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den haag' - da haaasß n,~oLitie heeft maUn(jd8middaa 00 het rJ~8jn uii• J J ~ • I _

het ~inisterie van binnenLands8 lakon acht pErsonan meegenomsn

vergunning, zij bctoogden togen da beh~ndeLing van da ?4-j~ri~e
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hij wordt ervan verdacht dssL te heb ben Ui1~e~!aakt van de j,n de

bondsropubLiek aLs staQtsgovaarLijk beschouwde rote armee

.'
r1·~;t pt"cL)Lecrn tus~.:(;rl oGrnorlstr\a,r~'l:[;rt eri poLi,tt8 v.:'a'~;9 dZ:lt de !Jr"'cßp

bij deze onaangekondigde demonstratie ter pLaatse mogeLijk was an

door de poLitie ook werd aangeboden) t0gen de door dG poLitie

gesteLde voorwa~rden met name wiLden zij niet aan de ander2 k2nt

Z oa L sd8rnOnstrE:rCl1sministcris,hotteg'.:;novervan da rijbaant

Litie wenste~ maar vLak bij de in9ang. dadrvoor wil·de de
)

~0Litie geen vergunning geven, sn toen de ~8mcnstranten bij hun

weigering bLsven om aal' de voorwaarden van de poLitie t6 voLdosn!

werden zij in een auto naar het poLitiebur82u meegenomeng daar

stend hun een procos-verbaaL te wachten wegens demonstreren

Londer vergumÜng (overtred:Lng van Gen a(·ti~(8l uit oe haaqse

poLitieveroreJt:.:n5.ng) de betcc,j('H'S lla(~den ~;p2.11doeken t)ij zieh

waat'Op o,m, te lez811 stand: 11isoLatie is moder"ne rnarteLin~JP!7 en

"duitse marteL1ng p1kken wo niet m98r' 'c-

Lees :]eed s'n de t't,i(;'()de rege\..:

<" ,ministur',ic' V2.11 b u i t ü n L 2 f1 d S 8 i. rief'hQ bu:denLand;:2
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omc.L::;.t zij zonderop;;;sbrachts r a.c h t (;IJ. '1

den haa~ - a.Lta dsmonstrclntsn die maandagmiddag voor hat

ministeri. van bUitBnLandsa laken in can haag war •• g.arrEstierd,

z1jn w.ar ep vr1jo VOatEn. dan hEt Bind van da mid&g werden ds

vergunning a2monstr2~rd9n. va~ hS11 ./iLdsn sr t~se hun 11aam niet

nonen, te9EYl da andsre zas 1s prccSS-vsrbaaL Cp~smad~t, ds

(JoLitis ~'Ö.n iem"tnd"e];ns ;2::n overtrsdin~ maxlj('~Cl.L zss uur

vasthüUde", ''''nOGat Gs t,lsa :;ehocrd ""r'in vcor hat deinenstrers'

Laatstsn naar nU1S

i 11 tot J. d L \/ cl r c :1

sn voor het ~2i~srEn 6011 bSV~L op t2 vüLg2n, Zijn zij eok na~r'

huis gastuurc. a. ~oLitiE end.rzo.~t "eg de me;eLijkhEdsn van .snproccs-varb~aL._.
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den h,~a'J 24/12 (anp) - voo r da 1n du i ts land gede t lneerde a ugu stin
wordt van nederLandse zijde meer gedaan dan gebrulkeLijk 1s met

betrokking tot in het buitenLand gevangen gazette nederLandse staats

burgersv dit hecft min1srer van der stoaL van bu1tanLandse zaken

dinsdaq geantwQord op schrifteLijke vragen van da tweede- kamerLoden

kosto. mevrouw haas- berger an da vries (nalLen pvda) an jurgens

(ppr)"

voLgens da minister bGvindt augustin zieh inderdaad alleen

in een ceLo hlj 18 ovenweL niet op zOdanlg6 w1jzo van menseLijk

contact afgesneden: dat dit oOk maar op en1go wijze aLs + marte

Ling+ zou kunnen worden omsChreven, aLdus minister van der stoeL.

augustin kan bazoek van famiLieLeden en van zijn advokaten ontvangen

en hij heeft geregold contact met hat personeeL van da gevangenis.

bvendien beschikt hlj ovar cen rad10a

de Lange duur van da vQorLopige hachtenis van da nederLandar

1s grotendBeLs tOB te schrqven aan het gebru1k dat door harn

an andere gedetineerdon, die in een anaLoge positie verkeren,

ovenaLs door hun advocaten~ wordt gomaakt van pr6cedureLe middeLen.

20 wordt bijvoorbeeLd, aLdus da bewindsman, 'door betrokkenen een

verregaand gebruik gemaakt Val1 hot r-echt, te we1geren vragen te

beantwoordenc

in zljn aLgemeenhe1d kan dan ook niet worden gezegd dat

verdachten van terreurdaden in da bondsrepubLlek west- du1tsLand

aan andere strijfrechteLijke behandeLlng ondergaan dan verdachten

van andere arnst1ge strafbare feiten, aLdus minister van der stoeL~

weL worden blj bepaaLde gedetlneerden - an julst bij personen

die ervan verdacht worden Lid te z1jn van terreurgroepen - aanvuL

Lende vclLlgheidsmaatregoLen noodzakeLljk geachto v~Lgens hat

duitse wetboek van strafvordering"is hechtenis in een ceL aLLeen

geen u1tzondering, 20 deeLde da bewindsman in zljn antwoord mee.

2-5 32~,9' hvs jongste ontwikkeLingen betreft: da bewindmam ver,

dat da voorzitter van de strafkarner van de rechtbank ta osnabruck

een week geLaden besListe, dat deaLneming van augustin aan een

door een ambtenaar van de gevangenis geleide groep voor da
•

besteding van da vrije tijd 18 toegestaan, evenaLs deeLneming

aan hat Luchten an bewegen in da open Lucht~ tezamen met _

andere gedetineerd01'lc voLgens da Laatste berihten wanste alJgustj.n

echter niet aan d1t gemeenschappeL1jk luchten deaL te nemen.

tezeLfdert1jd vernam minister van der stoeL opn1euw,

dat august1n onderbrenglng in een ceL gemeenschappeLkijk met

anderen heeft geweigerdo

minister Van der stoaL deeLde voorts mae, dat voLgons da

ver'waclltingen vall da duitse autorltoiten hot proces togen da

nederLander mogeLijk medio februarl een aanvang zou kunnen namen.



( anp)- minister van der stoeL gaf in zijn antwQord oen uitgebraid

overzicht van da ondernomen stappen an da resuLtaten daarvano

bij z een bezoek van da zijde van het nodrLandse consuLaat

generaaL te frankfort aan august1n 1n da gevangenis te stuttgart-

stammheim, begin apriL van dit jaar, dat op aanwijzing van da

betrokken rechteLljke instantie in het b1jzijn van enige duitse

ambtenaren an esn taLk pLaats had, gaf da nederLander te kennen

pog1ngon tot het verkrljgen van toestemming voor Bsn ge~prek onder

vier ogan overbodig te achten. een aanvraag voor een voLgend

bezoek, enkeLe waken Latert moest door het consuLaat- generaaL

te hamburg opnieuw worden 1ngediend, omdat het dossier:van augustin

was overgedragen aan da rechtbank te osnabruck, terwijL hij zeLf

was overgepLaatst naar hannovero .

op 15 juni van d1t jaar weigerde august!n de nederLandsa

consuL te ontvangen, omdat gasn bezoek onder vier og8n was

toegestaanoop 23 ausustus Liet hat consuLaat- generaaL

ham waten dat hat consuLaat bereid was da gebruikeLijka consuLaire

bijstand te verLenen. zo hij dit wenste~ august1n diande dan

echter Dm bezoek van da co nsuL te vragen sn daarblj te

verkl.aren, dat hlj da gaLdende bBzoekersrGg~Ls aanvaardde~ augustin

heeft op deze brief nimmer gereagaerd, aLdus minister van der

stoeLe

da nederLander ontving de consuL voor een gesprek onder vier

ogan op 22 oktober jongstLeden. hij we1gerde evenweL da consuL

t& ontvangen op 8 november an op 20 november. ofschoon een gesprek

onder vier ogen was toegestaan~ op 13 december ontving h1j de

consuL weer weLt en minister van der stoeL hoopt nUt dat het

contact tussen augustin an het nederLandse consuLaat- generaaL

voortaan normaal zaL verLapen.

er 1s voLgens da bewindsman nauw·telefonlsch contact tussan

het consuLtaat- generaal en de directie.van da gevangenis.

tene1nde nauwkeurig van da toastand van augustin op da hoogte

te bL1jvene

( wordt vervoLgd)

•
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nederLand doet meer dan gebruikeLijk 1soooooo - 3-

( anp)- ook wat betraft da behandoL1ng van augustin verstrekte

min1ster van der stoeL veeL gegevens,

op 13 september van dlt jaar ging augustin. tegeL1jk met

andere Laden Van da baader- rnatnhof- Qrn~p 111 hOYl(Jerstak1ng.



nederLand dost meer dan gebruikeL1jk 15000000 - 3-

( anp)- ook wat betraft da behandaLlng van augusti" verstrekte

minister van dar stoaL veaL gegevens.

op 13 september van dit jaar ging augustin, tegeL~jk met

andere Leden va" da baader- mainhof- groep 1n hongerstak1ngo

op 10 oktober ward hem te hannover voor hat eerst '

kunstmat1ge voeding toegediend. deze behandeLing kon echter

op dat ogenbLik te hdnnover niet worden voortgczetc daarom

ward august!n op 14 oktober overgebracht naar hot penl~ent1a1re

z1Ctu:H1tluis to L1ngoTL in Lil1gen 1s gopr'obeerd da nederLander

ertoe to brengün, z1jn hongerstaklng op te geveno toen deze

poging faaLde, werd hij op zaterdag 19 oktober overgebracht

naar hat academ1sch z1ekenhuuis te hannovere bij aankomst 1n

dit z1ekenhu1s nam hij bouiLLon en koffle tot ziehe ook

kreeg hij kunstmatcga voeding9 waartagen hij zieh niet verzettoa

in de morgen van maandag 21 oktober verzocht da nederLandse

consuL hem te mogen bezoeken de voLgende dago maar op deze dag

was august1n wear in da gevangenls~ omdat zijn aLgemacn modische

tOBstand een Langer ziekenhuisverbL1jf niet noodzakeLijk maaktcQ

da consuL bezocht august!n 1n da gevangenis an aan d1e~s

rapport ontLeende da minister bijzonderheden ovar da verbLljf-

pLaatsc

( wordt varvoLgd
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hoppenbrouwers neamt aannemersbedrljf post ovar

(aanvuLL1ng binn. 42 van heden, 24 decemb~r)

utrecht - voLgens de heer ccjQ hoppenbrouwers, directeur van de

eXpL01tat1emaatschapplj po hoppenbrouwers,en zoon b.vo , heaft de

directie van post in tiLburg no01t een toezegging gedaan voor een

u1tt\er'1ng aall het personeel., omdat'er gesn sp.rake 1s van

ontsLageno waL 1s op verzoek van da banden een uitker1ng

overwogen, maar daar 150m bovengenoemde reden van afgezlen,

aLduS de heer hoppGnbrouwors, die er aan toevoegde dat hot om een

veeL kLeiner bedrag dan fG350,- ging .-0
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( anp)- vanaf da aerste dag van zijn verbLijf 1n da gevangen1s

te hannovor 1s augustin ondargeracht geweBst in een ceL geLegen

aan een gang, die deaL uitmaakt va" hat Lazareto aLLe ceLLen

op deze gang hebben u1tzicht op cen b1nnenpLaats. voorblj het

m1dden 1s in deze gang sen ijzeren deur aangebracht. da gang mondt

uit( zoaLs in onteLbare naderLandse huizen) in een badkamero

ook da badkamer heeft een raam, dat uitzicht 90eft op da b1nnen

pLaa ts, aLduS het r"'apportvan da COnsu Lc

dit 18 dan da doodLopende ganq, in oen aantaL pu~L1katios

ten onrechte vertaaLd aLs + dodenvLeugeL+. in de gevangenis te

hannover bastaat gaen + dOdenvLeugeL+, aLdus wordt gezegd 1n het
mlnistrieLe antwoord aan de tweede- kamerLeden6

naast de badkamer L1ggen twee celLen, die aLs spreekruimten

zljn ingerlcht. in de ceL daarnaast heeft august!n tot 14

oktober jongstLeden verbLeven~ de voLgende ceL was bestemd tot

wachtlokaal voor twee bewakers9 de twee ceLLendaarnaast waren,

a'bthans teLkens wanneor dc TwderLandse consllJ de
",

gevangenis bezocht, door gOdet1neerden bewQond. bij z1jn

tervgkeer uit Lingen was de voormaLige ceL van augustin bezetD

hij 1s thans ondergebracht in een ceL aan de andere zijda van

de Ijzeren deur",

in aLLe celLen op deze gang bovindt hat raam zieh ongeveer

een meter van oe grond. tot ongeveer 65 centlmeter hoogte bestaat

dit raam uit kLeine ruitjesc daarboven bev1ndt zieh een tUimelraam,

dat da gedetineerde zelf kan opensn an sLuiteno

aangezien augustin in een vorige gevangenis dergaLijke ru1tjes

waL sens had 1ngedrukt, was 1n han!10V~r voor dit deeL van hat
raam een pLexigLasPLaat aangebra~ht. hat tuimeLraam bLeef

evenweL onverLet en het 1s duideLijk, atdus hat antwoord, dat

da daaronder aangebrachte gLaspLaat niet,als'gelu1dwer1ng was

bedoet..d.

voLgens minister van der stoaL heeft da nederLandse eonsul

andere b1jzondere voorzieningen 1n de oude ceL niet kunnen•

constateren. in de huidige ceL van augustin 1s de pLexiglas-

pLaat niet aanwezig.

da binnenpLaats, waarop aLLe ceLLen o~-de bedoeLde gang

uitzicht hebbenf kenmerkt zich door rustd vanuit de gang dringen

in de celLen, bij gesLoten deur, sLechts onbestemde geLuiden

door. hat gaat voLgsns de bew1ndsman echter te ver hieruit te

concLuderen, dat august1n onderworpen zou z1jn aan bewuste

geLuld51soLatie. 1n tegenspraak met deze bewor1ng i5 ook

hat feit, dat da nederLander da boschikklng had an heeft ovar asn

kLeine draaqbare radio. zodat hij nlHuwsterl~hte~ k2~ beLuisteren.



geLuids1soLcl tie"

tlet feit~ dat de
kLeine dr-aagbare

001, on tV8.llg t hi j
eem t1jdschrifto

( wordt v8rvoLgd)

vtnn 57

tweede karnor

in tegenspraak met deze bewar1ng 18 ook

noderLander da beschikking had sn heoft ovar aon

radio, zadat h1j nieuwsber1chten kan beLuisteren"

kranten, waaronder aen nedorLands dagbLad, an

ne d e t~ Lan d d 0 e t meE:r dan ge br'u i k e L1 j k 1s" 0 0) " Q" - 5-

( anp)- het 1s voLgans minister van der sto~L juist, dat augustin

~ strenge afzondoring van zijn medegedetinearden wordt gehouden"

deze maatregel berust op ve1Lighe1dsoverwegingen an 1s

mede hot gevoLg van het feit dat hij in junuar1 van dit jaar, in

een andere gevangonis, gepoogd heeft door homzeLf vervaardigde

pamfLetten onder zijn medegevangenen te verspreiden, waar1n h1j

hen opriep tot weerstand an tot het gebrulk van geweLd~

bij dit aLLes dient naar hat ministeryan der stoeL

voorkomt niet u1t hat 009 verLoren ~e worden dat er poglngen

geweest z1jn Leden van de baader- me1nhof- groep te bevrijden an

dat aLs gevoLg van terreuracties van deze groep reeds

verscheidene mensenLevens zijn te betreuren.

augustin ondorgaat geen uitzonderingsbehandoLinge andere

gedetineerden die, ofschoon niet poLitlekgedreven, eveneens

gevaarLljk worden geacht" zljn aan eenzeLfde regime onderworpen,

aLdus minister van der stoeL0

het 1s evenweL een feit, zo staat in hot antwqord, dat

augustin van de contacten, die binne~ z11n bereik ~ljn, gaen

gebruik maakt. h1j weigert het woord to richten tot hat gevangenis

personeeL, praat niet mat aB medlsche s~af en zette een

geesteL1jke, die op bezoek kwam, eigenhandig' bulten da deur~

de adocaten bezoeken augustin gemiddeLd eenma~L per week,

nadat da moeiLijkheden ( de aanwezighe1d van Ben geperforeerd

venster) uit da weg waren geruimde de gesprekken met da

advocaten hebben onder vier ogan plaats an duran anderhaLf tot

twee uuro

(SLot voLgt)

binn 58
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nederLand doet veeL meer dan gebruikeLijk 1s

( anp)- augustin wordt "og steeds kunstmatig gevoerda bij

geLegenhe1d van een bezoek van zijn,moeder aan minister van

der stoaL, op 21 oktober, drang da bew1ndsman er meermalen blj

haar op aan haar invLoed op haar zoon aan te wenden, opdat hij

zijn hongerstaking zau bee1ndigenc zljn moeder verkLaarde zieh

hiertoe evenweL niet bereido (sLot)
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