sinterklaaspakket

zicll.

- in

met

hun gezicht nagenoeg afgedekt

bij met een doek of, een muts.

,

Assen instapten.

merkten ze in het geheef nieí

UITJE

andering in.
Terhoogte van het Drentse ge-

Mevrouw Barger: ,,Tja, de gang
naar de w.c. was dan ook gewoon een uitstapje. Hogwel ilat
eigenlijk niet het goede woord
is. Er ging namelijk steevast
een Molukker met ie mee, die
dan een pistool of een mitrailIeurin je rug duwde. Je moest ie

op. Daàr kwam echtèr snel ver-

hucht Wijster stopte de tréin

plotseling en een jonge Moluk-

ker, die dreigend met

Uzi.mitrailledr

een

zwaaide,
schreeuwde: ,,De trein is geblokkeerd. U moet allemaalap

uw plaatsen blijven zitten".

De gijzeling, die in de hele wereld beroerinqzou wekken. was

zeld werden door goed ge-

,

-, --.-

mevroutÀ, Barger nog helemaal

trainde terroristen en ook dat niet in hun mogelijke vrijlade overval op de tlein tot in de ting. ,,We zeiden tegen elkaar:
dit wordt onze laatste nacht".
puntjes voorbereid was.
Domineg Barger:

handen wassen met een paàr

*Ypj:§ -.'lg': .-

zèn was over de Zuid- van aTscheid gaf hij haar een
kus op het voorhoofd.
Molukken".
Het echtpaar uit Zutphen kon Dinsdagavond, de eerste avond
uit alles opmaken, dat zij gegij- in de trein, geloofden de heeren

,,Zij traden

zeer gedisciplineerd op en wa-

ren nogal zelfverzekerd. Dat Band
blijkt wel uit het Íeit, dat ze ons Hoewel de dagen daarna er een
altijd zeer correót behandel- zekere band ontstond tussen de
den. Nooit viel er een onvertoterroristen en de gegijzelden,
gen woord".
vertrouwde het echtpaar Bar-

o'PAPPA"

ger er nog steeds niet op, dat zij
het er levend zouden afbrengen.

Het echtpaar Barger ontdekte ?-qld:q1'9*cr,

-

!Yl'l

- :'-qgr
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,,Wat i§

hier aan\de hand?" zei de
8ï-jarige me?)rout)) Barger
stomuerbaasd,, toen zij sa.
rnen rnet haar man na 725
angstaanjagende uren de
gekaapte trein bi.j Wijster
uitstapte. Gedurende de zes
Lange dagen, dat de her',* o rm de ern er itu s - p r e dik ant
ds. G. A. Barger (84) en zijV
echtgenote in de geblind.eerde trein gegijzeld toer-

@_w_d@.i+w?lJ*_
rrrct net, Jl,auil*Ste Oe?tul, aun,
dut een imposante politieen legermacht zàch bij de
trein had samengetrokken.

Bemiddelaar ir. Manusama
wist de terroristen er zondag-

middag toe te brengen het be-

laarde echtpaar uit Zutphen
vrij te laten. Zij waren de oudsten onder de gegijzelde paöSagiers.
Goedgem'utst waren de dominee en zijn vrouw dÍe dinsdag-

morgen in Groningen bp de
trein naar Zwolle gestapt. Zij
hadden enkele dagen bij fami-

lie gelogeerd en gingen nu weer
terug naar het bejaardentehuis
's-Heerensteen in Zutphen,

Het echtpaar Barger weer ueili.g thuis.

PAKKET

eigen compartiment bleven en
geén woord wisselden met passagiers in een ander deel van de
trein. De terroristen hadden
hun gezicht nagenoeg afgedekt
met een doek of een muts.

De acht Molu!.kers, die

-

een groot sinterklaaspakket

zích

- in

met

bij

Assen instapten,

merkten'ze in het geheel niet
op. Daar kwam echtèr snel ver-

andering in.
Ter hoogte van het Drentse ge-

hueht Wijster stopte de trein
plotseling en een jonge Molukker die dreigend met een

Uzi-mitrailleur

zwaaide,

schreeuwde: ,,De trein is geblokkeerd. U moet allemaaliop
uw plaatsen blijven zitten".
De gijzeling, die in de hele wereld beroering zou wekken, was
begonnen.

Zoete thee
Mevrouw Barger, die in haar
comfortabele leunstoel in het
Zutphense bej aardentehuis een

wonderbaarlijk

fitte

indruk

maakt, zegt: ,,De eerste dertig
uur hebben we helemaal niets

UITJE
Mevrouw Barger:,,Tja, de gang
naar de w.c. was dan ook gewoon een uitstapje. Hogwel dat
eigenlijk niet het goede woord
is. Er ging namelijk steevast
een Molukker met je mee, die
dan een pistool of een mitrailleur in je rug duwde. Je moest je

handen wassen met een paar
druppels water.
Doordat we zo geïsoleerd zaten

in

ons compartiment hebben
we niet gemèrkt dat er donderdag een passagier in koelen
bloede werd neergeschoten.
Vrijdagavond hoorden we een
explosie, maar wat er nou precies gebeurde konden we niet
zien. Een Molukker zei alleen,
dat er een ongelukje gebeurd
was".

zèn' was over de Zuid- van

aÏscheid gaf hij haar een
kus op het voorhoofd.
Molukken".
Het echtpaar uit Zutphen kon Dinsdagavond, de eerste avond
uit alles opmaken, dat zij gegij. in de trein, geloofden de heeren

zeld werden door goed ge- mevrouw Barger nog helemaal
trainde terroristen en ook dat niet in hun mogelijke vrijlade overval op de trein tot in de ting. ,,We zeiden tegen elkaar:
dit wordt onze laatste nacht".
puntjes voorbereid was.
Dominee Barger: ,,Zij traden

zeer gedisciplineerd op en waren nogal zelfverzekerd" Dat Band
blijkt wel uit het feit, dat ze ons Hoewel dedagen daarna ereen
altijd zeer correct behandel- zekere band ontstond tussen de
den. Nooit viel er een onverto- terroristen en de gegijzelden,
gen woord""

o'PAPPA"

vertrouwde het echtpaar Barger er nog steeds niet op, dat zij
het er levend zouden afbrengen.

Het echtpaar Barger.ontdekte Zondag4iddag, kwart voor
al spoedig, dat dé Molukkers drie, zei de dominee tegen zijn
een leidef in hun midden had- vrouw: ,,Godzijdank, er is weer
een
I vv' vrJ
Op *1ï'
noemden bijna een dag6 voorbij"'
Molukkers llvgtllusrl
den. ,rug
Ugll.
,,De fYlVlqAÀClè
{at
-' "f
hem ,,pàppa", aldus mevrouw moment kwam de dokter, die
gegijzelden
beBargei. .Ót aat nou een bij- zich onder de
Barger.
naaír is,'weet ik niet. Hij wàs "vindt naar-tren tó_e en vroeg:
zonder meer de onbetwiste leider van het stel. ,,Pappa" had
èèn enorm gezag.
Ik zag hem pas-voor het eerst
toen we werden vrijgelaten. Ik

,,Willen jullie weg ?" Mevrouw
Barger:,,wewistennietwatwe
hoorden. Die dokter is trouwens voor alle passagiers een
grote steun''

In hun tlatie
flatie in het bejaardenbeiaar-denzei tegen hem: ,,Ben
nou ln-hun
,,8àn jij 'i.rno
nrn.rrn
.To
heht
,.ro
,.rjti jong tehuis's-Heerensteen - vol met
pappa
?
hebt
nog
zo'n
Je
je
gek,
Maar dat is heel
merkt
het niet eens. Uiteindelijk kre- terroristen hun gijzelaars oP de leiicrrt".,,Pappa" öas keinel bloemenencadeau's-Iijkende
gen we wat uiterst zoete thee. hoogte van hun moti.even. Me- Ëjkzeervérteàèrd doorheton- d«rorstane versqtrrikkingen al
Nou moet u weten, dat ik zoete vrouw Barger: ,,Wij kregen een gédwongen optreden van me- wcer ver weg. De vitale me'
thee verafschuw, maar op dat boekje, waarin het nodige te le' ïrouw ríargei, want bij wijze :t^.:ï^Bïg:_"_ gt:"9:*^g:17
man is enigszins vermagerd,
moment was het voor mij een
maar ook hij lijkt de angstige
godendrank. De volge4de mcirdagen in de trein al weer goedpaar
gen kregen we een
be:
deels te boven ziin gekomen.
schuitjes.
,,Weet u, het waren volgens mij
De acht tot de tanden bewa-

te eten oI te drinken

gehad.

pende Molukkprs, na de myste-

rieuze explosie uitgedund tot
zeven, letten er nauwlettend
op, dat alle passagiers in hun

kort na de aanvang van de
actie in de trein brachten de

A1

zeer godsdienstige iongens. Ze
hadden zakbiibeltles bij zich en
soms zongen ze een godsdienstig lied", zegt de dominee nog.

