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I N L E I D I N G
Utrecht, augustus 2009

De zich “democratisch” noemende landen laten zich er graag op voor staan dat zij zich in de strijd tegen hun vijanden 
onthouden van het overtreden van hun eigen regels, normen en waarden, omdat deze regels, normen en waarden in 
hun optiek van een veel hoger gehalte zijn dan die van de tegenstanders.

Nog afgezien van de filosofische vraag wiens regels, normen en waarden de voorkeur verdienen, zien we dat dit een 
leugen is. Recentelijk konden we dit nog waarnemen bij de zelfbenoemde kampioen van de “democratie”, de VS. 
Volslagen rechteloosheid, marteling en het aan de laars lappen van de meest elementaire rechten van verdachten is 
bij dit land eerder regel dan uitzondering. In deze ‘war on terror’ spelen de “democratische bondgenoten” het spel 
mee of kijken ze op z’n minst de andere kant op…

Nederland is daarop geen uitzondering; ook zij wil graag een beeld scheppen dat het niet ‘soft on terror’ is. Een 
goede gelegenheid en testcase daarvoor is de zaak-Knut Folkerts. De geschiedenis is bekend en speelde zich inmiddels 
alweer zo’n dertig jaar geleden af. Folkerts verscheen in Nederland voor de rechter en hem werd een straf opgelegd, 
maar ook in Duitsland werd hij gezocht. Nederland wilde graag en zeer snel van hem af, zodat het geen risico liep 
betrokken te worden bij acties van de RAF op eigen bodem.

Folkerts werd snel de grens over gezet en Nederland ging akkoord met een veroordeling en straf door hem in Duitsland 
te ondergaan. De Nederlandse justitie claimde verder niets en zag af van een terugkeer van Folkerts naar Nederland. 
Jarenlang bleef het stil, Folkerts zat zijn straf uit in Duitsland en kwam na vele jaren gevangenis uiteindelijk vrij. In 
Nederland kwam daarop geen enkele beweging in justitiële kringen.

Dan, terwijl Folkerts al enkele jaren vrij is, komt er medio 2001 ineens het verzoek tot aanhouding en uitlevering om 
hem alsnog zijn in Nederland opgelegde straf te laten uitzitten. De redenen om terug te komen op het oorspronkelijk 
ingenomen standpunt door de Nederlandse justitie zijn en blijven vaag en missen elke rechtsgrond. Duidelijk is wel 
dat men in beweging is gekomen door druk van een lobby uit bepaalde kring en de wens van Nederland om ineens 
‘ballen’ te tonen met betrekking tot de strijd tegen terrorisme.

Dit is een schending van eerder gemaakte afspraken en tevens een schending van de eigen normen en waarden; 
want moet straf, volgens de eigen wetgeving, niet een maatschappelijk doel dienen? Welk doel is dit, mocht justitie 
haar zin krijgen? Rancune en wraak, politiek gewin, en ‘gewenste’ beeldvorming, verpakt in het onschuldige woord 
'genoegdoening'.

Waarschijnlijk weet de Nederlandse justitie dat het geen haalbare kaart is om Knut Folkerts uitgeleverd te krijgen, 
maar door een internationaal aanhouding- en uitleveringsverzoek is Folkerts weer een gevangene. Het risico te 
worden aangehouden buiten Duitsland en aan Nederland te worden uitgeleverd om alsnog, wederom, jaren in de 
gevangenis te moeten verblijven, is immers een te groot risico voor iemand die al achttien jaar heeft gezeten. 

Knut Folkerts is nu dus een gevangene binnen de eigen landsgrenzen …

In deze brochure zijn teksten gebundeld die een licht werpen op de hypocriete houding van de Nederlandse overheid 
in de zaak-Knut Folkerts. We willen daarmee een tegenwicht bieden aan de doorgaans eenzijdige berichtgeving rond 
de juridische procedures van Knut Folkerts in Nederland.

Steungroep Knut Folkerts
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P R E S S E M I T T E I L U N G

Wir - die Anwälte von Knut Folkerts - haben sowohl aus der niederländischen als auch der deutschen Presse erfahren, dass 
die niederländische Justiz die deutsche Regierung um Vollstreckung des niederländischen Urteils ersucht hat.

Das Ersuchen ist nicht gerechtfertigt.

Knut Folkerts wurde im September 1977 nach einem Schusswechsel mit niederländischen Polizisten festgenommen, bei 
dem der Polizeibeamte Arie Kranenburg tödlich und sein Kollege Leen Pieterse schwer verletzt wurden. Knut Folkerts 
wurde wegen dieser Tat vom Landgericht Utrecht zu einer Freiheitsstrafe von 20 Jahren verurteilt. Aufgrund eines 
Auslieferungsersuchens der bundesdeutschen Behörden wurde er am 17.10.1978 an die Bundesrepublik Deutschland 
ausgeliefert. Es handelte sich hierbei zunächst um eine vorläufige Auslieferung mit dem Ziel, ihn nach Verurteilung seitens 
des deutschen Gerichts zurückliefern zu lassen, um die Strafe aus dem Utrechter Urteil zu vollstrecken. 

Nachdem Knut Folkerts vom Oberlandesgericht Stuttgart im Juli 1980 wegen Taten in der Bundesrepublik Deutschland zu 
einer lebenslangen Strafe verurteilt worden war, traten die niederländischen Behörden an die BRD heran und teilten mit 
Note vom 02.12.1980 mit, dass man nach erneuter Prüfung zu dem Schluss gekommen sei, nicht auf einer Rücklieferung 
zu bestehen, sondern die vorläufige in eine endgültige Auslieferung abzuändern. 

Aus der Note geht hervor, dass eine zusätzliche Haft aufgrund des niederländischen Urteils nicht gewünscht und die Strafe 
in der BRD als ausreichend angesehen wird, weil eine Rücklieferung „dazu führen würde, dass der Zeitpunkt, zu welchem 
Folkerts jemals in die freie Gesellschaft zurückkehren könnte, viel weiter in der Zukunft liegen würde“. „Die Folkerts in 
der Bundesrepublik auferlegte Strafe entspricht hinreichend dem bekannten Willen des Gerichts in Utrecht.“

Sämtliche bundesdeutschen Institutionen, die im Folgenden mit Knut Folkerts beschäftigt waren - Generalbundesanwalt, 
Landesjustizministerien und vor allem das OLG Stuttgart als Strafvollstreckungsgericht - haben die Note der 
niederländischen Regierung in dieser Intention verstanden, nämlich, dass von den Niederlanden ein Ersuchen um 
Vollstreckung der niederländischen Strafe nicht gestellt wird, wenn Knut Folkerts die lebenslange Freiheitsstrafe aus dem 
deutschen Urteil nach den bundesdeutschen Bestimmungen zu verbüßen hat.

Dies ist geschehen. Knut Folkerts befand sich durchgängig bis zum 13.11.1995 in Haft, so dass die Bedingung für den 
Verzicht auf zusätzliche Vollstreckung der niederländischen Strafe eingetreten ist. Der niederländischen Strafe aus dem 
Urteil des Landgericht Utrecht ist damit Genüge getan.

Knut Folkerts war über 18 Jahre unter erschwerten Bedingungen in Haft, davon 15 Jahre in Einzel- und Kleingruppenisolation. 
Das in der Bundesrepublik geführte gerichtliche Entlassungsverfahren war langwierig; in seinem Verlauf wurden 
Stellungnahmen und zwei Gutachten eingeholt, die Knut Folkerts eine günstige Legalprognose stellten - 
die sich auch nach nunmehr 10 Jahren bewahrheitet hat.

Die öffentliche Darstellung gibt uns Anlass zu folgenden Berichtigungen:

1) Die niederländische Justiz (konkret das Justizministerium) wurde bereits Ende 1995 nicht nur über die Entlassung, 
sondern auch über die gesamte gerichtliche Entscheidung informiert.

2) Seit der Auslieferung im Jahre 1978 an die Bundesrepublik Deutschland hat sich Knut 
Folkerts nicht mehr in den Niederlanden aufgehalten. Entsprechende anderslautende 
Meldungen entsprechen nicht den Tatsachen.

3) Was die falsche Behauptung, Knut Folkerts sei „pfeifend durch die Straßen in Utrecht gegangen „ suggeriert, gibt in 
keiner Weise seine Haltung zu den Vorgängen in den Niederlanden 1977 wieder. Knut Folkerts hat sich in den letzten 28 
Jahren mit seiner Geschichte und Verantwortlichkeit intensiv und selbstkritisch auseinandergesetzt. Er bedauert den Tod 
von Arie Kranenburg, das Leid seiner Angehörigen, wie auch die schwere Verletzung von Leen Pieterse.
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Wir gehen davon aus, dass die bundesdeutschen Behörden das Ersuchen um Voll-streckung des niederländischen Urteils 
ablehnen werden:

- Die endgültige Auslieferung von Knut Folkerts seitens der niederländischen Behörden beinhaltete den Verzicht auf 
weitere Vollstreckung der niederländischen Strafe , wenn er die deutsche Strafe nach den bundesdeutschen Bestimmungen 
verbüßt hat; 

- Knut Folkerts hat seine Freiheitsstrafe aus dem deutschen Urteil vollständig nach den deutschen Bestimmungen 
verbüßt; 

- Seit der Entlassung von Knut Folkerts sind 10 Jahre vergangen sind, in denen er sich völlig beanstandungsfrei geführt 
hat; 

- Nach 18-jähriger Haft und nunmehr 10-jährigem Leben in Freiheit wäre eine weitere Vollstreckung völlig unangemessen 
und wäre auch keinem Sicherheits- oder Sühneanspruch mehr dienlich.

Rechtsanwalt      Rechtsanwältin
Mr. Jurjen Pen      Ulrike Halm
Amsterdam      Hannover 
Tel. +31(0)206275411     Tel. +49(0)511-307607-0
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Voormalig RAF-lid Knut Folkerts is onderwerp van een justitieel conflict tussen Nederland en Duitsland. 
De Nederlandse justitie neemt daarmee niet alleen een diplomatiek risico maar gaat ook voorbij aan eerdere 
afspraken.

In december 2003 wordt Knut Folkerts, ex-lid van de Duitse Rote Armee Fraktion, aangehouden op het Turkse vliegveld Izmir. 
Nederland blijkt hem in oktober 2001 op de internationale opsporingslijst te hebben geplaatst. Normaal gesproken zouden 
de Turkse autoriteiten contact hebben opgenomen met Nederland om de vangst te melden en te overleggen over bijvoorbeeld 
voorlopige hechtenis in afwachting van een officieel uitleveringsverzoek. Of dat is gebeurd, is niet bekend. Wel bekend is dat 
Folkerts na enig oponthoud gewoon mag doorreizen. Minder bekend zijn de gevolgen van dit incident. De kortstondige arrestatie 
luidt het begin in van procedures over en weer, die nu zijn uitgemond in een justitieel conflict tussen Nederland en Duitsland.
De Nederlandse justitie heeft in juli 2005 van de Duitsers geëist dat Folkerts alsnog zijn Hollandse straf gaat uitzitten. Drie 
maanden eerder had Folkerts op zijn beurt een bodemprocedure aangespannen met onder meer de eis hem van de internationale 
opsporingslijst te schrappen. De aanhouding in Turkije was voor hem een verrassing.
Sinds 1995 is Folkerts vrij man, na achttien jaar in de cel te hebben gezeten voor zijn aandeel in de RAF. Oorspronkelijk was 
hij in 1980 door een Duitse rechter veroordeeld tot levenslang. In 1995 komt hij echter onder voorwaarden vrij. Folkerts heeft 
dan inmiddels afstand genomen van de gewapende strijd van de RAF. Met de vrijlating van Folkerts en andere RAF-leden zet 
Duitsland een symbolische punt achter deze gewelddadige geschiedenis die de bondsrepubliek sinds de jaren zeventig in de 
greep heeft gehouden. Folkerts leeft sindsdien in de veronderstelling dat ook zijn verleden een afgesloten hoofdstuk is.

Tot dat afgesloten hoofdstuk behoort volgens Folkerts ook de gevangenisstraf van twintig jaar die hij in december 1977 kreeg 
opgelegd door de rechtbank van Utrecht voor het doodschieten van de Utrechtse agent Arie Kranenburg. De Nederlandse 
autoriteiten denken daar nu anders over. Volgens Nederland heeft Folkerts die straf nooit uitgezeten en moet hij dat dus alsnog 
doen. Nederland beschuldigt Duitsland inmiddels zelfs openlijk van woordbreuk. Justitiewoordvoerder Martin Bruinsma stelt 
dat er indertijd glasheldere afspraken zijn gemaakt. Duitsland zou Folkerts tot levenslang veroordelen. In ruil daarvoor zag 
Nederland af van het voltrekken van de gevangenisstraf van twintig jaar. Mocht Folkerts voortijdig vrijgelaten worden, dan zou 
Duitsland ervoor zorgen dat hij de Nederlandse straf alsnog in een Duitse cel zou uitzitten “Omdat Folkerts vroegtijdig uit de 
levenslange gevangenisstraf is ontslagen, zonder dat Duitsland zoals afgesproken het Utrechtse vonnis voltrok, voelen wij ons 
niet meer aan de gemaakte afspraken gebonden”, aldus Bruinsma in de Berliner Zeitung van 2 september. Het is de officiële 
beleidslijn van het departement in Den Haag.
Maar uit de officiële correspondentie tussen Nederland en Duitsland blijkt niets van dergelijke afspraken. Het ligt eerder omgekeerd. 
Nederland heeft in 1980 juist willens en wetens afstand gedaan van de uitvoering van het vonnis van de Utrechtse rechtbank.
Daarvoor moeten we terug naar de onderhandelingen die de Nederlandse en Duitse autoriteiten voeren na de arrestatie van 
Folkerts in Utrecht. De Duitsers willen Folkerts namelijk óók berechten voor zijn aandeel in de RAF. De autoriteiten komen vrij 
snel tot een vergelijk. Folkerts wordt eerst in Nederland berecht. Vervolgens zal hij tijdelijk uitgeleverd worden aan Duitsland, 
om ook daar berecht te worden. Na de rechtszaak in Duitsland zal Folkerts teruggeleverd worden aan Nederland, om hier zijn 
straf van twintig jaar uit te zitten. Daarna zal Nederland hem weer aan Duitsland uitleveren, waar Folkerts zijn Duitse straf zal 
moeten uitzitten.

In 1980, als Folkerts in Duitsland tot levenslang is veroordeeld, neemt zijn advocaat contact op met het Nederlandse ministerie 
van Justitie met de vraag hoe het zit met de teruglevering aan Nederland. Uit het antwoord van Justitie blijkt dat de autoriteiten in 
Den Haag intussen een andere kijk op de zaak hebben gekregen. Folkerts hoeft niet langer terug naar Nederland om daar eerst 
zijn straf uit te zitten.
De redenen die toenmalig staatssecretaris Haas van Justitie daarvoor heeft zijn opmerkelijk, zo blijkt uit een brief van 7 november 
1980. Als Nederland zou vasthouden aan de gemaakte afspraken zou dat betekenen dat het tijdstip waarop Folkerts ooit in de 
vrije samenleving terug zou kunnen keren, dan waarschijnlijk aanmerkelijk verder in de toekomst komt te liggen. En dat vindt 
Nederland geen goede zaak. Nederland wil daarom niet dat beide straffen achter elkaar uitgevoerd worden. Bovendien blijkt uit 
deze woorden dat Nederland rekening houdt met de mogelijkheid dat Folkerts niet levenslang in de gevangenis zal blijven, maar 
volgens de geldende Duitse regels aangaande levenslange straffen eerder zal kunnen vrijkomen.
Daarnaast vindt de staatssecretaris dat “de aan Folkerts in Duitsland opgelegde straf voldoende aan de kennelijke wil van de 
Rechtbank Utrecht tegemoet komt, dat Folkerts gedurende lange tijd uit de maatschappij verwijderd blijft”. Het langdurig 
verblijf van Folkerts achter Duitse tralies komt er wat de Nederlandse autoriteiten betreft de facto op neer dat het vonnis van de 
Utrechtse rechtbank wordt geëffectueerd.

WOORDBREUK
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De regering beseft dat deze nieuwe opstelling betekent dat Folkerts 
nooit meer in Nederland zijn straf zal uitzitten. “Daarbij aanvaardt 
zij dat als gevolg van de definitieve uitlevering van Folkerts de Duitse 
bondsregering niet langer verplicht en evenmin in staat zal zijn 
Folkerts ooit aan de Nederlandse justitie ter beschikking te stellen 
teneinde alsnog zijn Nederlandse straf te ondergaan.”
Nederland houdt slechts één slag om de arm: als Folkerts uit zijn 
Duitse cel weet te ontsnappen, houdt Nederland zich het recht voor 
om te “bezien welke mogelijkheden bestaan om te bevorderen dat hij 
alsnog zijn Nederlandse straf uitzit”. Maar nergens wordt gesteld dat 
Folkerts wel de Utrechtse straf moet uitzitten als zijn levenslange straf 
voortijdig beëindigd wordt.
Folkerts vlucht niet, zit achttien jaar vast, waarvan vier jaar in isolatie 
en de rest in extra beveiligde gevangenissen onder verzwaard regime. 
Hij komt volgens de normale gang van zaken in Duitsland in 1995 
voorwaardelijk vrij nadat hij afstand heeft genomen van de gewapende 
strijd van de RAF.

Niet alleen Folkerts ging ervan uit dat Nederland had afgezien 
van voltrekking van het Utrechtse vonnis. De Duitse autoriteiten 
verkeerden in dezelfde veronderstelling, zo blijkt in 1992 wanneer de 
Generalbundesanwalt onderzoekt of Folkerts in aanmerking komt 
voor voorwaardelijke invrijheidstelling. De procureur-generaal verwijst naar een nota van 2 december 1980 van de Nederlandse 
regering: “Dat betekent, dat de door de rechtbank van Utrecht opgelegde vrijheidsstraf van twintig jaar alleen op uitdrukkelijk 
verzoek van Nederland ten uitvoer gelegd zal worden. In haar nota van 2 december 1980 heeft de Nederlandse regering tot 
uitdrukking gebracht, dat van haar een dergelijk verzoek niet te verwachten valt, als de veroordeelde in Duitsland de levenslange 
gevangenisstraf uitzit. (…) Dit rechtvaardigt de aanname dat de Nederlandse regering, ook als de veroordeelde voorwaardelijk 
vrijkomt, niet om overname van het vonnis zal verzoeken.”
In andere documenten rond de voorwaardelijke invrijheidstelling van Folkerts betrekken de Duitse autoriteiten dezelfde stelling: 
Nederland heeft feitelijk afgezien van de executie van het Utrechtse vonnis.
In december 1995 meldt de toenmalige advocaat van Folkerts de voorwaardelijke vrijlating van zijn cliënt aan het ministerie van 
Justitie. Hij voegt de uitspraak van het Gerechtshof van Stuttgart bij. De Nederlandse autoriteiten nemen daarop contact op met 
de Duitse en verzoeken om meer informatie. In september 1996 wordt het Nederlandse ministerie van Justitie ook door de Duitse 
procureur-generaal in Karlsruhe geïnformeerd over de voorwaardelijke invrijheidstelling van Folkerts. Van Nederlandse zijde 
komt dan geen reactie, geen protest en ook geen verzoek om Folkerts alsnog zijn Nederlandse straf uit te laten zitten. Folkerts 
zelf ontvangt evenmin een oproep van de Nederlandse autoriteiten om zich te melden.

De vraag is waarom Nederland pas tien jaar later, in juli 2005, wel tot handelen overgaat, Duitsland van woordbreuk beschuldigt 
en voltrekking van het Utrechtse vonnis eist. Het kan zijn dat achter de schermen grote druk is uitgeoefend door politie en justitie 
uit Utrecht, die de schietpartij uit 1977 nooit zijn vergeten. Nu terrorismebestrijding een hot issue is, lijkt het maatschappelijk 
klimaat rijper voor het vereffenen van oude rekeningen dan in 1995.
Het kan ook zijn dat die druk extra werd verhoogd toen duidelijk werd dat Folkerts zelf de aanval koos en in april van dit jaar een 
bodemprocedure begon tegen de Nederlandse staat met als inzet dat de overheid de internationale signalering moet intrekken 
en moet afzien van pogingen om Folkerts alsnog de Nederlandse straf uit te laten zitten.
De hernieuwde pogingen om Folkerts achter slot en grendel te krijgen, kwamen uiteindelijk in augustus 2005 in de openbaarheid 
via weduwe Joke Kranenburg.
Alle aandacht is sindsdien gericht op de begrijpelijke smart van Kranenburg en het schandaal dat Folkerts als vrij man rondloopt 
zonder ooit te hebben geboet voor de moord op agent Kranenburg. Dat Nederland zelf in 1980 bewust heeft afgezien van 
voltrekking van het Nederlandse vonnis verdwijnt zo naar de achtergrond. Ook de uitdrukkelijke Nederlandse wens om Folkerts 
zijn straffen niet achter elkaar te laten uitzitten, omdat hij dan waarschijnlijk nooit meer vrij zou komen, wordt zo onder het tapijt 
geveegd.
Levenslang is levenslang, heet het plotseling anno 2005. Voor terroristen geen genade. Als die verduvelde Duitsers Folkerts 
eerder vrijlaten, zullen we alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat hij alsnog twintig jaar achter de tralies verdwijnt. Die 
verontwaardiging, tien jaar na de vrijlating van Folkerts, komt nogal raadselachtig over. Maar de boodschap is duidelijk Nederland 
is niet soft on terrorism. En om die boodschap te verkondigen wordt een leugentje niet geschuwd en desnoods de grote buur 
geschoffeerd.

Door Jelle van Buuren

Uit: De Groene Amsterdammer, 7 oktober 2005, pp. 16-17

Knut Folkerts in de jaren negentig in de 
Hochsicherheitstrakt van de gevangenis van Celle 
(deze foto behoort niet tot het oorspronkelijke 
artikel van de Groene)
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GroenLinks bijeen in vergadering op het Congres in Utrecht d.d. 7 maart 2009

Constaterende dat:
- Groenlinks mensenrechten hoog in het vaandel heeft staan;
- in het verkiezingsprogramma zelfs een hoofdstuk aan mensenrechten wordt gewijd;
- Knut Folkerts (ex-RAF-lid) zijn straf heeft uitgezeten in Duitsland;
- de Nederlandse regering in een brief aan de regering van de Bondsrepubliek Duitsland (gedateerd 02.12.1980), 

dat men na de veroordeling van Knut Folkerts door het provinciaal Hooggerechtshof Stuttgart-Stammheim, tot de 
conclusie is gekomen, af te zien van een teruglevering van Knut Folkerts naar Nederland;

- de Nederlandse regering daardoor de voorlopige uitlevering in een definitieve uitlevering aan de BRD heeft 
veranderd; een aanvullende straf op grond van het Nederlands vonnis niet gewenst is, en de straf in de BRD 
“voldoende aan de kennelijke wil van de rechtbank tegemoet komt”;

- de Nederlandse Staat 6 jaar na zijn vrijlating, op 16 oktober 2001 een internationaal opsporingsbevel heeft afgegeven, 
ondanks het feit dat Knut Folkerts zijn levenslange straf in Duitsland heeft uitgezeten;

- de Nederlandse regering in 2005 een verzoek aan de BRD heeft gedaan om het oordeel van het gerechtshof in Utrecht 
in de BRD uit te voeren. Dit is geheel in tegenspraak met de brief van 02.12.1980.

Overwegende dat:
- hierdoor onrecht wordt aangedaan aan Knut Folkerts;
- de mensenrechten van Knut Folkerts in het geding zijn;
- dit onrecht opgeheven moet worden;
- Knut Folkerts na het volledig uitzitten van een levenslange vrijheidsstraf in Duitsland geen enkele strafvervolging te 

verwachten heeft en als vrij man moet kunnen reizen waarheen hij wil.

Spreekt uit dat:
- de Tweede Kamerfractie van GroenLinks verzocht wordt alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat de 

Nederlandse Staat incluis de Nederlandse regering het nationale en internationale opsporingsbevel intrekt en afziet 
van verdere strafvervolging van Knut Folkerts

- de Tweede Kamerfractie van GroenLinks verzocht wordt alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat de 
Nederlandse Staat incluis de Nederlandse regering het verzoek aan de Bondsrepubliek Duitsland om Knut Folkerts 
zijn Nederlandse straf uit te laten zitten terug trekt.

En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:
De actualiteit van deze motie is: De schending van de mensenrechten. Die al sinds jaren voortduurt en dit onrecht moet 
nu stoppen. Een stem voor deze motie is een stem voor mensenrechten, waar dan ook ter wereld, ook in Nederland.

Indieners:
[volgen 16 namen]

MOTIE KNUT FOLKERTS
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Het gaat er niet om dat Folkerts in Nederland gevangenisstraf riskeert, zoals het partijbestuur van GroenLinks schrijft. De 
kwestie is dat Nederland, in tegenstelling tot de eerder gemaakte afspraken in 1980, na meer dan dertig jaar de straf van 
Folkerts alsnog wil uitvoeren en daarbij de medewerking van Duitsland verzoekt. Een straf die al is ingelost na het uitzitten 
van een levenslange gevangenisstraf in Duitsland van 18 jaar.

De Duitse staat zal de Nederlandse straf niet uitvoeren. Nederland heeft in 1980 definitief afgezien van teruglevering van 
Folkerts en daarmee op de uitvoering van de Nederlandse straf. Daarbij gold als voorwaarde dat hij maar lang genoeg uit de 
samenleving zou verdwijnen en zijn Duitse straf niet zou ontvluchten. Die straf werd als afdoende beschouwd. Men wilde 
niet twee straffen achter elkaar, opdat hij een perspectief op vrijheid had. Bovendien is er vastgelegd in Europese afspraken 
- waarbij ook Nederland partij is - dat iedere langgestrafte uitzicht moet hebben op integratie in de maatschappij.

Na dertig jaar gaat het om een politieke oplossing van het conflict. Een nieuwe strafvoltrekking na 32 jaar, die ingaat tegen 
eerder gemaakte afspraken, is zinloos, dient niemand en heeft geen enkele sociale functie. Het is alleen populistische 
propaganda. De motie is een middel om politiek een oplossing te bereiken.

Daarom is de motie voor een partij als GroenLinks een zinvol initiatief om dit conflict - dat uit de jaren zeventig stamt en 
waarbij ook Nederland is betrokken - ook in Nederland af te sluiten. Bepaalde conflicten met politiek-maatschappelijke 
achtergronden kunnen door de rechtspraak niet opgelost worden. Wie dat bestrijdt, bestrijdt feitelijk de noodzaak van 
politieke oplossingen en daarmee ook het bestaansrecht van politieke partijen zelf.

GroenLinks bewijst met het aannemen van de motie haar politieke deskundigheid en haar intentie tot het bereiken van 
zinvolle oplossingen voor problemen, ook wanneer deze in eerste instantie niet populair zijn. Het zou een teken van 
politieke armoede zijn, als een GroenLinkse partij zou onderschrijven dat Folkerts na meer dan dertig jaar nog eens twintig 
jaar de cel in zou moeten. Daarbij komt nog eens de wetenschap dat het op basis van juridische gronden niet zal komen tot 
een ten uitvoerlegging van de gevangenisstraf van Folkerts in Nederland.

Decennialang wensten de Nederlandse justitie en andere overheidsinstellingen geen rekening te houden met de gevoelens 
van de nabestaanden van het slachtoffer en diens omgeving. De weduwe Kranenburg heeft jarenlang geen goede informatie 
ontvangen van het Ministerie van Justitie of andere overheidsinstellingen over de eventuele tenuitvoerlegging van de 
Nederlandse gevangenisstraf van Folkerts. Zij werd niet dan wel onjuist geïnformeerd.

Waarom de staat destijds afzag van de executie van de gevangenisstraf en daar 25 jaar later anders over denkt, blijft een 
vraag die de staat hardnekkig weigert te beantwoorden. Een reden hiervoor zal wel het veranderende, rechts-populistische 
klimaat in Nederland zijn. Heden ten dage eist de publieke opinie in toenemende mate een krachtig overheidsoptreden 
op strafrechtelijk gebied en meer aandacht voor slachtoffers. De wortels van GroenLinks kunnen nooit gebaseerd zijn op 
opportunisme en populistische tendensen. Ze zou zich moedig moeten inzetten voor zinvolle politieke oplossingen.

Dus ons advies: stem voor deze motie.

Een stem voor deze motie is een stem voor mensenrechten, waar dan ook ter wereld, ook in Nederland.

Jan Dijkgraaf en Paula Meijer

(Deze tekst is een aangepaste versie van de oorspronkelijke toelichting van 28 februari 2009)

TOELICHTING MOTIE

KNUT FOLKERTS
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Gevangenen met een levenslange veroordeling moeten na vijftien jaar in aanmerking komen voor strafvermindering. ‘We 
mogen mensen niet afschrijven.’ Dit bepleit een groep van veertig gerenommeerde juristen en wetenschappers, die zich 
woensdag in dagblad Trouw heeft gepresenteerd.

De deskundigen vinden het inhumaan om veroordeelden zonder enig perspectief op vrijlating voor de rest van hun leven 
achter de tralies te zetten. ‘Dan kun je net zo goed de doodstraf weer invoeren’, zegt initiatiefnemer Wiene van Hattum, 
universitair docent strafrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. De groep wil in de wet vastleggen dat tot levenslang 
veroordeelden iedere vijftien jaar beoordeeld worden om te bezien of ze eerder vrij kunnen komen.

Rechters leggen steeds vaker levenslange straffen op. Sinds 2000 gebeurde het 25 keer; in de vijftig jaar daarvoor 
kregen veertien veroordeelden levenslang. Die toename laat zich volgens de deskundigen niet verklaren doordat er meer 
gruwelijke moorden worden gepleegd, maar door de verharding van het rechtsklimaat.

De straffen worden verder steeds vaker tot de dood uitgezeten en blijven niet, zoals vaak wordt gedacht, beperkt tot 
twintig jaar. Gratieverlening kwam voor het laatst in 1986 voor. Tussentijdse heroverweging van de straf gebeurde tot in 
de jaren zestig. De deskundigen willen daarnaar terug. Ze vinden dat veroordeelden die tot inkeer komen of genezen na 
behandeling van hun stoornis een nieuwe kans moeten krijgen. ‘Dat is een kwestie van mensenrechten. Ik vind dat je 
mensen niet mag afschrijven,’ aldus Van Hattum.

De groep heeft nadrukkelijk niet de wens dat alle levenslang gestraften eerder vrij komen. ‘Zij hebben zeer ernstige 
delicten gepleegd, die een diepe indruk op de samenleving hebben achtergelaten en die zeer veel leed aan de slachtoffers 
en nabestaanden hebben toegebracht. De oplegging van een levenslange gevangenisstraf voor dergelijke delicten kan uit 
een oogpunt van vergelding en maatschappijbeveiliging een passende reactie zijn.’

De deskundigen hebben zich verenigd in het forum Humane tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf, 
dat met een website en nieuwsbrieven van zal zich laten horen. Onder hen zijn Geert Knigge, advocaat-generaal bij de 
Hoge Raad en Dick Raes, hoogleraar forensische psychiatrie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Rijksuniversiteit 
Groningen.

Ook strafpleiter Willem Anker heeft zich aangesloten bij het collectief. De advocaat van diverse moordenaars die levenslang 
kregen, riep eerder op tot onderzoek naar het steeds vaker opleggen van levenslange straffen.

Het pleidooi voor een tussentijdse beoordeling van levenslang gestraften klonk ook al eerder. De Raad voor de 
Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) adviseerde de minister van Justitie in 2006 en dit voorjaar opnieuw om 
levenslang gestraften perspectief te geven op vervroegde vrijlating.

Volgens het nieuwe forum sluit het pleidooi bovendien aan bij rechtspraak van het Europese Hof voor de rechten van de 
mens in Straatsburg, dat ook vindt dat de duur van de levenslange straf verminderd moet kunnen worden.

Uit: De Staatscourant, 20 augustus 2008

'MAAK STRAFVERMINDERING

BIJ LEVENSLANG MOGELIJK'
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Ist die Welt im Vergleich zu den 60er und 70er Jahren anders geworden?

Sie ist zum einen völlig anders und zum anderen gleich geblieben. Man muß nur an den Bereich der Produktivkraftentwicklung denken, 
an den der gesellschaftlicher Beschleunigung, an die Globalisierung und vieles mehr. Auch bei uns hat sich vieles geändert. Damals 
dachten wir - im Kontext mit der gesamten internationalen Linken -, wir haben eine ausreichende Gegenvorstellung zu den bestehenden 
Verhältnissen und sind in der Lage, eine bessere Gesellschaft zu organisieren. Später hat sich gezeigt, daß wir zwar ein konkretes 
gegenkulturelles Bewußtsein herausgebildet hatten, in der Frage der konkreten Gegengesellschaftsbestimmung aber über das Allgemeine 
nicht hinausgekommen sind. Gleich geblieben sind - wenn natürlich auch modifiziert - die Ausbeutungsverhältnisse, die Hierarchie in 
der Zuteilung von Lebensverhältnissen. Aber auch das hat seine Selbstverständlichkeit verloren. Der Triumph des Kapitalismus nach 
dem Zusammenbruch des Realsozialismus, also dem Ende des ersten Versuchs in der Welt, eine sozialistische Gesellschaftsform zu 
etablieren, steht, wie die aktuelle Krise Zeigt, inzwischen auch auf tönernden Füßen. Vielleicht ist das die Zeit, wo endlich etwas Neues 
entstehen kann.

Die philosphische Annährung an den Begriff «Gewalt» bzw. «bewaffneter Kampf».

Das ist mir zu allgemein. Zur Gewalt kommt es, wenn sich in der Gesellschaft ein konkretes Bewußtsein darüber entwickelt hat, dass 
ein anderes soziales Leben möglich ist, die herrschenden Verhältnisse den Weg dahin aber blockieren und unterdrücken wollen. In dem 
Moment entsteht das politisch wirksame Gefühl, das vielen in der Gesellschaft unrechtmäßig etwas vorenthalten wird und das kann dann 
gewaltsam eskalieren. Gewalt von unten ist immer Resultat der Erfahrung von Ungerechtigkeit. Über die spezielle Gewalt in den 70er 
Jahren müßte man noch einmal gesondert reden. Man kann sie in der Bundesrepublik Deutschland z.b. nicht begreifen, wenn man nicht 
sieht, daß die deutsche Nachkriegsgesellschaft eine war, die von Massenmördern und ihren Sympathisanten beherrscht worden ist. Bei 
allem, was wir falsch gemacht haben - das schlimmste wäre gewesen, mit denen zu paktieren und in einem Boot zu sitzen.

Über 20 Jahre Gefängnis, aus dem täglichen Leben (in Gefangenschaft). Was tut man mit seiner Zukunftsvision/Überzeugung?

Ich hoffe, man hält an seiner Überzeugung fest. Die Überzeugung hat ja nichts mit den Mitteln zu tun, die man früher angewandt hat. 
Die bedürfen selbstverständlich der radikalsten Kritik. Die Überzeugung hat nur etwas mit der Ehrlichkeit zu tun, mit der man in die Welt 
blickt. Wer die Augen aufmacht, sieht, wie ungerecht es in dieser Welt zugeht und kann von da zu dem Selbstverständnis gelangen, daß 
man diese Ungerechtigkeiten nicht akzeptieren darf.
 
Die Welt heute, allein in Asien werden 65.000 Kinder mehr sterben aufgrund der Kreditkrise.

Jean Ziegler, der UN-Sonderbeauftragte, sagt: Jedes verhungerte Kind ist ein ermordetes Kind. Er begründet das damit, daß laut Uno-
Untersuchung die Produktivkraftentwicklung der Welt so weit vorangeschritten ist, daß ca. 12 Mrd. Menschen ernährt werden könnten, 
also mehr als doppelt so viel, wie heute leben. Wenn dann trotzdem jemand an Hunger stirbt, hat das nichts mit irgendeiner Fatalität 
zu tun, die äußerhalb der Gesellschaft liegt, sondern mit der Absicht von Besitz und nicht-teilen-wollen. Wir haben die Ungerechtigkeit 
der Verhältnisse damals erkannt und deswegen gehandelt. Das gibt nicht allem, was wir praktisch im Kampf gemacht haben recht. Aber 
wir wollten die gesellschaftlichen und die Produktionsverhältnisse, die solche Folgen haben, mit vielen anderen in der Welt ändern. Wir 
müssen weiter suchen.

Wie sind die politischen Verhältnisse heute in Deutschland?

Deutschland ist in gewisser Weise ein «normaler» kapitalistischer Staat geworden. So wird er ja auch von den anderen Staaten in 
Europa behandelt. Die Nazi-Vergangenheit ist in die Geschichte abgedrängt. Viele Linke aus dem 68er-Aufbruch sind Bestandteil der 
neuen Mittelschichten. Sie halten zwar noch einen Habitus von früher hoch, sind aber inzwischen längst konservativer Bestandteil der 
Gesellschaft. Ihre soziale Sensibilität und ihre konkretes Gefühl von sozialer Gerechtigkeit ist ihnen abhanden gekommen. Das hat sich 
schon lange vor der Hartz-IV-Gesetzgebung gezeigt, kommt aber da besonders zur Geltung. Hartz-IV ist ja der ökonomische Rassismus, 
mit dem Millionen von Menschen, die für die Produktion nicht mehr gebraucht werden, auf ein gesellschaftliches Abstellgleis geschoben 
werden, auf dem sie dann irgendwann wegsterben sollen, ohne dass sie vorher zum politischen Problem werden. Hartz-IV ist die radikalste 
Aufkündigung jeder gesellschaftlichen Solidarität. Die Mittelschichten wollen, daß es so bleibt wie es ist: Ihr Wohlstand soll gesichert 
bleiben und die, die nicht dazu gehören, sollen ihr Leben als Unterschicht verbringen. Ich nenne das deshalb rassistisch, weil es wie 
selbstverständlich Lebensrechte in der Gesellschaft zuteilt. Das gesellschaftliche Bild der Gleichheit der Menschen ist völlig aufgelöst. 
Der Nazismus kommt hier auf einer anderen Ebene zurück über eine ökonomische Zuteilung von Lebensrechten. Die grundsätzlichen 
Verhältnisse in Deutschland sind also reaktionär. 

Zu mir selber: ich war insgesamt über 21 Jahre im Gefängnis, bin seit 1995 draussen. Ich war Mitglied des Kommando Holger Meins und 
mitverantwortlich für die Besetzung der Deutschen Botschaft in Stockholm 1975. Heute arbeite ich als Dokumentarfilmer in Hamburg. 
Wer meine Interviews lesen will, findet sie veröffentlich auf der Seite www.bellastoria.de, dort unter der Rubrik “Veröffentlichungen”.

9 Juli 2009

INTERVIEW KARL-HEINZ DELLWO
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Lof voor een revolutionair

Wanneer de onderdrukking toeneemt
Worden velen ontmoedigd
Maar zijn moed groeit.

Hij organiseert zijn strijd
Om het hongerloontje, om het theewater
En om de macht in de staat.

Hij vraagt het eigendom
Waar kom je vandaan?

Waar altijd wordt gezwegen
Daar zal hij spreken
En waar onderdrukking heerst en sprake is van het noodlot 
Zal hij de namen noemen.

Waar hij aan tafel gaat
Gaat de ontevredenheid aan tafel
Het eten wordt slecht
En als benauwend wordt de kamer ervaren.

Waarheen ze hem jagen, daarheen gaat het oproer,
En waar hij verjaagd is, blijft toch de onrust.

Bertolt Brecht

(origineel: Lob des Revolutionärs)
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