
Het Korps Mariniers 40 jaar contra terrorisme 
 

 

Nadat in Duitsland op de Olympische Spelen van 1972 een 

gijzeling van Israëlische sporters op een bloedbad uitliep, 

wordt in Nederland het systeem van Bijzondere 

Bijstandseenheden opgericht. Premier B.W. Biesheuvel 

presenteert op 22 februari 1973 de zogenaamde terreurbrief 

waarbij de oprichting officieel een feit is. Het Korps Mariniers 

wordt verantwoordelijk voor een Close Combat Eenheid: de 

Bijzondere Bijstandseenheid Mariniers (BBE-M).  

 

Vuurdoop voor de BBE-M 

 

De vuurdoop van de BBE-M laat niet lang op zich wachten. In 

september 1974 wordt de Franse ambassade in Den Haag 

bezet. De situatie wordt echter met onderhandelingen 

opgelost. Een maand later komt de BBE-M wel in actie 

als een kerkkoor in de Scheveningse strafgevangenis 

wordt gegijzeld door enkele gevangenen. Dit schildje is 

uitgegeven ter herinnering aan deze actie.  

Drie mariniers die tijdens de gijzeling de Scheveningse strafgevangenis 

als eerste binnenvallen worden benoemd tot ridder in de Orde van Oranje 

Nassau met de zwaarden. 

 

De Molukse Acties 

In 1977 wordt een intercity op weg van Groningen naar Zwolle 

door Molukse jongeren gekaapt en een school in Bovensmilde 

bezet. Waar in 1975 de kaping van een trein in Wijster en de 

bezetting van het Indonesisch consulaat met onderhandelingen 

eindigt, wordt de BBE-M bij De Punt 

en in Bovensmilde wel ingezet. De 

gijzelingen duren ruim twee weken. 

In die tijd wordt een Zuid-Molukse 

vlag in ruil voor de vrijlating van twee zwangere 

vrouwen naar de trein gebracht. Deze wordt aan een 

stok aan de voorzijde van de trein bevestigd. De 

heftigheid van de aanval van de BBE-M is zichtbaar 

aan de kogelgaten in het bestemmingsbord van de 

intercity. Het vaandel is geschonken door de school in 

Bovensmilde. 

  



 

Een decennium van oefeningen 

In de jaren tachtig wordt de BBE-M niet ingezet. Wel 

houden ze geregeld oefeningen. Ook worden nieuwe wapens 

aangeschaft. Zo krijgen ze de beschikking over het Heckler 

& Koch MP5 machinepistool. 

 

Boardingen in de Adriatische Zee 

In de periode 1993-1996 neemt Nederland deel aan operatie Sharp Guard in de 

Adriatische Zee om een handelsembargo met de gebieden van voormalig 

Joegoslavië te handhaven. Aan boord van de fregatten worden teams van de 

BBE-M gedetacheerd om schepen te doorzoeken. 

 

 

 

 

 

 

Het eerste schilderij geeft een impressie van deze operatie. Het tweede schilderij 

toont een oefening in boardings omstreeks 2010.  

 

Oppakken van oorlogsmisdadigers 

In december 1997 wordt de BBE-M vanwege hun expertise 

gevraagd om twee van oorlogsmisdaden verdachte Bosnische-

Kroaten op te pakken. Zowel in binnen- als buitenland krijgen 

de mariniers hier veel erkenning voor. 

 

De BBE-M na 9/11 

Na de aanslagen op de Twin Towers in New York raakt ook 

Nederland in de ban van het terrorisme. Op 27 september 

2001 wordt de BBE-M ingezet als gedreigd wordt de 

Coentunnel en Zeeburgertunnel in Amsterdam en de 

Beneluxtunnel in Rotterdam op te blazen. 

 

In 2006 verandert de naam Bijzondere Bijstandseenheid 

Mariniers in Unit Interventie Mariniers (UIM) als de eenheid 

opgaat in de Dienst Speciale Interventies (DSI).  

 

  



 

De UIM als Special Forces in Uruzgan 

De UIM wordt in Afghanistan ingezet als onderdeel van Task Force 

Viper en in Uruzgan als deel van de Nederlandse 

missie in Task Force 55.  Ze leveren gevechten, 

ofwel Direct Action (DA), zoals tijdens de slag om 

Chora van 15 tot en met 19 juni 2007. Daarnaast 

vergaren ze inlichtingen, Special Reconnaissance 

(SR) genaamd, en trainen ze Afghaanse troepen in het kader van 

Military Assistance (MA). 

 

UIM versus Piraterij 

Tijdens de anti-piraterij missie bij de Hoorn van Afrika bevrijden mariniers van de 

UIM in 2010 het Duitse containerschip Taipan. Met behulp van beelden van 

helmcamera’s is van deze actie een impressie gemaakt.  

 

Klik hier voor de film van de bevrijding van de Taipan 

 

De BBE-M / UIM in het Mariniersmuseum 

Verdere informatie en beelden van de BBE-M / UIM zijn te 

vinden in het Mariniersmuseum in Rotterdam. In het museum 

wordt stilgestaan bij de acties bij De Punt en Bovensmilde in 

1977, de boarding-missies in de Adriatische Zee en de operaties 

van Task Force 55 in Uruzgan. 

 

 

http://youtu.be/IcqZKBJMNhI

