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Korte samenvatting
Een golf van bomaanslagen, gijzelingen en moordpartijen overspoelt in de jaren zeventig
Europa, Nederland blijft niet buiten schot. Bij de eerste gijzelingsactie in Wassenaar (1970)
blijken we geen idee te hebben van terrorismebestrijding. Vanuit het niets stampt de regering
een antiterreureenheid uit de grond. De mariniers die de Bijzondere Bijstandseenheid
vormen, moeten zichzelf het vak van terreurbestrijder aanleren. Met vallen en opstaan en
minimale middelen.
Dan komt een grote beproeving: de bevrijding van de gekaapte trein bij De Punt. In Liggen
blijven! vertellen de mariniers voor het eerst wat decennialang geheim moest blijven.
Het boek bestrijkt de jaren '70-'78; behalve Wassenaar en De Punt komen onder meer de
treinkaping bij Wijster en de gegijzelde school in Bovensmilde aan bod.
Een recensie
Op zaterdag 11 juni 1977 bestormen mariniers een gekaapte trein bij De Punt en maken een
eind aan een Molukse terreuractie. Zes van de negen terroristen worden bij deze aanval
gedood. De mariniers worden in Nederland als helden gezien en kapers die sneuvelen – dat
is nu eenmaal het risico van terreur.
Veertig jaar na dato beginnen familieleden van de omgekomen terroristen een proces tegen
de staat en bestempelen de mariniers als moordenaars. Het is de omgekeerde wereld.
In dit boek blikken Telegraafjournalisten Olaf van Joolen en Silvan Schoonhoven terug op de
Molukse terreuracties in de jaren zeventig. Van de aanval op de woning van de Indonesische
ambassadeur in Wassenaar in 1970 tot de gijzeling van het Provinciehuis in Assen in 1978.
Een boeiend boek dat niet alleen de betrokken mariniers en de politici aan het woord laat,
die de beslissingen moesten nemen, maar ook aandacht schenkt aan de Molukse
gemeenschap. Het verslag geeft verder een uniek overzicht van de oprichting van de eerste
Nederlandse antiterreureenheid, de Bijzondere Bijstandseenheid van het Korps Mariniers.
Met zwart-witfoto's en een bronnenoverzicht.
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