
ADV HE VRIES In hierdie verband sal ek graag miskien 

klaarheid wil he of u wil he, mnr Bizos het gister aansoek 
gedoen, dat die aanklagkantoorsersant, Adjudant-offisier 

^arais rteroep word as getuie.
HOF Fk dink dit lyk redelik vanselfsprekend dat daar vrae 

erestel behoort te word aan Sersant Marais. Ek voel nie dit 

is nodig dat ek eintlik ' n gemotiveerde aansoek daarop hoef 
aan te hoor nie, ek voel dat hy geroep moet word - ja dit is 
al - Mr Bizos is that the only witness you had in mind at this 

stage? (10

A.DV BIZOS (Mr Bizos, inaudible, not using microphone but 
speaking from well of the Court.)
COURT Very well then, we'll call Mr Marais and we can sort

#that out at a later stage,
ADV BIZOS (Inaudible!.

HOF Is mnr Marais dan hier?

ADV DE VRIES Hy is nog nie hier nie - ons het tot datum nog 

nie reelings getref dat hy moet kom nie, ons sal reelings 
tref dat hy een of ander tyd vandag kom. Die volgende ge

tuie wat ek wens te roep is konstabel Andre Martin, sy ge- (20 

tuienis - sy verklaring begin op bladsy 76 van die stukke.

May this witness be excused?
HOF U kan maar qaan Sersant, as dit nodig is dat u terug-

qeroep moet word sal ons vir u laat weet.
ANDRE MARTIN Onder eed, verklaar :

^ONDERVRAGING DEUR .MNR DE VRIES"
Is u 'n konstabel in die Suid-Afrikaanse Polisie ge-

stasioneer te John Vorsterplein? --  Dis reg.
Het u ' n verklaring gemaak in verband met die dood

van Dr Aggett? --  Korrek edelagbare. (30
Is dit die verklaring wat nou aan getoon word? Be-

edigde/



edigde verklaring? --  Dis korrek edelaqbare.
Kan u dan net die verklaring miskien vir ons uitlees

en hom inhandig as BEWYSSTUK S? ---  (Getuie lees verklaring)
"Nr W 301391 Konstabel Andre Martin gestasioneer te.
John Vorsterplein, Johannesburg."

Becrin maar daar, "Op Donderdag.. 1982.." ----
"Od Donderdag, 1982 van die tweede maand, die 4de dag 
om 2lh45 het ek aan diens gerapporteer te John Vorster
plein sellef waar Sersant J Agenbag wie in bevel ge- 
plaas was tydens die diensbeurt my gepos het op die (10 
eerste vloer om administratiewe werk te doen. Ons 
was besig om hoflyste uit te maak wat ons die hele tyd 
besig gehou het, omdat daar buitengewoon baie prisoniere 
was wat hof toe moes gaan, Om ongeveer 00h55 het 
Sersant Agenbag aan my gese om 'n inskrywina in die 
'7B te maak dat die selle besoek was. Hy het gese 
dat as hy klaar was met sy verk dan kan hy weer die 
selle besoek. Ek het die inskrywing om 00h56 gemaak,
7B338/82, Ons het nie die selle besoek nie.
Sersant Agenbag het toe ongeveer 01h25 opgegaan na (20 
die selle. Hy het ongeveer 10 minute daarna weer 
terugaekom en vir my en konstabel Enslin meegedeel 
dat ' n veiligheidsprisonier Neil Aggett homself opge- 
hang het. Hy het gese dat ons solank moet aangaan
met die werk, hy gaan vir Adjudant Offisier ttarais 
in die aanklagkantoor roep. Ek en konstabel Enslin 
het opgegaan na die tweede vloer waar die Swart polisie- 
man konstabel Siloko ons die dooie prisonier gewys het. 
Ons het onder geen omstandighede aan die lyk geraak 
nie. Daarna het ek en konstabel Enslin teruggegaan (30 
na die eerste vloer en aangegaan met die werk. Ons

het/



het om 06h0P van diens gerapporteer."

Hoe lank was u op daardie tydstip al aan diens by
die selle qewees, diens gedoen by die selle? --  Ek is nie

seker nie, onqeveer vier, of drie-vier maande,
Daarna, hoe lank het u nog diens gedoen by die selle? 

--  TOt nou toe.
Wat was u spesifieke pligte by die selle? --  Bloot

administratiewe werk, boeke en skryf, en hoflyste invul.
Kan u net vir ons 'n bree prentjie gee, ons weet nie 

presies watse boeke dit is nie, die hoflyste ensovoorts nie? (10
--  Selregisters, prisoniere word in die selregister ingeboek

of uitgeboek en hoflyste, jy vul mense on die hoflyste in en 

stuur hulle hof toe en so aan.
Het u enige iets te doen met die veiligheidspriso-

niere wat op die tweede vloer aangehou word? ---Ja as hulle
die mense wil uitboek vir ondersoek, verdere ondersoek, dan 

kom hulle bo na ons en ons boek hulle uit die boeke uit.

Kan u net vir ons daardie prosedure duidelik stel, 

wat gebeur nou van die tyd wat die man nou by die aanklag- 
kantoor inkom, dit is nou die veiligheidspolisiebeampte, tot (20

die tyd wat hy sy prisonier uitneem? --  Hy kom deur die
onderste hekwag en hulle kom op na ons en vra of hulle 'n 

man kan uitboek, Ons s§ goed gaan haal solank die man en 
ons vul vir hom 'n strokie uit. Hulle bring die prisonier 

op, laat hom teken waar ons die inskrywing gemaak het, dat hy VB 
teken, gee vir hom die strokie en hy vat die man af.

Teken hy ook in die VB? --  Hy moet die VB teken.

En as hy die man weer terugbring? — Wei dan moet 

ons t ontvang ons weer die strokie.
Wat word dan van die prisonier? --- Dan vat hy hom (30

weer af na die tweede vloer toe.



Vat hy die prisonier self na die tweede vloer toe?
--  Dis rea.

Op daardie tydstip was hierdie pos van u, v?as dit
op die eerste vloer gewees - dis nou op die derde vloer? --
Dit was op die eerste vloer gewees.

Dan moes hy met ander woorde noodwendig by u verby- 
gaan? Om by die tweede vloer uit te kom? --  Ja.

Kan hy enige van die veiligheidsprisoniere uitkry
uit die selle uit, sonder u medewerking? --  Nee edelagbare, ek
sou nie so se nie, want hy moet die strokie by die hekwag in-(10 
handig wat hy by ons ontvang.

Met ander woorde julle gee vir hom die strokie en 
hy vat die strokie saam op na die tweede vloer toe om wat mee
te doen? --  Eers kry hy die prisonier, dan kom hy af, dan
vul ons hom alles in, boek die man uit, hy teken daarvoor, 
ons gee die strokie vir hom en hy.gee die strokie vir die 

hekwag onder.
So basies was u pligte op daardie stadium gewees 

om op die eerste vloer eintlik daardie pos te beman? As ek 
dit so mag stel, u het selde daardie hokkie waar u gesit het (20 
verlaat? --  Ja ons het dit selde verlaat.

Die nag wat die oorledene afgesterf het, was daar 
enige veiligheidspolisie wat ingekom het of uitgegaan het?

-- Nee.,
Het u enige veiligheidspolisie hoegenaamd gesien 

daardie naa? --  Geen.
V7as daar 'n onqewone hoeveelheid werk daardie nag

of was dit die aewone hoeveelheid werk of hoe? --  Daar was
bietjie meer as gewoonlik prisoniere om hof toe te stuur.

Dis nou met die hoflyste en klagstate? --  Dis reg (30

ja edelagbare.



Wie het almal hierdie hoflyste ingevul daardie nag?
--  Dit was ek, Sersant Agenbag en konstabel Enslin.
GEEN VERDERE VRAE DEUP ADV DE VRIES 
KRUIS^ERHQOP DEUR ADV KUNY

Konstabel, hoelank werk u nou by die selle? -- Onge-
veer 7 maande edelagbare.

So u is bewus van al die prosedures? --  Ja.
En werk u skofte? --  Dis reg edelagbare.
Watse soort skofte, oggend, middaq, nag? --  Ons werk

aldrie skofte. (10
Op die 4de Februarie sou u die hele nag gewerk het?

---- Dis korrek.
Nou u het ' n kantoor, of u werk in 'n kantoor op die 

eerste vloer? ---Dis korrek edelagbare.
Is daar 'n soort portaal daar? --  Slegs ' n kamer

met ' n toonbank wat jou van die res van die kamer afskei.
Werk u in daardie kamer? ---Nie die kamer nie, die

spasie tussen die toonbank en die muur,
S& u dat dit is onmoontlik om van die grondvloer tot 

die tweede vloer te kom sonder om deur daardie portaal te (20 
loop? ---Nee, dit is moontlik.

Dit is moontlik - so "n persoon kan van die tweede 
vloer afqaan na die grondvloer en u miskien sal hom nie sien 
nie? --  Ek kan die persoon dalk nie sien nie.

Hoe gebeurdit, waar sou hy loop? --  Die trappe word
ook afgeskei van ons met 'n plaat.

Nou vergesel u die sel-sersant gewoonlik op sy besoeke 

—  Nie gewoonlik nie edelagbare.
Partykeer? --  Partykeer.
Net na die eerste vloer of na die tweede en derde (30 

vloere ook? --  Aldrie vloere.
Nou/



Nou wat is die prosedure gewoonlik toe hy die sel-
besoek maak? --  Jy gaan na die verskillende vloere waarnatoe
jy wil gaan, die Swart man sluit vir jou die deur oop, jy 
loon in, jy kyk na al die selle, kyk of daar enige ...(tussen- 
koms)

Nou u praat van die deur tot by die selgedeelte? --
Dis korrek.

Nie die seldeur nie ? --  Nee, ek praat van die deur.
Is dit 'n traliehek of is dit 'n deur of wat? --

Traliehek. (10
Ja, en toe loop julle na elke sel? —  Dis korrek.
Maak julle elke seldeur oop of loer u net deur die 

gaatjie?--  Ons maak elke houtdeur oop.
Elke sel van elke - op elke vloer? *■—  Op die 3de 

vloer word die houtdeur nie gewoonlik gesluit nie, slegs die 
traliehek.

Op die eerste vloer? -—  Ook, daardie deur word nie 
gewoonlik gesluit nie, net die traliehek.

Die tweede vloer? --- Maak ons die houtdeure oop.
Elke deur van elke sel? ---Elke deur. (20
Op elke selbesoek? ---Dis korrek.
Hoekom is dit nie dieselfde op die tweede vloer nie?

As op die lste en derde vloer nie? --  Jammer - ek weet nie.
Is die ligte in daardie selle aan hele die nag?

Of nie? --  Die ligte is aan tot die prisoniere vra om dit af
te skakel.

En as julle nie vir 'n paar uur of so die selle be-
soek nie, wie sou die ligte afskakel? --  Dit is waarvoor die
Swart man op die vloer is, om ligte af te skakel en te hoor of 
iemand iets kort, water en so aan. (30

Waar sit hy gewoonlik tussen die selbesoeke? --  By



die traliehek wat toegang tot die vloer gee.
Nou daar is iets wat ek nie in u verklaring verstaan 

nie, u s§ dat "Agenbag het gese dat hy so te se klaar was 
met sy werk, dan gaan hy weer die selle besoek, ek het die 
inskrywing on 00h56 gemaak. Ons het nie die selle besoek
nie." Wfet bedoel dit? ----Daarmee bedoel ek dat ons nie
om daardie tyd die selle besoek het nie. Wat ek die in
skrywing gemaak het nie.

Wei het u ' n inskrywing gemaak dat julle die selle
besoek het, maar nie die selle besoek nie? *-- Dit is korrek.(10

U het die volaende inskrywinor gemaak van die besoek
op 1.2 5? Was daar wel ' n inskrywing van daardie besoek? --
Nee daar was nie.

So die boek wys net 'n inskrywing om 0h56 maar nie 
een om 1.25 nie, is dit wat u se? --- Dit is korrek, ja.

En dis u handskrif wat daardie inskrywing gemaak 
het? —  Ek het die inskrywing gemaak,

Wat van die vorige inskrywing? ---Dit het Sersant
Agenbag gedoen,

Maar daardie aand het u hom nie vergesel na enige (20
van die vloere nie? --  Nee.

Wie maak die inskrywings in die boek as 'n persoon
ingeboek is of uitgehaal word? --  Die selsersant,

Nie die persoon wat die prisonier kom haal? --  Nee.
Se byvoorbeeld dat 'n lid van die veiligheidspolisie 

na die tweede vloer wil gaan om ' n aangehoudene uit te neem,
wat is die prosedure, hoe moet hy werk?--  Hy moet die prison-
nier, hy gaan haal die prisonier op die tweede vloer..

Hy kom nie eers na u toe nie? --  Dit hang af - ge-
woonlik kom hulle na ons toe, partykeer kom hulle nie - hy (30 
qaan haal die prisonier, hy bring hom na ons toe, ons boek

hom/



horn uit in die boek, ons gee vir hom 'n strokie. Ply vat 
die strokie en die prisonier en hy gaan onder toe. Die 
strokie word ingehandig by die grondvloer by die hekwag.

En wat gebeur met daardie strokie? --  Die strokie
word aan 'n spyker of iets teen die muur opgehang, wanneer 
die persoon terugkom met die prisonier ontvang hy weer sy 
strokie wat hy by*' ons moet inhandig.

Wat doen julle dan met daardie strokie? --  Boek
ons hom van die strokie af terug van ondersoek af.

En wat gebeur met die strokie self? --  Frommel (10
hom op, ons gooi hom weg.

U.. ? --  Gooi hom weg.
So as u op dieeerste vloer werk en die Voorvalleboek 

vir al drie vloere daar gehou word, dan sien u‘ gewoonweg almal 
wfet inkom en uitgaan? ---Dis korrek edelagbare,

Wat van die landdros wat die aangehoudenes besoek?
Sien u hom van tyd tot tyd? --  Ek het hom nog self nooit ge-
sien nie edelagbare.

Of die Inspekteur van aangehoudenes, sien u hom?
--  Nee. (20

U dra geen kennis van daardie besoeke nie? --  Geen
kennis.
GEEN VEP.DERE VRAE DEUR ADV KUNY 
KRUISVERHOOR DEUR ADV SCHABQRT

Konstabel hoe lank is u skofte? --  Agt-uur skofte
edelagbare.

En watter tyd vind hulle plaas? --  Oggendskof is van
Kwart voor ses tot kwart voor twee die middag. Die middag- 
skof is van kwart voor twee tot kwart voor tien die aand en 
die nag skof is van kwart voor tien tot kwart voor ses die (30 
volgende ogaend.



En het u gedurende enige van daardie skofte diens 
gedoen? --  Ja, aldrie skofte.

Aldrie skofte. Net in verband met die kwessie van 
'n inskrywing, my geleerde vriend het gevra of daar ' n in- 
skrywing was vir 1.25 en u het qese daar was nie, weet u of
daar wel een ongeveer daardie tyd was? --  Jammer, ek weet nie
edelagbare,

Ons kan vir u miskien net die voorvalleboek wys - o 
die een vir daardie tydperk is nie hier nie - maar ek dink 
dit maak nie saak nie, dit is gemeensaak dat daar wel 'n in- (10 
skrywing was, of ten minste die getuienis gister was van 
Sersant Agenbag dat Adjudant ’larais wel 'n inskrywing om 1.30 
gedoen het, weet u daarvan? — Jammer, ek kan dit nie onthou 
nie.

Dit is op bladsy 137 van die stukke. Kyk net
na daardie dokument voor u, gewaar u so 'n inskrywing daar 
konstabel? --  Ja edelagbare.

Dankie, Nou u het vir die Hof gese dat u van tyd
tot tyd wel besoeke by die selle afgeli het? --  Ja partymaal
loop ek saam met Sersant Agenbag. (20

Ja, en het u tydens besoeke van daardie aard ook 
vir wyle Dr Aggett gesien? *-- Ja.

Het u hom ook cresien as hy uitgeneem word vir onder- 
soeke en weer teruggebring word? -—  Korrek, ja.

Wat sou u s§, hoe dikwels het u hom met sulke ge-
leenthede gesien? --  Volgens die skofte wat ek werk, nie meer
as twee keer per week nie.

En in die tyd wat u hom gesien het, welke indruk het 
hy op u gemaak? --  Hy het geen indruk op my gemaak nie.

Laat ek dit so stel, het u enige iets aan hom ge- (30 
sien wat vir u eienaardig voorgekom het of abnormale gedrag

miskien/



miskien? --  Nee edelagbare.
Hoe het hy hom gedra in die omgang met u? --  Hy

was baie stil crewees edelagbare.
Ja, en die kere wat u hom in sy sel gesien het, wat

het hy gedoen? --  Partykeer het hy gele en lees, ek kan nie
se nie.

Wat bedoel u u kan nie se nie? --- Dit hang af watter
tyd van die dag ek hom gesien het.

Maar kom ons se nou maar in die aand, die nag of in 
die aand? --  Hy het gewoonlik laat gel§ en lees. (10

En kan u vir die Hof vertel wat u miskien kan se 
oor die algemene gedrag van die ander aangehoudenes op die 
tweede vloer, wat het hulle in die nagte of in die aande laat

*

gedoen? --  Hulle was ook laat besig met lees of een of ander
iets.

Nou daar was gister getuienis gewees van 'n sleutel 
wat aangehou is in die aanklagtekantoor, v/at toegang verleen 
na die binnekant van die selle op die tweede vloer, dra u 
kennis van so 'n sleutel? Ja.

En wanneer het u vir die eerste maal daarvan ge~ (20 
hoor? --- Ek is nie seker nie.

In die tyd wat u daar gewerk het .. — - Dis korrek.
Het u daarvan geweet? --  Dis korrek.
Op die tydstip toe Dr Aggett oorlede is, het u daar

van geweet? --  Ja.
U het ook in u verklaring gese dat Sersant Agenbag 

op pad na Adjudant-offisier Marais by u en konstabel Enslin 
aangedoen het? --  Dis korrek.

U onthou dit? -*—  Ja.
Hoe het dit plaasgevind? --  Hy het net vlugtig sy (30

kop om die afskorting gesteek en hy het vir ons vertel van



die storie en verder toe afgehardloop met die trappe.
U se hy het vir u vertel van die storie, bedoel u 

nou - wat bedoel u daarmee? --  Ek bedoel dat hy vir ons ge
se het dat die veiligheidsprisonier homself opgehang het.

Het hy veel meer as dit gese? --  Dis al wat hy gese
het.

Het u in al u kontak wat u wel gehad het met Dr Aggett
enige verandering miskien in sy voorkoms gesien? --  Nee
edelagbare.

En in sy optrede? --- Ook nie. (10
Was u gedurende die tydperk Desember en Januarie vol- 

tyds aan diens by die selle gewees? Of was u miskien weg
vir 'n tyd? --  Ek was voltyds aan diens.
GEEN VERDERE VRAE DEUR ADV SCHABORT
ADV KUNY Edelagbare ek is jammer, daar is nou net iets wat 
ek in die Voorvalleboek gesien het wat ek moet aan die getuie 
stel, as ek mag.
HOF Seker u kan maar voortgaan.
ADV KUNY Konstabel u het vir sy edelagbare gese dat hierdie 
inskrywing op 0h56 dat julle die selle besoek het, is nie - (20
dit was nie korrek nie? --- Dit was nie korrek nie.

U het nie vasgestel of enige prisonier klagtes gehad
het nie? *-- Ek het slegs in opdrag van die sersant opgetree.
GEEN VERDERE VRAE DEUR ADV KUNY
ADV DE VRIES Edelagbare ek het geen vrae nie, ek wil net 
graag iets regstel, die bewysstuk nommer van die getuie se 
verklaring is in werklikheid "T", nie "S" nie, dit is opge- 
skryf op die verklaring, maar ek het ongelukkig net 'n fout 
gemaak met die noem daarvan.
HOF Dankie mnr de Vries, die rekord sal dan korrigeer (30
word wat dit betref.

GETUIE/



A .Martin 
VI McPherson

GFTTJIE WORD VERSKOON

ADV DE VRIES Edelagbare op hierdie stadium sou ek graag
vir konstabel Siloko wou roep maar dit word aan my meegedeel 
dat n6g hy n6g die volgende getuie al hier is, ek sou nie 
graag op hierdie stadium my getuies uit orde wou roep nie, 
ek sal moet vra vir ’n kort verdaging dat ek net hierdie twee 
getuies kan opspoor.
HOF Mr Kuny any comments?
ADV KUNY No sir.
-HOF Mnr Schabort? Mnr de Vries het meegedeel dat die
getuies wat omtrent hierdie besondere aspek kan getuienis 
gee die twee getuies, nie op die oomblik hier is nie, dat hy 
qraag die gcoepies bymekaar wil hou en hy stel voor 'n ver
daging vir ' n paar minute?
ADV SCHABORT Ja geen beswaar nie.
OP HIERDIE STADIUM NEEM HOF 'n KORT VERDAGING 
HOF HERVAT :
WALTFR MacPHERSON Onder eed, verklaar :
ONDERVRAGING DEUR ADV HAASBROEK

Edelagbare sy verklaring is voor in die leer van af- 
skrifte op bladsy 150. U is 'n Adjudant-offisier in die 
Suid-Afrikaanse Polisie, u is verbonde aan die veiligheidstak 
te John Vorsterplein? — - Dis korrek.

Het u 'n beedigde verklaring opgestel in verband met
hierdie aangeleentheid? --  Ek het.

En het u die oorspronklike daar voor u? --  Ja.
Is dit deur u geteken? Verskyn u handskrif daarop? 

Ek het geteken.
U het die hele verklaring daar voor u is dit korrek? 

---  Korrek.
Hou/
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