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‘Ik word in mijn buik getroffen. Een kogelregen volgt. 
Dan -  eindelijk -  schiet de RAF terug’

Reconstructie van een arrestatie — een Amsterdamse telefooncel in het gerechtsgebouw van Düsseldorf
De Amsterdamse politie was écht de eerste die 
schoonzo bleek tijdens het proces in Düsseldorf, 
waar de twee RAF-leden Wackernagel en Schneider 
werden berecht voor hun poging tot moord op drie 
Amsterdamse agenten.
Maar dat was niet het enige opzienbarende feit. 
Ondanks alle ontkenningen in die tijd was er tóch 
Duitse politie bij de arrestatie betrokken. Het Duit
se Bundeskriminalamt (BKA) had zelfs zijn eigen 
kantoor in Den Haag.

Elma Verhey 
en Max van Weezel

Op de hoek van de Füsilierstrasse 
houdt een agent zijn mitrailleur in 
de aanslag. Hij staat het verkeer te 
regelen.
Bij de Frankenstrasse even verder
op houdt zijn collega, de karabijn 
in de hand, de tram tegen. Tussen 
hen in hebben employés van de 
geheime dienst zich op het trottoir 
geposteerd om het handjevol be
langstellenden — advocaten en ou
ders van de verdachten — te obser
veren.
In de wijde omtrek beweegt niets. 
Dan verschijnt de pantserwagen. 
Een politieauto met zwaailicht er
vóór. Een politieauto met zwaai
licht erachter. Als de colonne voor
bijtrekt wuift de moeder van 
Schneider uitbundig naar de pant
serwagen. Aan de overkant openen 
de stalen deuren zich.
Het verkeer komt weer op gang. 
Ook deze week is de operatie zon
der onregelmatigheden verlopen. 
Wackernagel en Schneider zijn uit 
de gerechtszaal weer naar het huis 
van bewaring overgebracht.

Die ochtend opende rechter Dr. Klaus 
Wagner de eenentwintigste zitting van 
het proces tegen de RAF-leden die in 
november 1977 na een schietpartij in 
een telefooncel in Amsterdam-West 
werden gearresteerd. Christoph Wac- 
kemagel en Gert Schneider staan in 
Duitsland terecht wegens poging tot 
moord op drie Amsterdamse politie
agenten en lidmaatschap van een ver
boden vereniging. De eis is nog niet 
geformuleerd, maar hun advocaten Wil
lem van Bennekom, Josephine Dubois 
(Nederland) en Rainer Zimmermann en 
Ernst' Ronte (Duitsland) houden reke
ning met levenslang — als staatssecre
taris Haars hen niet aan de Bondsrepu
bliek had uitgeleverd waren ze er met 
maximaal twaalf jaar af gekomen. Het 
proces heeft tot nu toe opzienbarende 
feiten aan het licht gebracht. Niet de 
terroristen maar de politie begon met 
schieten. En de toenmalige minister van 
Justitie De Gaay Fortman loog toen hij 
in 1977 verklaarde dat de Nederlandse 
politie niet om assistentie van Duitse 
terreurbestrijders had gevraagd. Re
chercheurs van de Westduitse federale 
politie (het Bundeskrimonalamt) waren 
twee maanden lang permanent in Ne
derland. Ze verhoorden arrestanten, ob
serveerden woningen, luisterden tele
foongesprekken af en liepen ziekenhui
zen binnen om gewonde RAF-leden te 
identificeren. Een vorm van ambtshulp 
die volgens de Nederlandse wet niet is 
toegestaan.
De betonnen bunker aan Düsseldorfs. 
Tannenstrasse, waar het proces plaats
vindt, werd speciaal voor het berechten 
van RAF-leden gebouwd. Absperrung 
folgen! Ausweis! Onze paspoorten wor
den discreet gekopieerd. Een sleutelbos 
wordt in beslag genomen: ‘Dat is te 
gebruiken als projectiel.’ Een ochtend
blad is ook niet meer te redden: ‘Hier 
wordt niet gelezen!’
Toch staat het proces tegen Wackerna
gel en Schneider nog bekend als een van 
de meer gemoedelijke terroristenpro
cessen in de Bondsrepubliek. Wacker
nagel en Schneider zitten naast elkaar 
in de verdachtenbank. Zonder boeien. 
Wel met vier agenten achter zich. Ze 
mogen met elkaar praten. Wackernagel, 
de meest uitbundige van de twee, groet 
vrienden en kennissen op de publieke 
tribune. Er wordt af en toe wel eens 
gelachen. Wackernagel en Schneider 
hebben zelfs een uitvoerige verklaring 
afgelegd over de gebeurtenissen in de 
Amsterdamse telefooncel — niet alle 
RAF-leden nemen die moeite.
Vorige week dinsdag ging het in Stutt- 
gart-Stammheim anders. Daar begon 
het proces tegen Knut Folkerts, het 
derde RAF-üd dat in de 'roerige herfst 
van 1977 in Nederland werd opgepakt. 
Folkerts deelde mee dat de rechter een 
‘zwijn’ respectievelijk een ‘fascistische 
rat’ was. De publieke tribune betuigde 
bijval. Vijf toeschouwers werden we
gens verstoring van de orde tot driehon
derd mark boete veroordeeld. Folkerts 
verdween voor vijf dagen in de iso
leercel.

Ritueel
De processen die de Bondsrepubliek 
tegen haar ontspoorde nageslacht voert 
verlopen volgens vaststaand ritueel. De 
RAF-leden zijn moeilijk tot uitspraken 
te verleiden. Bereidwillig zetten zij hun 
bezwaren tegen imperialisme, fascisme 
en neokolonialisme uiteen. Zij meten de 
kwalijke rol van Amerika en zijn stad
houder de Bondsrepubliek breed uit. 
Vol vuur betuigen zij zich solidair met 
de ambassadebezetters in Teheran, de 
Palestijnse guerrilla, de Rode Brigades 
‘n Italië, de actiegroep ‘Yankees Out’ en 
het stadsverzet in Bogotó. Maar zij be
geven zich niet graag in details. Zo 
wilden Wackernagel en Schneider de 
rechter desgevraagd niet bevestigen dat 
zij inderdaad Wackernagel en Schnei
der waren.
Pas toen een cipier kwam verklaren dat 
zij post die op naam van Wackernagel 
en Schneider werd toegezonden altijd 
openden kon het verhoor worden voort

gezet. Ook de vraag wie van de twee uit 
de telefooncel terugschoot werd door 
Gert Schneider met de nodige discretie 
behandeld: ‘Wij telefoneren. Dan ko
men er drie smerissen. Zij steken hun 
pistolen door de spleet van de deur en 
schieten meteen. Ik word in mijn buik 
getroffen. Een kogelregen volgt. Dan — 
eindelijk — schiet de RAF terug.’
De aanklagers op hun beurt betogen dat 
de RAF-leden geen enkel politiek ideaal 
koesteren maar uit ‘laaghartige motie
ven’ erop uit zijn agenten te ver
moorden.
Bij elk proces worden de vonnissen van 
andere RAF-leden voorgelezen. De een 
heeft negen keer op een agent gescho-
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ten. De ander acht keer. De aanklagers 
proberen zo aan te tonen dat binnen de 
Rote Armee Fraktion een afspraak be
staat om te schieten — als het kan 
dodelijk. In gevallen waarin niet ge
schoten is werden die vonnissen aange
voerd als bewijs dat de op dat moment 
gedagvaarde RAF-leden hadden kun
nen schieten.
In de regel wordt vervolgens levenslang 
geëist. Alleen als de beklaagden bereid 
zijn zich openlijk van de doelstellingen 
van de RAF te distantiëren wil de recht
bank nog wel eens met tien of twintig 
jaar gevangenisstraf volstaan. Maar Wa- 
ckemagel en Schneider hebben zich 
niet gedistantieerd.

Een dode muur. Prikkeldraad. Camera’s 
staan op de binnenplaats gericht. De 
belangstelling van de rechters, getuigen 
en advocaten gaat uit naar een vierkant 
hokje dat op de binnenplaats staat op
gesteld. Het is een telefooncel. Het ver
zoek van de advocaten op de binnen
plaats het nachtelikjke duel in Amster- 
dam-Osdorp in Düsseldorf nog eens 
over te doen is door de rechtbank inge
willigd. De advocaten willen bewijzen 
dat een Nederlandse telefooncel zo 
nauw is dat de RAF-leden onmogelijk 
als eersten geschoten kunnen hebben. 
De Amsterdamse cel maakt een authen
tieke indruk. Er zijn zelfs twee telefoon
boeken uit ontvreemd.

Een tweetal agenten neemt plaats in de 
cel. Zij moeten doen alsof ze de terroris
ten zijn. Rechter Wagner zelf heeft de 
rol op zich genomen van de politieagent 
die de cel moet overvallen. Hij houdt 
zijn vinger voor zich uit gestoken als 
namaakpistool en zet zijn voet tussen 
de deur van de telefooncel. ‘Hdnde 
hoch! Polizeir. De advocaten proteste
ren. In het echt had Schneider een re
genjas aan. Snel wordt het bewijsstuk 
(de bloedvlekken zijn nog duidelijk 
zichtbaar) uit een opbergruimte ge
haald. ‘Jetzt,’ roept rechter Wagner. Een 
van de agenten laat van schrik de hoorn 
uit zijn handen vallen. ‘Machen Sie 
nichts kaput,' waarschuwt Wagner. In 
welke opstelling men het ook probeert, 
de agenten blijken zich in hun telefoon
cel om te kunnen draaien, de handen 
omhoog te kunnen steken, schietbewe- 
gingen te kunnen maken. Het blijkt niet 
het sterkste punt van de verdediging te 
zijn.
Op 27 maart hadden de advocaten meer 
succes. Toen werden de politieagenten 
verhoord die in werkelijkheid hadden 
geschoten. Had de Amsterdamse offi
cier van justitie A. G. Messchaert na de 
arrestatie van Wackernagel en Schnei
der met stelligheid beweerd dat de Duit
sers het vuur hadden geopend, nu bleek 
het tegendeel. Brigadier Herman van 
Hoogen — de aanvoerder van het negen 
man sterke arrestatieteam van de Am
sterdamse politie — verklaarde dat hij 
met schieten was begonnen. De briga
dier: ‘Het was de moeilijkste beslissing 
van mijn hele politiecarrière.’ 
Langzamerhand is een reconstructie 
van de gebeurtenissen rond de telefoon
cel mogelijk. Sinds december 1976 was 
het luxe appartement Badel Powellweg 
217 verhuurd aan de Zwitserse modefo
tograaf Otmar Fehr en diens vriendin.

De buurvrouw zou ook later volhouden 
dat Fehr een keurige heer was. Hij 
bracht altijd stipt het vuilnis naar 
buiten.
Wel was haar opgevallen dat Fehr vaak 
weg was en er dan andere mensen van 
de flat gebruik maakten. De buurvrouw 
nam aan dat het hier fotomodellen be
trof. Fehr heette in werkelijkheid Rolf 
Clemens Wagner, destijds en nog steeds 
gezocht als het brein achter de ontvoe
ring van de Duitse werkgeversvoorzitter 
Hanns-Martin Schleyer.

Vanaf 1 november werd de flat door 
de politie dag en nacht vanuit een ande
re woning aan de nabijgelegen Klaas 
Katerstraat geobserveerd. Ook de tele
foon werd afgeluisterd — door de kazer
ne van de rijkspolitie in de Sarphati- 
straat.
Op donderdag 10 november ’s avonds 
om zes uur bleken al die inspanningen 
niet tevergeefs te zijn geweest. Agent 
Frans Hanekamp, gestationeerd in de 
Klaas Katerstraat, zag beweging op de 
galerij: er ging een man naar binnen. 
Hanekamp sloeg alarm. Op de afdeling 
overvallen, terreurbestrijding en gijze
lingen op het Amsterdamse hoofdbu
reau van politie aan de Elandsgracht 
volgde spoedberaad. Hoofdinspecteur 
A. C. H. Hoegee nam de beslissing over 
te gaan tot een poging tot arrestatie. 
Negen agenten, onder aanvoering van 
de al genoemde brigadier Van Hoogen, 
kregen opdracht zich naar de Baden 
Powellweg te begeven. In burgerkle
ding, in particuliere auto’s; de karabij
nen, dienstpistolen en kogelvrije vesten 
bij de hand.
Na eerst in de Binnen Bantammerstraat 
een jenever op de goede afloop te heb
ben gedronken arriveerden de man
schappen tegen halfnegen in Amster- 
dam-Osdorp. Om halfelf kon de beamb
te Hanekamp melden dat een tweede 
man de woning aan de Baden Powell
weg was binnengegaan. Om elf uur ging 
het licht in de woning uit. Hanekamp 
meldde dat de twee mannen uit de flat 
waren gelopen, maar hij had ze uit het

oog verloren. De politieauto’s rukten 
uit. Vijf minuten later werden de twee 
mannen ontdekt — in een telefooncel. 
De agent Pieter Zoet werd erop uitge
stuurd om te informeren of het wel 
Duitsers waren. ‘Duurt het nog lang,’ 
vroeg Zoet listig, ‘ik moet een dokter 
bellen.’
‘Moment bitte,’ antwoordde Schneider, 
daarmee bijna zijn doodvonnis teke
nend.
De kogelvrije vesten werden aangegord. 
Drie agenten — Van Hoogen, Zoet en 
Jan Serno — posteerden zich in de deur
opening van de cel.
‘Hdnde hoch! Polizei!’ riep Van Hoogen. 
Het kan aan zijn Amsterdamse accent 
hebben gelegen, maar de handen gingen 
niet omhoog. Toen Schneider een ge
baar in de richting van zijn buik maakte 
(later zou hij verklaren dat hij toen al 
gewond was) had Van Hoogen gescho
ten. Daarna speelde alles zich binnen 
fracties van seconden af. Schneider 
werd doorzeefd: zijn hoofd, zijn schou
der, zijn buik, zijn knie en zijn linker
voet. Wackernagel schoot terug — naar 
eigen zeggen om Schneider te bescher
men. Van Hoogen en Semo werden ge
troffen. Zoet zag kans om de telefooncel 
heen te lopen en raakte Wackernagel 
van buitenaf door het glas. Wackernagel 
en Schneider kropen uit de cel; de agen
ten trokken zich in de bosjes terug om 
bij te laden. Vanuit de verte snelden de 
zes andere agenten toe. Op dat moment 
explodeerde een handgranaat, die waar
schijnlijk door Schneider is geworpen. 
De agent Zoet werd bij die explosie 
ernstig gewond. Agent Dirk van der 
Veer sloeg met zijn karabijnkolf Wac
kernagel nog tegen het hoofd toen die 
zich probeerde weer op te richten. Daar
na konden de gevelde RAF-leden wor
den ingerekend. In totaal waren er vijf
tig schoten gelost.
Achteraf valt moeilijk uit te maken of 
de politie ten onrechte schoot. Er werd 
tenslotte door de RAF teruggeschoten. 
Wackernagel had een SIG Sauer 9 milli- 
meterpistool op zak, Schneider droeg

een handgranaat bij zich. Maar men 
mag constateren dat de politie in de 
hitte van de strijd de juiste volgorde 
van de kogels wat slordig heeft bijge
houden.
Ernstiger is dat op een ander punt regel
recht is gelogen.
Commissaris Oerard Toorenaar, toen 
chef van de Amsterdamse recherche, 
inmiddels om zijn nonconformistische 
omgang met de georganiseerde heroïne
handel overgeplaatst naar een minder 
riskante functie, verklaarde op 20 april 
1978 onder ede dat ‘bij de observatie en 
de arrestatie van C.M. Wackernagel en 
G.R. Schneider geen Duitse politiebe
ambten betrokken waren’.
W. F. de Gaay Fortman, minister van 
Binnenlandse Zaken en interim-minis- 
ter van Justitie in het kabinet-Den Uyl, 
antwoordde op kamervragen van PSP- 
fractielid Bram van der Lek (‘Is het 
waar dat het Nederlandse terreurbe- 
strijdingsteam is versterkt met een aan
tal Westduitse antiterreurspecialis- 
ten?’) kortaf: ‘Neen.’ Op het moment 
dat De Gaay Fortman dat antwoord gaf 
waren al twee maanden lang zes recher
cheurs van de afdeling terrorismebe
strijding (TE 11) van het Westduitse 
Bundeskriminalamt met medeweten 
van het ministerie van Justitie uiterst 
actief betrokken bij de opsporing van 
RAF-leden in Nederland.

Moeras
We hebben het over de ‘Duitse herfst’, 
najaar 1977. Sinds begin september was 
werkgeversvoorzitter Schleyer door de 
RAF ontvoerd; op 18 oktober zou hij in 
Frankrijk in de kofferruimte van een 
huurauto dood worden aangetroffen. 
Hij was niet het eerste slachtoffer van 
de RAF dat jaar. In april werd de West
duitse procureur-generaal Siegfried Bu- 
back gedood. In juli de bankier Jürgen 
Ponto.
Al prefereert de RAF voor dit soort 
daden de term ‘ambtsontheffing’ boven 
de gangbaarder benaming ‘moord’. In

Wackernagel (links) en Schneider in 
de beklaagdenbank. (Tekening van 
Erich Dittmann voor de ‘Frankfur
ter Allgemeine Zeitung’). De tele
fooncel (Foto: Anefo) en de sfeer 
buiten de rechtszaal vóór de zitting 
(Foto: Hans van de Bogaard).

Duitsland was de jacht op alles wat 
sympathie voor de RAF had geopend. 
CDU en CSU riepen om ‘drooglegging 
van het moeras van sympathisanten’ en 
om drastische uitbreiding van de be
voegdheden van de Duitse politie — ook 
bulten de grenzen. Het Bundeskriminal
amt had de boodschap begrepen.
Op 21 september 1977 arriveerde Geor- 
ge Pohl, chef buitenlandse operaties 
van het BKA, te Den Haag. Pohl was 
niet de eerste de beste: in 1975 had hij al 
eens de Westduitse ambassade in 
Stockholm ontzet. Pohl richtte een 
voorlopig bureau van het BKA in Ne
derland in (telefoon: 070-46 15 95). Van 
daaruit zond hij menig rapport naar het 
BKA-hoofdkwartier in Wiesbaden. Op
schrift: ‘Bundeskriminalamt TE 11, zur 
Zeit Den Haag’. De Gaay Fortman wist 
hiervan. De dag na Pohls aankomst 
belde De Gaay Fortman met zijn West
duitse collega van Binnenlandse Zaken 
Malhofer. De Gaay Fortman, de harte
lijkheid zelve: ‘Op ons kunt u rekenen. ’ 

"Dat was geen woord te veel gezegd. 
Pohl kreeg versterking van nog vijf ter- 
rorisme-experts van het BKA, de re
chercheurs Schmanke, Höppner, Reek, 
Riess en hun vrouwelijke collega Wirth. 
Het vijftal zat niet stil. Niet alleen terro
risten raakten in hun vangnet verstrikt, 
ook honderdvijfentwintig drughandela
ren werden door hun toedoen opgepakt. 
Hun belangstelling ging zelfs nog ver
der. Pohl in een interview met de Bon- 
ner correspondent van het Algemeen 
Dagblad: ‘Het was een slechte tijd voor 
echtgenoten die hun vrouw hadden ver
teld dat ze ergens anders dan in Amster
dam op zakenreis waren.’
Pohl verhoorde in Utrecht Knut Fol
kerts.
De rechercheur Rech zat naast agent 
Hanekamp in de observatiepost in de 
Klaas Katerstraat van waaruit de wo
ning aan de Baden Powellweg In de 
gaten werd gehouden. Zijn collega 
Riess luisterde in de Sarphatistraat on
dertussen de telefoon af. Toen nog on
duidelijk was wie van de RAF brigadier 
Van Hoogen en zijn mannen die nacht 
nu eigenlijk hadden gearresteerd (Wag
ner? Wackernagel? Heissler? Schnei
der? Boock? Wisniewski?) liep Riess het 
Slotervaartziekenhuis binnen om de ge
wonde RAF-leden te identificeren. De 
behandelende artsen beletten Riess de 
Nederlandse wetten op dit punt te over
treden en zetten hem de operatiezaal 
uit. Mevrouw Wirth was met de agenten 
Cor D’Ollyslager en Piet de Niet meege
gaan naar de Chinees en werd nu ze er 
toch was door de leden van het arresta
tieteam mee naar Osdorp genomen. 
Zoals brigadier Van Hoogen tijdens het 
proces verklaarde: ‘uit hoffelijkheid’.

In het café Frankenhof tegenover het 
huis van bewaring in Düsseldorf praten 
ouders en advocaten nog na over de 
rechtszitting. Politieagenten en stillen 
hangen achteloos aan de bar. Mevrouw 
Schneider moet straks weer naar Beie
ren terug. Ze komt elke week naar Düs
seldorf. Eens per maand mag ze een uur 
met haar zoon praten. ‘Gert wilde de 
revolutie,’ zegt ze, ‘ik kon hem maar niet 
duidelijk maken dat Duitsland daar 
niet rijp voor is.’ ■

(Ingezonden mededeling)

OVER DIK ZUli
Wat moeten we eraan doen? Dieet, therapie? Of leren accepteren? De ene 

„dikkerd” is de andere niet.
In het juninummer van Mensen van Nu gesprekken met dikke mensen en met 

een specialist op het gebied van stofwisselingsproblemen.
En ook: tien jaar Jongeren Advies Centmm, de vakantie voor de deur, onze 

kleine zondes, jaloezie, WAÖ-ers aan het woord. ■
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