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()P HET moment, dat wij het nevenstaand gepubliceerde. gesprek voerden was het bljna twintig maanden
geleden, dat de journalist Andreas Baader, die tot drie
jaar tuchthuis was veroordeeld wegens brandstichting op
de afdeling oorlogsspeelgoed van een warenhuis te
Frankfurt, door enige zljner geestverwanteh gewapender
hand uit zljn gevangenschap werd bevrljd. Sedert die
dag is de Baader':'Meinhof-groep - behalve naar Baader
ook genoemd naar de journaliste Ulrike Marie Meinhof 
vrljwel geen dag van de Westduitse voorpagina's
verdwenen. De linkse pers noemt hun socialisme van de
daad de handelwljze van 'blanquistise avonturiers',
'wildgeworden kleinburgers' en 'gefrustreerde, succesloze,
ontgoochelde sla-erop-socialisten (konkret). De rechtse
pers heeft hen gediaboliseerd tot 'staatsvljand no. I'
(Welt am Sonntag) en 'een georganiseerde gangsterbende
die nauwelijks haar gelijke kent in de Westduitse
criminele geschiedenis' (Frankfurter Allgemeine Zeitung).
Ondanks de massale inzet van de politie en ondanks de
'opwekking tot lynch-justitie' (Heinrich Böll) van de zljde
van sommige publiciteitsorganen is de Westduitse justitie

er nog steeds niet in geslaagd de geheie 'harde kern' van
de groep onschadelljk te maken. Deze 'harde kern'
omvatte oorspronkelljk naar schatting een man of
twintig. Elf hunner, waaronder de advocaat Horst Mahler,
zitten achter de tralies. Twee hunner, p.etra Schelm en
Georg von Rauch stierven na vuurgevechten met de
politie. Zes hunner, Ulrike Meinhof, Andreas Baader,
Gedrun Ensslin, 'Manfred Grashof, Jan-Carl Raspe en
Holger Klaus Meins, bevinden zieh nog op vrlje voeten.
Het onderstaand vraaggesprek is het eerste dat een der
centrale figuren van de grbep heeft afgegeve9, sinds
Michele Ray er in juni-W70 in slaagde tot Vlrike Meinhof
en de haren door te dringen. De voorwaarden waarop het
plaats kon vinden waren: strikte anonimiteit, geheim
houding van de plaats 11ansamenkomst en de belofte
niets te publiceren dat zou bljdragen tot het localiseren
van de groep of individuele leden van de groep. Het
vraaggesprek vond plaats enkele uren voordat onze
gesprekspartner, met eell aantal zljner geestverwanten,
zou a1reizen naar een, ver van het bondsrepublikeinse
gewoel gelegen, onderduikadres. ,

Een lanrzamerhand vertrouwd beeld op de Westdultse we,en: zwaarbewapende poUtiemannen, op jacht naar de 'harde kern'
van de groep.



:INHOF-GROEP

RGEROORLOG
- \IN ~ //1 /f-L

a:

Wij hebben voor hem een exemplaar
meegebracht van het dagblad 'Die
Welt', dat op zijn voorpagina uitge
breid aandacht besteedt aan bet pro
ces, dat op het ogenblik in Düsseldorf
wordt gevoerd tegen de automonteur
Karl-Heinz Ruhland, die daar zijn
voormaaige kameraden publiekelljk
beschuldigt van onder meer het ont
werpen van plannen tot liquidatie van
deserteurs- en het eveneens nimmer
uitgevoerde voornemen om Bondskan
selier Willy Brandt te ontvoeren.

'Onzin, werkelijk totale onzin,' zegt onze
gesprekspartner niet wnder wrevel. 'Het
lijkt mij overigens weinig zin hebben om
de beweringenvan de:ooverrader te gaan
weerleggen. Ruhland was trouwens niet
meer dan een meeloper, een man die
nooit tot de ingewijden van de groep
heeft behoord, al wist hij genoeg om ons
nu in moeilijkhedente brengen.'
Die moeilijkheden zijn de Baader-Mein
hof-groep dan ~~. geble-
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'yen, deel
van haar 'harde kern' heeft besloten
om West-Berlijn - voor de groep een be
langrijk operatieterrein, - voorlopig de'

r~~ toe te keren. Het motief h1ervoorwas~~b ~Jl:eenRuJ;llang'llk;e vJ~"L
i(iu ,kadressen en vluehtw~ (me~
terlslotte vel'DlDedendat Ruhland, dJe
reeds op 20 deeember 197018g~arresteerd,
zijn wetensehap reeds v66r de eerste zit
tingsdatum van de DüsseldJOrferreeht-"
bank aan de justitie heeft doorgegeven),
doch vooral de, door dit proces opnieüw
tot optimale hoogte opgevoerdespanning
rond de groep. 'Het leek ons verstanäig
om. ons voorlopig te onttrekken aan
de risico's die deze opgevoerde spanning
met zieh meebrengt,' zegt onze gespreks
partner. Hij geeft geen antwoord op de
vraag, hoe het in West-Berlijn opererende
deel van de groep erin 18 geslaagd om
deze zwaarbewaakte stad uit te mmen.
Hij wU slechts kwijt, dat de vluehtweg
langs Seandinavie en Nederland leidt, om
tenslotte te eindigen in een aanmerkelijk
zuidelijker gelegen gebied, waar hen on
derdak zal worden gebodendoor een,sym-

phati&erende groep marxisten-leninisten.
'Zij liggen niet helemaal op On2e ideolo
gische lijn', zegt hij, 'maar wij zijn daar
in elk geval veilig.' De groep 18van plan
om ongeveer een maarid in retraite te
blijven, gedurende welke periode zlJ zieh'
zal .bezinnen op de volgende fase van
haar revolutionaire activiteiten. De in de
Bondsrepubliek gebleven kameraden,
waaronder een vertegenwoordigervan de
'harde kern', zullen in die tlJd werken
aan een nleuw net van onderduikadre8
sen, benevens de completering van in
strumentarium, wapenarsenaal en wa
genpark (naar schatting van de West
duitse palitie beschikt de Baader-Mein
hof-groep over del'tig auto's).
En dan?
'Dan zal de leiding zieh weer blJ de

,achtergebleven kameraden voegen.'
De leiding? Waarom hanteert een anti
autoritaire groepering zulk een. autorita.1r
begrip?
'Natuur1ijk besehild; de groep over een
leiding,' antwoordt ODl!le gesprekspartner
gelrriteerd. 'Een leiding i8 nodig. Wat zou
de groep moeten beginnen, als er geen
leiding aanwezig was om de te volgen
strategie te ontw1kkelen? Dan mnden
wlJ ons beter meteen blJ de pol1tie san
geven.'
In: lmeverre wordt op deze leiding het
stempel gedrukt van Ulr1keMarie Mein
hOf - onmiskenbaar het mtellectuele
brein van de groep?
'Als Ul~ JDt>rge~ WOl'dt searreeteerd en

In -dege~>~.~ .&W ....~w~k gewoon,door. ~. iiiiliii'\-- .be- '
kw8am karneraad, maar zM':Ja-tUBt o~-
baar.' -
En .wät, in getalsmatige zin, leidt de
'harde kern' van de groep? Een schare
aarihangers van drieduizend, driehonderd
of dertig man?

'De Springer-fascisten', zegt onze ge
sprekspartner, 'beweren al twee jaar lang,
dat wij niets meer vertegenwoordigen,dan
een kleine, eriminele, totaal van de arbei
ders geIsoleerd staande,. groep romant1ci
en desperado's. Zlj doen' alles Q1D onze
zogenaamde misdaden op te blazen, ter
wijl zij tegelijkel'tijd alles doen om onze
aanhang te bagaJtelli&eren.ClJfers over
ODl!le sterkte kan en w1l ik nlet noemen.
Maar onoo aarihang 18aanmerkelijk gro
ter, dan menigeen lief zal zijn. Er zijn
mensen van ans door de pol1t1egepa~,
dat 18 onmiskenbaar waar, rnaar het
grootste gedeelte van de harde kern van
de groep is, ondanks alle razzia's,. nog
steeds in de gelegenheidom haar pol1tie-



ders gelsoleerd staande,' groep romantlcl
en desperado's. Zlj doen' alles Qm onze
zogenaamde misdaden op te blazen, ter
wijl zij tegelijkel'tijd alles doen om onze
aanhang te bagaJtelllseren. Cijfers over
onze sterkte kan en wH ik nliet noemen.
Maar onze aanhang 18 aanmerkelijk gro
ter, dan menigeen lief zal zijn. Er zijn
mensen van ons door de politie gepak;t,
dat 18 onmiskenbaar waar, Maar het
grootste ~deelte van de harde kern van
de groep is, ondanks alle razzia's,. nog
steeds in de gelegenheid om haar politie
ke werk te doen. Hoe ·muden wij daartoe
in staat zijn, als er n1et een groot aantal
mensen bestond, dllit metterdaad bereld 18
om ons steun te verlenen? En hoe kun
nen de Sprlnger-f88c18ten weten, hoe
gl100t of hoe klein onze aanhang is? Wij
vormen een ondergrondse organisatie en
een van de kenmerken van een onder
grondse organisatie Is, dat men, als bul
tenstaander, hObgstens kan raden naar
het tal harer aanhangers.'

Als men de Westdultse pers leest, merken
wij op, krijgt men de indruk, dat elke on
opgeloste bankroof, moordaanslag en ver
keersovertreding wordt geboekt op het
conto van Andreas Baader, Ulrike Mein
bof & Cie. Kan onze gesprekspartner een
enigszins nauwke~ schatting malten
van (bijvoorbeeld) het percentage bank
overvallen, waarvoor zij werkelijk de ver
antwoordelijkheid dragen?

'lk schat het percentage bankovervallen,
dat men ons terecht aanwrijft op tien',
zegt hij. 'En het geld dat wij daarbij
buitgemaakt hebben wij niet, zoals onze
vijanden beweren, ten eigen bate gebruikt.
Dat geld' was en is bestemä voor onze
politieke doelen, voor de aanschaf van
instrumenten en voor de aanschafvan
wapens. Wij gebruiken daar zelf hoog
stens vijftig d zestig mark per week van.
De wijze waarop äe pers tekeer gaat over
dat betrekkelijk geringe bedrag dat wij
achterover hebben gedrukt is kenmerk~
voor äe leugens, de demagogie en de on- g,
wil om te zien waar het ons werkeliJk sei
om gaat. Wij 'zijn geen misdadigers. Wtj

.)ven revolutionaire arbeiä. Het be
roven van banken is voor ans geen doeZ
op .zichzelf. Al onze activiteiten van äe
afgelopen twee iaar dienäen slechts ter
voorbereiding van. ons practisch, revolu
tionair werk. Dit zal in feite pas begi~,
nen, als wij, äe l~rs van äe groep, over
een maanä d zes weken, weer naar äe
Bond.8republiek terug 2ijn gekeerd. En
äe strijd zal eeräer beginnen en effectie
ver woräen gevoerd, dan men op het
ogenbUk vermoedt:

Details over. de te· volgen werkwijze wH
hij niet geven. 'Het zal er in elk geval in
de Bondsrepubliek n1et rustiger op wor-
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den,' zeit hij slechts. Maar uit de twee
ondergrondse, sleehts zelden bestudeerde,
publ1katies vaI\.. het zoseheten 'Kollektiv
Rote Armee Fraktion' ('Das Konzept
Stadtguerilla' en 'Ueber den bewaffneten
Kampf in Westeuropa') kan men leren,
hoe de Baader-Meinhof-groep zieh de ko
mende pol1tiek-revolutiona1re praktijk
voorstelt: een avant-gard.e, die,zonder
daadwerkelijke partieipatie van het pro
leta1iaat (dat immers op grond van""zijn
sociale positie n1et in staat is een revo
lutionaire factor te vormen) , op eigen
kracht de sympathie van de massa's te
winnen middels 'guerrilla.'s tegen d.e sa
df8tische praktijken in opvoedingsgestich
ten', 'gewapend.e acttes tegen gedwongen
ontruimingen' en 'partisanencommando's
tegen fabrieksdirecteuren, die a..rbeiäers
de straat op gooien.' Oe theoret1ei achter
deze coneeptie (n~r de stijl te oordelen
Ulr1ke Meinhof en Horst Mahler) ver
wachten door dit 'prlmaat van d.e prak'
tliTe' dL~~~u1cl$Ukc ",P1aken ,dat

alecbts 'gewap;::e actie.8 Mt mlddel.l(1n~ hV(n;~" .. ~ te.te'~~::'-;
Onze respreks~ weigerlt te bevesti
ren of de aangekondigde acties van de
Baader-Me1nhof-groep inderdaad vol
rens dit plPJtroonzullen verlopen. 'Da tijd
dat wij de arbe1der8 tagen ans inna.men
door ans alleen maar ~ te hauden met
bommen kneden en het in brand steken
van het Amerika-Häus 18 in tedergevaJ
vOorblj,' zegt; hij raad8e1achtig.

Denken hlj en de zijnen DU werkelljk,
vragen wU, dat ~n dergelijke strategie
genoeg eleetriserende werking za.l heb
ben .om biet begeerde bondgenootschap te
bezegelen tussen stadsguerrlllerO's en ar
beidersklasse? Worden de arbeiders juist
niet afgeschrikt door dit soort vertoon
van gewelddadigheid?

Onze gesprekspartner maakt wederom een
gelrriteerde indruk - de veelgestelde
vraag komt voor hem n1et als een ver
rassing. 'Wat wUt u dan? Moeten wtI
soms weer, zoals vroeger, onder de rode
vaan over de KurfÜrstendamm gaan mar
cheren ? Heeft dat de arbeiders een stap
verder geholpen? Natuurlljk 18 de arbe1
dersklasse van ons vervreemd, natuur
lijk gedragen de arbeiders, wie dag in
dag uit is wij.sgemaakt dat wij misdadi
gers zijn, zieh vijandig tegen ons. Maar
op het moment dat het tot de arbeiders
za.l doordringen, dat onze act1es effeet
sorteren, sterker nog, op het moment dat
zij zieh gaan realiseren, dat onze metho
de de enige manier 18 om de bestaande
bez1tsverhoudingen radicaalte verande
ren, zullen zij z1ch massaal aan onze kant
scharen.'

En hoe denkt de Rote Armee Fraktion
een einde ,te maken aan de openmke vij
andsehap jegens hen van de zijde van
de 11nkse beweging in West-Duitsland, de
11nkse beweging die, n6 in de jaren 1967
1968 30.000 bot 40.000 man op de been
te hebben gebracht, thans - door de
aanna.me der Notstandsgesetze, de aan
slag op Rudi Dutschke, de mislukte Pa
rijse revolte en' de. Russische overval op
Tsjeclmslowaklje - hopeloos verdeeld is
geraakt ? Hoe denJgt de RAP ooit dit twis
tend oonglomeraat van maof8ten, stalinis
ten, llnkse sociaal-d.emocraten, trot2kis
ten, polit-clowns, hash-rebellen en aan
hangers van de brother-and-sister-juck
companll weer onder een vaandel tegen
de heersende machten in het .veldte
brengen?
'Dat de situatie ter linkerzijde, vergeleken
met de jaren 1967-1968, siechter is ge
7()1'den, wordt door ons nlet ontkend,'
~gt onze gesprekspartner. 'De situatie is,

der1ijk gezegd, nog 'nooit zo sIecht ge
weest. Dat wU de verenigde reactie te
genover ons hebben staan is n1et ver
wonder1ijk. Maar de situatie is zelfs der
mate bedroevend, da.t het voor ons bij
voorbeeld levensgevaarlijk zou zijn, om
om onderdak aan te kloppen bij orga
nisaties als de Republikanische Hilfe of
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de Proletarische Ltnke. Die vinden dat
wij de linkse beweging compromitteren,
die beschouwenons als verstoorders van
hun rust en op deze grond zijn zij in
staat om ons diezelfde avond aan de PO••
litie te verraden. Maar voor hen geldt
hetzelfde, als voor de arbeidersklasse: het
moment dat zij de effectiviteit van onze
werkwijzeonderkennen zullen zij gedwon
gen zijn om hun houding jegens ons te
herzten.'

Blijft de vraag hoevelen van de harde
kern der Baader-Meinhof-groep de ke
mende strijd - naar de berekening van
Heinrich Böll een strijd van 2eS tegen
zesttg müjoen - zullen overleven, het
met de weekstijgende aantal vuurgevech
ten tussen politie en wlit-wetschenders
in aanmerkinl{ genomen.

'Wtj schteten ntet voor ons plezter', zegt
onze gesprekspartner. 'Wtj schteten bo
vendten ntmmer als ,eerste. wtj zeggen:

'Macht' ka~t "1.lIas euch"kaputt 'mllclWen ~.hot4d~m.·dQ,t wtj pGS"v/1Hi' on.te (
vuurwapens gelmdk maken als een polt
tteman, een ollicter van justttte 01 een

rechter een daadwerkeltjke bedretgtng voor
ons vormt. Zoveel keuze hebben wtj lang
zamerhand ook ntet meer. Als tk straks btj

,de deur een agent aahtrel die mfl pro
beert tn m'n kraag te grtjpen,' dan ben tk
gedwongen alles te doen Dm mtjzell te
verdedtgen. Een gewone arbetaer, ook al'
ts hij tegen ons epgezet door de Springer
pers, zullen wtj geen haar krenken'.

Hij maakt duidelijk, dat wat hem betreft
het gesprek is afgelopen. 'Hoe groot Is
binnen de groep het percentage hoop,dat
het voor u persoonlijk niet al te befoerd
zal a.flopen?' vragen wij tenslotte nog.
'Wij denken niet in categorteän als
hoop" zegt hij. 'Wij weten, dat wij
in onze opzet zullen Blagen.Als wt1 dat
alleen maar zouden hopen hoefden 'WU er
niet eens aan te beginnen.Op hoep ane-eh'
kun je geen socialistlsche toekomst boU
wen, laat staan een wereldrevolut1e.'
Ons afscheid is kort. Twee minuten la.ter
spoedt hij zieh door het avondlij'kdulstllr
naar zijn, elders in de stad ondergedoken,
reisgenoten. Twee uur later heeft het ge
zelschap de eerste landsgrens overschre
den, op weg naar hun tijdelijk medit~r
raine onderkomen. Enige dagen later
melden de Westduitl!e dagbladen, dat
beambten van de Bonner veDigheidspo
litte naar Libanon zijn afgereisd,
omdat daar leden van de groep zouden
zijn gesignaleerd. En dlezelfde avond
wordt bij het bureau' van de Deut,che
Presse Agentur een brtefbezorgd van
Andreas Baader (ter onderstreplng van
zijn authentlciteit voorzlen van handte
kening en duimafdruk), wa.arinde schrIJ
ver aankondigt, dat 'de eerste reguI1ere
eenheden van het Rode Leger' voen:de
'vOIIGOorlog"'W~ngeD1ObfIfSeere!;j "I,
'Der Kampl hat erst begonnen',' zo~lU1d-
de de laatste zin... '

M. VAN AMERONGJ!iN
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DONN - De D•• der-Meinhof-Il'oep, een bende
Iinkae Westduitae extremiaten, beeft voor komende
'vrijd.S een reeka bom•• nal.sen in StU"lut •• nse.
kondigd.
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borgen.
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en ••••••••••.•• e m•• r willen ,n •• nUen _maamate 1ad8II van
.Id ••• de lerror1alen. '"Hel 'b da Baac1«-Melnhof poep. Voor
niet onze bedoelln. me••••n te Upa rUn belonin.en tot een be
doden' (bf.I de _ralpancle eIr•• YUl 110.000 ••••den ui'-e
"nal.pn In Weetduilliand vie- : Ioold.
len vter doden an "'_t ••l0-
ti~ ,ewanclen).

n.t ellee m.t In drel"'rfe
••••••die de ..Rote ""'- Fra"

.tIo,," (10 noemt de lCI'OePzleh
reif! heett ••• luurd .an •••n
•••••••teredac:tIe an twee pan
buraUl.

ße8Chenning
De b•••.•••••__ •••• Stuft

prt. 01'. Amulf Itlett, heeft

met_ a1J" opedale atef voorcrIaluIlueU •• bijeen._
01'. Rene "lbIn •••.• de premi••.

••• de deUotII.t Baden-WUrt_
tember •••••• dert •••nmorl(etl
_ poUUedeakundl••••• l'übln-
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die gisteravond
over de Duitse
televisie werd
uitgezonden.
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Igezocht

I~ls bende
~:lld Baader-

IMeinhol
door WJM VAN GI~FFEN

AMSTERDAM, zaterdag
De Westttuitse federale recher
che verdenkt de 22-Jarige Am
sterdamse crafisch ontwerper
Ronald Augustin ervan kern lid
te zUn van de beruchte Baader-

, Meinhofbende, die onder de

i benaminr ,.Afdeling Rode-Lee I'erfractie" de bomaanslagen, heeft I'eclaimd op het Ameri
~ kaanse hoofdkwartier in Hei-

delberr (drie doden, vijl ec
wonden) en het redactiege"
bouw van het Springer Verlag
in Hamburg (17 gewonden).

~ ...•....._--

IAugustin's foto en personalia wer
den samen met die van tien an
dere maJIPelljke en acht
vrouweliJke verdachten (17 tot
37 Jaar oud) via de Duitse tv
ultrezonden. Augustin was de
enlre Nederlander in deze
rroep.

De ultzending en bet mogelijke
ranrsterdom van Ronald kwa
men als eeit volslagen verras
smg voor ziJn vader, de zelf
standir reclame-ontwerper N.
Augustln In het Amsterdamse
Siotervaart. ,,1k weet niets van
de recente actlviteiten van
mlJn zoon. Hij Is lang geleden
naar Dultsland gegaan en we
hebben een hell" tijd niets van
hem vernomen.

Voorloplg hooP ik maar, dat zijn
sienalering niet meer IS dan
een porln&, van de Duitse poli
tie om verband te legren tussen
mensen zondervaste woon- 01
verblljfplaats en de Baader
MeinhOfbende. Indien hlj wel
bij deze groep Is betrokken zou
Ik dlt heel erg betreuren.
ZeIt doe ik belemaal niets aan
politiek •. I

De politieke inte·resse van mijn
zoon ken ik niet. Hij leek mij
Indertijd niet meer cei'nteres
seerd dan elke andere jongen
van zijn leeftlid. Zo'n jongen
raat op een gegeven moment
evenwel zUn eigen weg."

De heer Augustin liet in feite
doorscbemeren dat het contact
tussen bem en zljn enige zoon
was verbroken. Toen hij eIster
ochtend van de tv-uitzending
hoorde heeft hij de polltie van
Dusseldorp telefonisch om In
Iichtlngen gevraard. Over dU
I'esprek wilde hij ceen nadere
mededelingen doen.



Arnsterdarnrner van

overvallen verdacht
/..< r~:~r"'-"}door Barrle MuUer ,1/8 / t1BENTBEIM. vrijdar

lu de Dultoe liouspl __t. Bentheim bij Oldena __1 hoett do West
daUse lTeDspolitie de 24-jarice poafi!lfh ontwerper Konald Aurus
"In uU Amsterdam aanp:ehouden. die ervan word" verdacht Ud te
zijn ,eweest van de extremistische Baader-Meinhof-r:roep, die in
Duitsland blrijke overvallen pleel'de. Werbij vielen vencbeidene
dollen en I'ewonden.

Bij zijn aanhouding bedreig
de Augustin een douaneman
met een pistool.

Hij werd al sind. 1971 door
de Kriminal Polizei gezocht.
Zij n naam was in alle opapa .•
ringsregister9 vermeid.

Ronald Augustin was onder
weg van Bengelo naar
OmabTÜck, toen in de trein
na ar zijn papieren werd ge
vraagd. Met emge tegenzi,!
overhandigde hij de Duitse
douanebeambte zijn paspoort.

PISTOOL
DU eGntrote "an zün koffers

we-rd de Amsi.erdammer alTf'S-\
siet en trok biJ zUn 99 mm
FN-pistool. Ternauwernood
kOß hij eVPD tatet wordrn
ovenneesterd zonder dat er een
schot was ,revallen.

Een woordvoerder van de
Kriminal Polizei in Nordhorn
vertelde ons Kistermiddag: ••Het
pistool was reladen en er zat
een kOl'el in de karner. In df"
bal'al'e V'an de man vonden wij
veel sonnebrillen en DOI' 52 pa
tronen voor zijn pistool."

Een uitgebreid onderzoek
kwam op gang. Hierbij bleek
dat het Duitse paspoort op
naam van Christtwf Johann
Ziszhler was vervalst. Ook een
Duits rijbewijs dat in München
was afgegeven, was vals. Bij de
verboren gaf de verdachte leter
!oe. dat hij Ronald Augustin
was.

De Nederlander ZOll hebben
behoord tot de kern van de
Baader-Meinhof-groep, die
ziehzelf het Rode Leger noem
deo

De politie denkt dat hij heeft
deelgenomen ann een overvaJ
op het hoofdkwartier van het
Amerikaanse leger in Heidel
berg. waarbij drie doden en
vijf gewonden vielen.

Ook moet hij van d€' parti)
zijn geweeJt bij een overvat op
een kantoor van het kraoten
cancern Springer in Hamburg
Hierbij waren 1'7 gewonden te
betreuren.

Het onderzoek verloopt ov€'~
rigens erg moeizaam. Ronald
Augustin laat bij de talrijke
verhoren nauwelijks iets los.

Nagegaan is, of hi.i was be·
trokken bii een recente roof-

overval in Beverwijk met een
buit van f 20.000. Gebleken is,
dat Auguslin hier niet is ge
weest.

De DaUse recherche oDder •.
zoekt, 01 de man lnmJddel. de
Dult.o IIJltionalltolt hurt ver·
worvon. Hlj Is overl"ebraehl
naar bei huls van be"rarlnl" fn
Hannover, waar het ondenoek
wordt voortre.ot.

De leiden van de Baader·
Meinbof,rroep, Andress Ba.der
en Ulrlke Meinbof, zitten al

een Jaar In voorarrest. Er wor~
den nor drie bendeJedea ~e·
zocht.

Kernlid If

Baader

Meinhof

Groep

viel bij
douane

door de

mand

Ronald AUl"ustln kort na
zijn arrestatle. Recht. met
zonnobrll on een prulk
wolke hU Y&ak -Is .,or·
mommtng cebrulkte en
links zonder zonnebrll en
met eiJ'en b•• rdo&.
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Nederlands Iid van
Baader-Meinhof,groep

Door dnze ctrres,pondenf

BONN, 3 aug'. .- Pas giste-
ren is bekend geworden dat
de West-Duitse politie vo-
rige week dinsdag de 24-
jarige Nederlander'Ronald
Augustiq lid van de links-
exlrenustEcne Sader-Ilern-
hofgroep heeft gearresteerd:
Hij zole, zijn aangehoudetr,
zo he'eft het openbaar mi-
nisterie in Ka::ls,ruhee mee-
gedeeld, toen hij rne,t de
trein vanuit Neledand de
Bondsrepubliek binnen-
reisde.

Aan'gezien hij in het bezit
was geweest van val<e papieren,
had de politie pas afgelopen
woensdag definitief zijn identi-
teit 'kunnen vaststellen. Bij zijn
arrestatie had Augustin eenrge-
laden pistool op zak, maar poli-
tiema;n,nen hadden hem bij ver-

rassing in de trein kunnen over-
weldigen.

De 24-jarige Nederlander
wordt ervan verdacht aan'bank-
overvallen te hebben deel.geno-
men en voo,r ledeo vetn de
Baader-Meinhofgroep valse pa-
pieren te hebben gernaakt. Hij
is van beroep graficus. De poli-
tie reken't hem tot de harde
kern van de links-extremistische
groep, die ails ,,cr,iminele orga-
nisatie" geldt. Van de keln is
thans alleennog Ilse Stachowiak
voortvluchtig.

Hersenonderzoek
Advocaten van Ulrike Mein-

hof hebben geprotesteerd tegen
het voornemen van het hof in
Karlsruhe om de hersenen van
hun cliEnt te laten onderzoeken.
Het vermoeden bestaat dat Ul-
rike Meinhof em hersentumor
heeft. Het hof had opdracht ge-
geven om het onderzoek des-
noods met geweld uit te voeren.
Voorlop'ig is het onderzoek uit-
gesteld.

.10




