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W IlcPherson

CFTUIE WORD VERSKOOM

ADV DE VRIES Edelagbare op hierdie stadium sou ek graag

vir konstabel Siloko wou roep maar dit word aan my meegedeel 
dat n6g hv 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. (10

- 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 gmoepies 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 1 n KORT VERDAGING 

HOF HERVAT :

WALTER MacPHERSON Onder eed, verklaar :

ONDERVRAGING DEUR ADV HAASBROEK (20

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.

Edelagbare sy verklaring is voor in die leer van af-

skrifte op bladsy 150. U is ’n Adjudant-offisier in die

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

Ek het cxeteken.
U het die hele verklaring daar voor u is dit korrek? (30

Korrek

Hou/



Nou dit word dan ingehandig as BEWYSSTUK U u Edele.

Nou sal u gebruik maak van daardie verklaring wat u daar voor 

u het en dit uitlees, u kan by paragraaf 2 begin, paragraaf 3

- ekskuus tog. ---  "Ek het 15 jaar diens en is werksaam op
die 2de vloer van die polisieselle te John Vorsterplein 

sedert die I3de van Augustus 1977. Die tweede verdie- 

ning van die selgebou huisves die veiligheidspolisie 
se aangehoudenes. My pligte op die tweede vloer is ; 

noirtmer 1 , veilige bewaring van die aangehoudenes. 
nommer 2 , aandag te skenk aan die klagtes van die (10

aangehoudenens.
nommer 3 , toesien dat hulle daagliks was. 

nommer 4 , bewaring van hul persoonlike eiendoxn. 
nommer 5, toesien dat hulle daagliks liggaamlike oefe- 

ninge kry.
nommer 6 , toesien dat die landdroste en/of inspekteur 

die regte persoon spreek.
nommer 7 , die behou van ' n nie-amptelike register wat 

die volgende besonderhede lewer -
(a) Naam van die aangehoudene, (20

(bl Datum
(c) Of hy of sy gewas het,
(d) Of hy of sy die maaltye vir die dag gekry het,

(e) Gesondheidstoestand,
(f) Handtekening van die aangehoudene,
(g) Opmerkings deur die polisie, en
(hi Handtekening van die polisiebeampte.
Die besonderhede vanaf paragraaf (a) tot (f) word deur 

die aangehoudene in sy eie handskrif aangebring, 'n 
gesertifiseerde afdruk van hierdie register ten opsigte (30 

van Dr Neil Aggett word aangeheg. Ek verrig my dienste
vanaf/



vana? 7h30 tot 16h0 0 van Maandag tot Vrydaor. Op die 

4de van Januarie 1982 gedurende die oggend het Dr Aggett 

wie 'n aangehoudene in teme van Artikel 6(1) van die 
Wet op Terrorisme was, aan my gemeld dat sy rug seer 

voel en gevra of ek nie 'n pyntablet vir hom gehad het 
nie. Ek het gese dat ek hom liewer dokter toe wou 

stuur maar hy het gemeld dat hy nie 'n dokter wou 
spreek nie, en slegs ' n pyntablet wil he. Hy het my 
ook meegedeel dat hy lankal rugprobleme het. Ek het 
aan Dr Aggett 'n Brufen 20 0 mg pyntablet gegee wat hy (10 
gedrink het, ek het daarna op die 5de van Januarie 1932, 

die 6de van Januarie 1982, op die 7de van Januarie 1982, 

en op die 3ste van Januarie 1982 elke dag ' n Brufen 200 

mg pyntablet aan Dr Aggett gegee. 4n Toepaslike
inskrywing was in dii register gemaak. Dr Aggett 

het nooit aan my gemeld dat hy enigsins aangerand was 

nie. Die laaste keer wat ek vir Dr Aggett lev/end

gesien het was op die 4de van Februar.ie 1982 tussen 
15h30 en 16h00 toe hy vanaf ondersoek terug na die 
selle gebring was. Dr Aggett het heeltemaal normaal (20 

voorgekom, met ander woorde, soos wat ek hom daagliks 
gesien en later leer ken het. Ek het niks abnormaal 

opgemerk nie. Dr Aggett was altyd 'n stil persoon.

Dr Aggett was in sel nr 2 09 aangehou met selregister 
nommer 3004/12/81 as verwysing. Elke sel het 'n hout- 
deur opgevolg deur 'n traliewerk met 'n traliehek wat 

on ongeveer 'n meter weg is van die houtdeur. Die tralie- 
deur word gesluit met ' n seldeur sleutel en 'n ketting 

en 'n hangslot. Die sleutel van die hangslot word 

bewaar in die kantoor van Kolonel Olivier van die (30

veiligheidspolisie. Elke oggend nadat ek aan diens
np- /



geranporter het gaan haal ek die sleutel uit die kantoor 

en hou dit in my besit totdat ek van diens gaan, wanneer 

ek dit terugneem na Kolonel Olivier se kantoor vir be

waring. Hierdie prosedure was ook gevolg op die 

4de van Tebruarie 1932. Die duplikaatsleutel word 
in 'n verseelde sakkie in die aanklagtekantoor gehou 
vir bewaring vir noodgevalle. Daar was altesaam 
twee draadringe met onderskeidelik 14 hangslotsleutels 
waarvan een gebreek is, en 33 hangslotselutels waarvan 
nege gebreek is. Daar is ook twee kantoorsleutels (10 

aan laasgenoemde ring."

GEEN VERDERE VTAE DEUR ADV HAASBROEK 

KRUISVERHOOR DETJR ADV KUNY
*

Mnr MacPherson is u nog werksaam op die tweede vloer
van die polisieselle te John Vorsterplein? --  Ek is.

y 'e t ander woorde is u daar werksaam sedert Augustus

1977? --  Ek is.
En u ken baie goed al die prosedures wat daar gebruik

word? --  Dit is korrek,
U is 'n lid van die veiligheidspolisie nie waar nie? (20 

-- Ek is.
En u werk net op die tweede vloer waar die veiligheids-

aangehoudenes en prisoniers aangehou word? --  Dis reg,

Gedurende die dag, elke dag van die week as u aan 
diens is, is u in bevel van daardie afdeling, van daardie 

seksie van die selle? — —  Dit is reg.
U is die veiligheidspolisieman wat daar bevel hou van

die aangehoudenes? --  Dit is reg.

En u dra die sleutels tot daardie afdeling van die selle?

---Dit is korrek. (30
Soos ek u qetuienis, of die verklaring verstaan, kry



u elke oanend die sleutels vanaf iemand by die veiligheids- 
nolisiekantore en gee u daardie sleutels weer terug aan die 

einde van u skof? --  Dit is so.
En u gee die sleutels terug aan Kolonel Olivier of 

iemand anders van die veiligheidspolisie? --  Dis reg.
Sodat elke dag en elke nag, die hele tyd, is die 

sleutels in verband met daardie afdeling in die besit van die 

veiligheidspolisie? --  Dis reg.
Dit bedoel die sleutels tot alle deure en hekke op

die tweede vloer, behalwe die houtdeur? --- Behalwe die hout-(10

deur.
Het die veiligheidspolisie ook sleutels tot die hout

deur? -- Nee.
Gedurende die dag dra u nie daardie sleutel nie? --

Nee edelagbare,
T*aar u hou by u altyd die sleutels tot die binne- 

traliehek? Van elke sel? --  Van elke sel.
Dit wil se die hangslot tot die traliehek binne-in 

die sel? --  Die sleutels van die hangslot.
Ja, wat op die traliedeur of hek is binne-in die sel? (20 

--  Dis reg.
En weet u wat met die duplikaatsleutels van daardie

traliehekke gebeur? --  Die duplikaatsleutel word in die kluis

in die aanklagkantoor gehou by John Vorsterplein.
Wie is in besit daarvan?--  Elke aflossing wat. daar

oorneem word outomaties in besit van daardie sleutel.
En ons verstaan van Sersant Agenbag dat daardie sleutel 

verseel is? --  Dit is verseel.
Hoekom? --  Sodat as daardie seel qebreek was, kan ek

onmiddellik sien as iemand met daardie sleutels gepeuter het,(30( 

dan wil ek weet hoekom daardie seel gebreek was, of as daar
moeilikheid/



moeilikheid is.
So as daardie seel gebreek is moet u verwittig daar-

van v;ord?-- Ek gaan kyk self of daardie seel daagliks ge-

seel is.
Nou u se in u verklaring dat op die 4de Januarie het

Dr Aqcrett gekia dat sy rug seer voel? ---Dis reg.
En u het dit genotuleer? Dat hy gekla het? --  Ja.
Ek verwys edelagbare na bladsye 52 en 53 van die oor- 

konde, van die rekord, Wei ek verstaan van my geleerde vriend 
dat u dit nie genotuleer het nie, maar dat Dr Aggett dit (10

self genotuleer het? --  Hy het dit self genotuleer.

Sy eie handskrif? ---In sy eie handskrif.
In u teenwoordigheid? --—  In my teenwoordigheid.

Is dit omdat al hierdie al hierdie iriskrywings op die

navrae register in Dr Aggett se handskrif gemaak was? --  Dit

was in sy eie handskrif gemaak.
Ja, elke dag het hy hier geteken en "remarks" inge-

skryf?--- Ja.
Nou het u die oorspronklike van daardie navrae register

saam met u? --  Ek het dit nie saamgebring nie. (20
Nou - u se dat u nie 'n dokter geroep het nie? --

Dr Aggett het verkies dat ek nie 'n dokter - of altans hy het 

verkies dat ek hom nie na die dokter stuur nie.
Maar wie moet besluit, u of die aangehoudene self? --

Die aangehoudene maak 'n rapport aan my.
ja? --  En dan se ek vir hom "ek gaan jou dokter toe

stuur", en as hy nie 'n dokter wil sien nie, dan vra hy 'n pil 

of iets en dan gee ek vir hom wat hy vra.
Maar moet u nie besluit of hy na 'n dokter toe geneem

moet word nie? --  Hy besluit self. (3C
Besluit u nooit of u 'n dokter moet roep of nie? --

As/



As iemand my se hy is ernstig siek, dan se ek onmiddellik "ek 

stuur jou dokter toe". In die geval van Dr Aggett het Dr 

Aggett persoonlik gese hy wil nie ' n dokter sien nie.
Nou waar hou u die medisyne wat u gebruik?-- Die

medisyne wat gebruik word, word in die kantoor lanqsaan gehou, 

langsaan my kantoor,
En u het beheer daaroor? *-- Ek het beheer daaroor.

En u gebruik die medisyne, as 'n persoon kla, dan 
besluit u watse medisyne te gee en u gee daardie medisyne aan 
hom? --  As 'n persoon kla, stuur ek hom eers dokter toe. (10

Ja, wel in hierdie geval het u nie na die - vir hom

na die dokter toe qestuur nie. --  In hierdie geval het ek

hom nie na die dokter toe gestuur nie.
U het besluit om hom ' n pil te gee? --  Hy het verkies

om 'n pil te kry.
U het besluit dat u hom ’ n pil sou gee? --  Ja ek het.

U het hom u se 'n Brufen 200 mg pyn tablet gegee? -- Ja.

Wat u in u medisynekas gehou het? --- Dis reg.

Weet u enige iets in verband met hierdie soort medisyne, 

Brufen? --  Ek weet dat dit gebruik word vir pyn. (20
Gebruik u dit gewoonlik vir pyn? As 'nprisonier kla? 

--  As 'n prisonier kla, dan stuur ek hom dokter toe.
Nee, ek praat nou van die gevalle waar u hom nie dokter 

toe stuur nie, as u besluit om hom medisyne te gee, gebruik 
u Brufen gewoonlik? —  In meeste gevalle gebruik ek AP-Cods.

Ja, maar in hierdie geval het u besluit om Brufen te
gebruik? --  Ek het net besluit om Brufen - hy het self op die
pakkie gelees dit is Brufen, en hy het besluit hy wil een van

hierdie tablette h§.
Maar het u hom 'n pakkie gewvs? --  Ek het hom die (30

pakkie gewvs.
Ja/



Ja en hy het besluit dat hy dit sal neem? Ja.

Die Brufen was in u medisynekas? --  Ja.
U het dit na hom toe gebring en hom gewvs en hy het 

besluit dat hy dit sal neem? —  Ek het saam met hom na die

kas toe gestap.
Weet u mnr MacPherson dat Brufen 'n medisyne is wat

00 skedule 3 is? --  Dr Aggett was self 'n mediese dokter....
Ja ek weet dit. ---  En hy het gese hy sal hierdie

tablet gebruik en ek het hom toegelaat.
Ja weet u, of het u op daardie stadium geweet dat u (10

nie daardie medisyne kon gebruik sonder om 'n dokter se voor-

skrif te kry nie? --  Nee, ek het nie.
Het u gekyk om te sien of u 'n dokter se voorskrif

moet kry? --  Nee.
Nou hierdie inskrywings wys dat vir 3 dae het hy gekla

dat sy rug seer was, alhoewel hy vir 3 dae gekla het, het u nie

hom na die dokter toe gestuur nie? --  Hy het verkies om m e

na 'n dokter te gaan nie.
Het u dit genotuleer dat hy so verkies het? Ek het

(20dit nie genotuleer me.
Nou u se in die verklaring dat u beheer het - of u

pligte sluit in ook toesien dat die aangehoudenes daagliks

l-iggaamlike oefeninge k r y ?-- Ja.
Watter soort oefening? --  Oefening wat hy self verkies,

hy kan 6f hardloop ....
Waar? --  In die gang. Of hy kan met sy hande en

voete oefening doen, oefening wat hy self verkies.
Se u dat elke aangehoudene elke dag sy liggaamlike 

oefeninge kry in die area van die selle, 6f in die sel self,
6f in die gang? ----As ek na hom toe kom, dan naan hy oefe- (30

ninge onder my toesig doen, maar daar is niks wat hom verhoed
om/



om in sv sel nog oefeninge te doen nie.
Nou wat sou die t>rosedure wees, se vir ons? U gaan 

na 'n aangehoudene en vra — of u se dis nou tyd vir oefening?

--  Ek s§ dis nou tyd vir oefening.
Ja, vir hoe lank moet hy oefen? --  Ek laat hom oefen

tot hy moea is. As hy vir my sS ek het nou genoeg geoefen 

dan is ek klaar met hon, dan vat ek hom dat hy gaan was.
En watter soort oefening? —  Hy kan 6f hardloop of 

hy kan "press-ups" doen, of hy kan paddaspringe doen of enige 

oefening wat hy verkies om te doen. (10 

Is daar genoeg spasie in die gang om te hardloop? --

Ja.
En se u dat elke aangehoudene hierdie oefeninge doen

onder u beheer? -— - Onder my toesig, ja,
Staan u self daar of ___  ___  Ja, ek is teenwoordig.

Vir elkeen elke dag? --  Elkeen elke dag.
Apart, nie tesame nie? ---- Nie tesame nie, apart.

En wat van die besoeke van die landdroste en inspek-

teurs, dra u kennis daarvan? --  Ja.
Wat is die prosedure as 'n landdros kom en se hy (20 

wil die aangehoudenes besoek? — - Ek wys eerstens die landdros 

die kantoor aan, dan wag hy vir my daar, dan gaan haal ek die 

aancrehoudene en die landdros spreek die aangehoudene, . .

Waar? ---In die kantoor.
Op die tweede vloer? --  Op die tweede vloer.
ja? --  En as hy klaar is met die aangehoudene dan

vat ek hom terug.
Wat as die landdros 'n besoek maak en die aangehoudene

nie op daardie tydstip in die sel is n i e ?-- €Xan meld ek dit
aan die landdros dat die aangehoudene nie op daardie tydstip (3 0 

In die sel is nie,
Miskien/



Miskien is hy *©p-’di-e tiende vloer van John Vorsterplein

op daardie stadium, se u dit vir die landdros, of wat se u? --

Ek se die landdros wat ek weet van die aangehoudene, hy is 
miskien vrvgelaat, fry is miskien op ondersoek- uit, of^P¥^:ris 

<ro die tiende vloer.
Wat bedoel u met ondersoek uit? --  As die aangehou

dene miskien se "daar is iets wat ek aan die polisie wil wys 

op 'n plek buite die polisiestasie" dan is hy uit met onder

soek.
Dit is wat daardie woorde bedoel, maar as hy op die (10 

tiende vloer van John Vorsterplein is, wat sou u aan die

landdros s e ? -- €k sal aan die landdros se dat hy op die
^tiende vloer is, en dat ek saam met die landdros na die kantoor 

toe gaan, sal ek aan die aangehoudene gaan haal en aan die 

landdros oorgee dat die landdros hom kan spreek,
Doen u dit gewoonlik?^--- Ek doen dit gewoonlik.
So as 'n landdros Dr Aggett gedurende Januariemaand 

kom besoek het, en hy was nie op daardie tydstip in die selle

nie, sou u dokter Aggett op die tiende vloer gaan haal het? --
%

As die landdros se hy wil hom sien, dan sou ek hom gaan (20

Jfiaal het, maar as die landdros se hy gaan hom nie sien nie, 

dan berus ek by die landdros se beslissing.
Byvoorbeeld op die 6de Januarie van 1982 het landdros 

mnr Wessels na die John Vorsterplein polisieselle qegaan om 

Dr Aggett te besoek en hy was verwittig dat die aangehoudene 
was nie beskikbaar nie, kan u enige verduideliking daarvan gee?
--  Ek onthou die landdros was daar, maar die landdros het

gese ■>* ek onthou nie meer wat sy rede was nie, maar hy wou nie 
geqaan het na die tiende vloer toe nie, hy het iets anders ge- 

had wat vir hom van belang was. (30
Wei op die 29ste September 1981 was landdros PC van

der/



der Merwe by die John Vorsterplein polisieselle om Dr Aggett 

te besoek en hy was gese dat die aangehoudene was nie beskik-

baar nie, kan u dit onthou? --  Ek onthou dit nie, maar dit

gebeur soms dat die landdros haastig is om weg te kom en 

dan moet ek berus by sy beslissing.
Maar meneer MacPherson hy kom daar spesifiek om die 

aangehoudene te besoek, wat bedoel u hy is haastig om weg te
kom? ---Soos ek vir u se as die landdros saam met my stap na

die veiligheidskantore toe, dan stap ek saam met hom en ek 
gaan kry die man en ek gee die man <t>or aan die landdros (10

totdat hy met hom klaar is.
Wei daar is twee instansies waar die aangehoudene 

nie beskikbaar was nie? Ken su mnr Mouton, die inspekteur

van aangehoudenes? *---  Ja.
Op die 4.de Januarie het hy Dr Aggett probeer sien,

ook by John Vorsterplein polisieselle, kan u dit onthou? -- Ja.

En ons het ’ n afskrif van 'n rapport wat deur hom 

gemaak is waarin die volgende staan:
"Remarks and recommendations - the detainee was 

«again not available for an interview. The (20
Security police told me he was out on investigation." 

Kan u dit onthou? —  Ek onthou op daardie dag het die inspek

teur gese hy wil iemand spreek, hy sal nie wag tot Dr Aggett

terugkom nie.
Maar het u vir hom gese dat Dr Aggett nie daar was 

nie? -—  Ek het bedoel met 'nie daar was nie', dat hy nie in

die selle was nie.
Nee, maar hy het genotuleer dat temand, ek neem aan 

^it was u gewees, het aan hom ges§ "he was out on investiga

tion", het u dit aan hom g e se?-- ~ Ek het vir hom gese die (30

man is nie daar nie, en hy het ges§ hy sal nie wag nie.
Maar/



Maar hy het nie gese dat u het gese hy is nie daar 
nie, hy se hy was verwittiq dat "he was out on investigation", 

het u dit gese? --  *Ek onthou nie of ek dit gese het nie.
Waarvandaan sou hy hierdie woorde gekry h e t ?--

fty het dit self geskryf.
Of van u gekry?-- -Of van my gekry.

Is dit nie waar dat hy "out on investigation " was 

nie? --  Hy was nie in die selle nie.
Nee, hy was op die tiende vloer, John Vorsterplein, 

ons weet dit? --  Ek was besig daar by die selle. (10
Want die veiligheidspolisie kom haal hom om hom na

die tiende vloer te neem, u weet dit. --  Dit is nie altyd dat

hy, wanneer 'n prisonier uitgeneem word, hy daar by die tiende 

vloer bly nie,
Ja, wel dan sal u net vir die inspekteur gese het hy 

is nie hier nie, of ek sal na die tiende vloer gaan kyk om 

te sien of hy daar is? —  Ek onthou ek het vir die inspekteur 

ges§ ek sal kyk, maar die inspekteur was haastig, hy wou weg- 

kom.
0, hy was «cok haastig, hy het spesifiek om Dr Aggett (20 ( •:

te kom besoek, maar hy was haastig en hy wou nie wag nie? --

Hy wou nie wag nie.
Dit was sy spesifieke plig om aangehoudenes te kom

besoek? --  Dit is sy plig, maar hy het nie net een aange-

houdene nie, hy moet al die aangehoudenes sien.
Terwyl u die ander sien het u gaan kyk of Dr Aggett

beskikbaar was op die tiende vloer om hom ook te sien? --  Nee

ek kan nie die aangehoudenes alleen met die inspekteur los 

nie, ek moet wat totdat hy klaar is.
Daar is ander persone daar om te gaan sien of Dr (30

Aggett beskikbaar was? --  Ek is die enigste veiligheisman

9P/



op die selle.

Is daar 'n telefoon tussen die tweede vloer en die
tiende vloer? --  Nee.

Gladnie? --  Die telefoon het op 'n later stadium
daar aangekom en ek kan nie onmiddellik uitbel nie.

Maar dit - die posisie is dat elke keer as die inspek- 

teur of die landdros die aangehoudenes kom besoek, moet hulle
met u handel? --  Dit is reg.

En moet hulle die inligting van u kry waar die aange
houdenes is, of hulle beskikbaar i s , -- (Antwoord onhoorbaar) (10

Nou wat is die posisie met die distriksgeneesheer, 

kom hy gewoonlik na die tweede vloer? Of net as hy geroep

word? --  Die distriksgeneesheer kom baie selde na die tweede
vloer, die aangehoudenes word gewoonlik na hom toe geneem.

Kom hy ooit na die tweede vloer? --  Hy kom.
Wanneer en in watter omstandighede? --  As ons hom vra

om na die tweede vloer toe te kom, as ons byvoorbeeld tot 10 

persone op 'n dag siek het, vra ons hom om te kom.

Maar net as julle hom vra, ek neem aan dit gebeur

baie selde? --  Baie selde, (20
Wanneer was die laaste keer dat u kan onthou dat die

distriksgeneesheer na die tweede vloer gekom het? ---Ek kan

nie onthou nie,
Nou u s§ dat Dr Aggett 'n baie stil persoon was, ek 

neem aan u bedoel hy het nie gewoonlik met u gepraat nie, of
met enige iemand daar gepraat nie? --  Hy was stil, hy sou

jou iets antwoord as jy hom gevra het.

AT THIS STAGE COURT TAKES THE TEA ADJOURNMENT 

ON RESUMPTION :
WALTER MACPHERSON (Nog onder eed) verklaar verder : (30

KRUISVERHOOR PERU ADV KUNY (vervolg)
Mnr /



Mnr MacPherson gedurende die verdaging het ons na 

die oorspronklike navrae register gekvk, nou ek wil u vrae 

in daardie verband vra. As ons na die bladsy in verband 
met Dr Aggett kyk, wanneer word elke inskrywing gemaak, elke
daa of na 'n paar dae? --  Na, ek sal byvoorbeeld gister se

inskrywings vandag laat doen.
Of wag u miskien vir ' n week en dan tnaak u die hele

week se inskrywings? --  Nee.
Gladnie - want dit lyk vir ons as 'n mens na hierdie 

inskrywings kyk, en die soort pen wat gebruik is ensovoorts (10 

asof op een dag maak u inskrywings vir 'n hele paar dae vante-

v o re?----Nee.
Wie skryf die datums hierop? --  Aangehoudene skryf

die datum self.
En hy skryf self die - al die inskrywings, behalwe

die "remarks of police"? --  Dit is req.
In sy eie handskrif? --  Dis reg.
En dan teken u in die laaste kolom? --  Ek teken,

Nou on die 17de Desember, het - ek neem aan dis u 

handskrif, ingeskryf dat hy 'n magistraat mnr van der Merwe (20 

gesien het, sal u asseblief hierna kyk?
HOF Ek het nie die datum mooi gehoor r'ie, u s§ die 14de

Desember?

ADV KUNY Die I7de.

- HOF I7de, dankie.
ADV KUNY Peg, u sien die inskrywing, nou hou dit net by u.
Dis die enigste nlek waarin u geskryf het dat hy ’n landdros 
gesien het, sal u net verder kyk? Edelagbare dis bladsy 52 

van die rekord, Dis die enigste plek nie waar nie? Dis
(3freg 3a.

VTat van die I8de Januarie toe die landdros mnr Wessls
hom/



hom qesien het, daar is geen inskrywing daarin dat hy hom

gesien het nie? --  Ek het seker net vergeet om dit in te

skryf.
tiaar hoe kan u dit vergeet meneer?-- As die landdros

hom gesien het, dan sal dit in sy rekord wees, daar is niks

wat verlore gaan nie,
Daar is ook geen rekord daar dat die landdros op 

verskeie geleenthede hom kom sien het en hom nie kon sien nie 
want hy was nie daar nie? — As die landdros hom nie gesien 
het nie dan baat dit my nie ek skryf dat die landdros hom (10 

gesien het - dan vertel ek 'n leuen.
Nee, ek meen dat in daardie omstandighede moet u 

daar inskryf dat die landdros hier was en die aangehoudene 
nie beskikbaar was nie, is dit nie iets wat u daar moet notuleer? 

----Nee.
Hoekom nie? «■—  Ek skryf wat werklik gebeur het.

Wei u het nie op die l8de Januarie geskryf dat die

landdros hom gesien het? --  Ek het seker net vergeet om dit

te tekryf,
Ek wil u ook vra in verband met hierdie oefening (20 

r>eriodes. Dra u kennis van die lasbrief wat uitgereik is

volgens Artikel 6(1! van die Wet op terrorisme? Het u

daardie lasbrief ooit gesien? *-- Ja,
Daarin word geskryf, nr 9, dis op bladsy 7 0 van die

rekord;
"Die aangehoudene moet toegelaat word om een uur 

per dag in afsoriderlike periodes van 'n halfuur elk 

liggaamlike oefening te doen."

Dra u kennis daarvan? Een uur per dag? - Ja.
Nou hoeveel aangehoudenes was op daardie stadium (30

aangehou o t d  die tweede vloer van John Vorsterplein’5 -



Die aanqehoudenes kom en gaan, ek sal nie kan presies se 

op daardie stadium hoeveel daar was nie.
Min of meer? Hoeveel selle is daar? --  Daar is

26 selle.
Was hulle vol op daardie stadium of nie? --  Hulle

was nie vol nie.
Omtrent hoeveel persone was daar aangehou? Op daardie 

stadium? Terwyl Dr Aggett aangehou was? --- Ek dink dit was

ongeveer 12-15.
12-15? Dit wil se dat daar moet......  (10



Terwyl Dr Aggett aangehou was? --  Ja, dit was ongeveer
12 tot 15.

Twaalf tot vyftien. Dit wil se dat daar moet 12 tot 
15 oefening periodes van ’n uur elk wees, elke dag? Vir die
aangehoudenes? --  Korrek.

En u se dat u is persoonlik in beheer van elkeen van
daardie oefening periodes? --  Korrek.

En u doen dit elke dag, vyf dae van die week? --- Ek
sien elke dag om na die aangehoudenes. Vyf dae van die week.

Nee, ek praat nou van die liggaamlike oefening periodes. 10
Die oefening word onder u persoonlike beheer uitgevoer? --
Ja.

So, u moet tussen 12 en 15 uur per dag u aandag aan
oefening gee? --  Korrek.

Maar hoe kan u verduidelik dan hoe die oefening periode 
uitgevoer word? ——— Ek het aan die Hof gese dat ek laat n 
aangehoudene toe om te oefen, en wanneer hy moeg is, as hy 
se hy wil nie meer oefen nie, dan is ek klaar met hom.

Gebruik hy nie gewoonlik die hele periode van *n uur nie?
--  Nee.

En gee u oefening in afsonderlike periodes van *n half
uur elk? --  Ek kyk nooit na die tyd nie. Daar is party
aangehoudenes wat meer as die voorgeskrewe tyd gebruik, en 
ander minder.

Het Dr Aggett meer as die voorgeskrewe tyd gebruik? --
Nee.

Het hy minder as die voorgeskrewe tyd gebruik? --  Hy
het minder as die voorgeskrewe tyd gebruik.

Elke keer? --  Elke keer.
Watter soort oefening het hy gedoen? --  Hy het 30

meestal gehardloop.



Koeveel keer op en af in die gang? --  Ek het nie
getel nie, ek hou hom net dop terwyl hy hardloop.

Vaar is al die ander aangehoudenes terwyl hy op en
af in die gang gehardloop het? --  In hulle selle toege-
sluit.

En wat van die dae toe Dr Aggett op die 10de vloer vir
ondersoek was? --  As hy nie teenwoordig is nie, dan kan
ek hom nie toe oefeninge gee nie.

Maar wat van die posisie na hy terugkom? Kry hy dan
nie sy oefening nie? --  As hy terugkom, en ek weet hy 10
het nie oefening vir die oggend gedoen en ek het nog 
genoegsame tyd, dan laat ek hom oefeninge doen.

Of voor hy daarnatoe gaan? --  Of voordat hy daarna-
toe gaan.

U skryf nie die tye daarop nie? --- As ek alles moet
inskryf dan moet hierdie boek baie langer wees.

Nou u het die boek voor u in verband met die 4de...nee, 
die 6de, 7de en 8ste Januarie, toe dit ingeskryf is : "Pain 
in left ribs and back". Drie dae. En dit is bo-op die 
volgende bladsy. Nou op daardie stadium was Dr Aggett vir 20 
vyf tot ses weke al aangehou. En u se dat toe u hom gevra
het of hy *n dokter wil sien, het hy gese nee? --- Ja, dit
is so.

Ek moet dit aan u stel meneer, dat dit heeltemal 
onwaarskynlik is dat as hy van rugpyn en pyn in sy ribbes 
gekla het, en op daardie stadium »n aangehoudene vir vyf tot 
ses weke al was, sou hy nie *n dokter wou gesien het nie.
Sou hy nie vir *n dokter gevra het nie. --  Hy het nie vir
•n dokter gevra nie.

En hierdie medisyne, Brufen, u se dit is vir pyn? 30
Watter soort pyn? Hoofpyn? --  Pyn in die liggaam.



Enige soort pyn? Of net pyn in die liggaam? --  Pyn
in die liggaam. Hy het -verkies om daardie tablette...

Maar hoe het u geweet om daardie tablette uit u
medisynekas te gaan haal? Hoe het u dit geweet? --  Hy
het dit self uitgehaal in my teenwoordigheid.

0, u het hom gewys watter medisyne daar was en hy het 
dit self uitgehaal? --  En hy het dit self uitgehaal.

Het u eers met *n Distriksgeneesheer gepraat om te 
sien of dit veilig was om daardie medisyne aan hom te gee?
--  Nee. "10

Of in watter hoeveelheid hy die medisyne moet kry? --
Nee. Dr Aggett het verkies om self daagliks een tablet te 
vat.

Een tablet van 200 mg. U weet, die voorgeskrewe - ek 
weet nie wat die woord in Afrikaans is nie - dosage - is dat
- ek sal dit in Engels lees - "The recommended dosage of
3rufen is 1200 mg daily in divided doses". --  Yerduidelik
vir my in Afrikaans asseblief.

Ek het hier oorgeskryf dat ’n mens 1200 mg van hierdie 
medisyne daagliks moet gebruik. Nie 200 nie. Dra u 20
enige kennis daarvan? --  Ek dra nie kennis oor wat
gebruik moet word nie.

Wat as hierdie man nie *n dokter was nie? Wat sou u
dan doen? --- Dan sou ek hom eerder Ti hoofpyn gegee het,
of ek sou gesien het dat hy dokter toe gaan.

So, se u dan dat die rede waarom u nie die Distriks
geneesheer geroep het nie, was die feit dat hy self ’n dokter 
was en hy het verkies om hierdie medisyne te neem? —  Hy 
het verkies om die medisyne te neem.

As hy nie *n Dokter was nie, sou u *n Distriksgeneesheer 30 
geroep het? —  Ek sou hom na die Distriksgeneesheer gestuur



het.
Het u in u medisynekas ’n medisyne met die naam van 

Valium? —  Nee.
Glad nie? Want ons verstaan dat u wel daardie medisyne 

die tablet, Valium tablette, in u medisynekas hou. En
gebruik vir aangehoudenes. --  Ek weet nie waar u daardie
inligting kry nie, maar dit is negatief.

Nou ek wil net terugkom na die besoeke van die Landdros 
en die inspekteur meneer. U se dat op daardie geleenthede 
waar die inspekteur en die Landdros gerapporteer het dat 
die aangehoudene nie beskikbaar was nie, was hulle op elke 
geleentheid haastig om weg te kom? --  Ja.

Daarom het u nie die aangehoudene gaan roep of haal nie?
--  Dit maak nie vir my sin om die aangehoudene te gaan haal
en as ek terugkom weet ek die Landdros is nie daar nie, en 
die inspekteur is ook nie daar nie.

Maar hoekom is dit nie moontlik om vir die Landdros 
te se, "Wag net *n paar minute, ek gaan hom op die 10de vloer
haal"? --  As die Landdros of die inspekteur verkies dat
hy nie wil wag nie, kan ek hom nie verplig om te wag nie.

Ja, maar as hy se, "Ek sal wag, gaan haal hom", sal jy 
hom gaan haal? --  Ja.

En in hierdie gevalle het die Landdros nie verkies om 
te wag nie? --  Nee.

En die inspekteur ook? --  Nee.
En daarom het u nie die persoon gaan haal nie? --

Daarom.
Terwyl hy besig is met die ander aangehoudenes op die 

vloer, is dit nie moontlik om die aangehoudene wat op die 
10de vloer is te gaan haal? --  Nee.

Hoekom nie? --  Elke aangehoudene moet in afsondering



wees.
Ja? --  As ek nou na die 10de vloer moes ophardloop,

die aangehoudene kry, dan kan die aangehoudene met wie die 
Landdros, of die inspekteur besig is, alreeds die kantoor 
verlaat en kontak met die ander mense maak.

U kan sorg dat daar geen kontak is nie? --  In my
afwesigheid kan ek dit nie doen nie.

Of jy kan hotn in *n sel toesluit? --  Ek kan nie vir
die Landdros of die inspekteur se, "Wag nou eers, maak 
hierdie man klaar, ek gaan die ander een haal" nie, Terwyl 
*n man daar is, sien die Landdros hom totdat hy klaar is.

Nou ek het u vantevore gevra in verband met Dr Aggett 
se gedrag. U se hy was ’n baie stil persoon. En u 
getuienis was dat u het niks abnormaal gesien'nie. Aan
sy voorkoms? --  Ek het niks abnormaal in sy voorkoms
gesien nie.

Maar hy het nie met u gepraat nie? Gewoonlik het u 
nie met hom gepraat nie? --  Ek het met hom gepraat.

Nou as u nie met hom gepraat het nie, sou hy nie met u 
praat nie? --  Nee.

Is dit wat u bedoel? —  Ja.
En op die 4-de Februarie het u met hom probeer praat

of nie? --  Ek kan nie die datum onthou nie. Ek onthou
nie presies wat op daardie datum gebeur het nie.

Wei, dit is die dag voor sy dood. U het hom op die 
4de gesien, tussen 3 ©n 4- die middag. Daardie dag toe u
hom gesien het, waar het u hom gesien? --  Ek het hom
gesien toe hy teruggeboek word op die 1ste vloer. Daardie 
kantoor wat daar was.

Wat het u op daardie stadium gedoen? --  Ek was op
pad om my sleutels te gaan bere.



So, u het nie gewag os te sien of hulle hom inboek of 
nie? --  Nee, ek het nie gewag nie.

U het nie met hom probeer praat nie? —  Nee.
Daar was geen rede waarom u hom - waar u enige notisie

sou geneem het van sy gedrag op daardie stadium nie? --  Ek
het nie uit my pad uitgegaan om spesifiek op daardie dag 
iets aan hom te gaan kyk, wat abnormaal was nie.
GEEN VERDERE VRAE DEUR ADV KUNY:
KRUIS-ONDERVRAGING DEUR ADV SCHABORT; Mnr McPherson, ek
wil net vra u moet na daardie register kyk. Kan ek dit ook 10
net eers vir ’n oomblikkie te siene kry asseblief. Ek vind
hier dat, op bladsy 76 en 77 van die register waar daar
staan: "Pain, left ribs, back, used one tablet", is daar
die woorde, "used one tablet" byvoorbeeld, op.die 4de en
weer op die 5de en op die 6de en die 7de, is deurgehaal.
Weet u wie dit deurgehaal het? —  Ek weet nie wie dit 
deurgehaal het nie.

Het u dit nie deurgehaal nie? --  Ek het nie.
En dan op die 8ste word daar weer gese, "Used one 

tablet" en dit is nie, in daardie geval is dit nie deurgehaal 20 
nie. --  (Geen antwoord).

Waar het Dr Aggett altyd hierdie register voltooi? --
Die register, of by die selle voltooi, daar was ook ’n paar 
maal dat ek op na die 1Cde vloer toe gegaan het en vir hom 
gegee het om dit te voltooi.

En u se dit is op *n daaglikse basis, is dit gedoen? --
Op ’n daaglikse basis is dit gedoen.

Dit blyk uit hierdie register, enkele dae waar hy gese 
het dat hy geen oefening gedoen het nie. Weet u presies
wat by daardie geleenthede gebeur het? --  Wei sulke 30

geleenthede mag wel daar wees dat hy vroeg die oggend uit-



geneem is, net gewas het en hy was vir die heel dag weg 
terwyl ek diens gedoen het.

So u het hom in elke geval...die beslissing oor wat 
daar geskryf moet word teenoor oefeninge, is dit iets wat
u gedoen het of iets wat hy gedoen het? --  Hy het dit
gedoen.

Net wat betref die kwessie van die sleutels, se net 
weer vir die Hof, ek wil net duidelikheid hieroor he, die 
sleutels wat u het, is dit ook sleutels na die tralie-hekke 
na die selgange of is dit net sleutels vir die tralies in 10
die binnekant van die sel? --  Dit is net sleutels vir
die hangslot van die tralies aan die binnekant van die sel.

Is dit dan so, dat die res van die sleutels word deur 
die uniform personeel gehou? --  Dit is korarek.

Oefen van die prisoniers soms in hulle selle? —  Ja.
En as *n aangehoudene verkies om daar te oefen eerder 

as in die gang, wat is u reaksie? Laat u hom toe om dit 
te doen? --  Ek laat hulle toe om dit te doen.

Is die selle groot genoeg daarvoor? --- Die selle
is baie groot. 20

Baie groot. Wanneer ’n aangehoudene met *n Landdros 
sy gesprek voer, is dit in privaatheid of is daar iemand by? 
Iemand anders by? --  Dit is net hy en die Landdros daar.

Ek wil net he u moet kyk na bladsy 104 van die stukke 
Edelagbare, dit is bladsy 210 van die Voorvalleboek. Ek 
meen nie die oorspronklike daarvan is op die oomblik hier 
beskikbaar nie. Kyk maar na die oorspronklike daar adjudant. 
Kan u sien daar, op die datum, bo-aan die bladsy natuurlik 
ne? 4- Januarie 1982. Sien u daar inskrywings, en ek wil 
he u moet kyk na die vyfde inskrywing van bo af. Sien u 30
dit? --  Ja.



Lees net daardie inskrywing. --  Inskrywing nr. 108.
Die tyd is 10 uur. Die inskrywing lees: "Ondersoek uit.
Een wit man, sel nr. 3004. Uitgeneem deur...” Dit lyk 
na Luitenant Mackorowitz (?).

En wie was sel nr. 3004? --  Dit was Dr Aggett.
Dit was Dr Aggett gewees. Nou dit is die dag waaroor 

u uitgevra was, die 4de. Dit is die dag waarop, volgens 
die gegewens op bladsy 175, die Inspekteur van aangehoudenes 
daar sou gewees het en waar hy genoteer het op bladsy 176 :
"Out on investigation”. Nou daardie inligting wat op 10
daardie Voorvalleboek daar ingeskryf is, was daardie 
inligting tot u beskikking op die stadium toe hy daar gekom
het, of was dit nie tot u beskikking nie? --  Die
inligting dat - as ek u reg verstaan - die inligting dat die 
man uit was? Ek weet hy was uit.

Maar wat daar staan presies. Vat staan weer daar op 
die Voorvalleboek? --- "Ondersoek uit. Een wit man".

Ja. "Ondersoek uit". N0u wie sou dit daar geskryf
het? --- Dit was die uniform mense wat hulle kantoor daar
het, wat beheer het oor die persone wat in en uit die selle 20 
gaan.

Het u self daardie inskrywing te siene gehad daardie 
oggend? --- Nee.

U het dit nie gesien nie? --  Nee.
In verband met die kwessie van die mediese behandeling 

vir aangehoudenes Adjudant, vertel net vir die Hof hoe dikwels 
dit gebeur dat van die aangehoudenes na *n dokter toe geneem
word ensovoorts? --  Ek kan se aangehoudenes word byna
daagliks na dokters toe geneem. Na die dokter toe geneem.

En waar is die plek waar die dokter hulle sien? --- 30
Die dokter se kantoor.



By die dokter se kantoor. Word hulle ook geneem vir 
ander soorte behandelings, soos byvoorbeeld tandheelkundige 
behandeling, of oogkundige behandeling, die soort van ding?
--  Dit word gedoen- Edelagbare.

Het u al ’n geval beleef waar iemand gevra het om *n 
dokter te sien waar u geweier het om hom na *n dokter toe te 
vat? --  Nee Edelagbare.

Of te laat gaan? --  Nee Edelagbare.
Nou net wat betref die kwessie van Dr Aggett se gedrag 

en voorkoms in die tyd wat u hom nou daar gesien het. Was u 10 
al die tyd daar in Januarie en in Desember en hier in die 
begin van Februarie? --  Ek was u Edele.

En hoe dikwels het u hom te siene gekry? --  Ek het
hom byna daagliks gesien.

En hoe het hy vir u voorgekom? --  Ek moet se hy was
•n baie stil persoon.

Het u ooit enige verandering in sy gedrag bemerk in die 
tydperk wat hy daar was? --  Nee.

Geld dit ook wat betref die laaste paar dae van sy
lewe? --  Dit geld ook wat betref die laaste paar dae 20
van sy lewe.

Ek wil graag vir u vra of u miskien in die aande ook
soms daar was? Soms aangedoen het by die selle? --  Soms
het ek in die aande aangedoen, ja.

Het u soms aangehoudenes ook daar in hulle selle gesien?
--  As ek daar aandoen dan sien ek die aangehoudenes in
hulle selle.

Hoe het dit gebeur byvoorbeeld dat u daar uitgekom het?
--  Veral wanneer, as ek byvoorbeeld in die nag gery het,
iewers heen gegaan het, en ek moet verby John Yorster Plein 30 
ry, dan gaan ek die mense besoek. Kyk hoe dit met hulle



gaan.
Hoekom? --  Uit belangstelling.
En hoe het hulle hulle normaalweg gedra in hulle selle, 

so in die aande, of in die nag? As u daar...as u hulle
gesien het? --  Party van hulle slaap, party van hulle
doen oefening, party van hulle lees.

Daar was gese dat Dr Aggett die betrokke aand voor sy 
dood, betreklik laat nog, met sy lig aan gele het en blykbaar 
gele en lees het. Wat sou u daarvan se? Was dit ongewoon, 
of was dit gewoon, of wat sou u se? --  Dit is gewoon. 10

Wat sou u se in verband met die vraag of hy in sy 
omgang, ons weet nou hy was stil gewees, maar was hy 
onvriendelik of afsydig of nors of iets dergeliks, of hoe 
sou u se, hoe het hy normaalweg reageer vanneer u met hom
te doene het? --  Hy was nooit nors, of *n afjak manier
gehad nie. Hy was stil. As jy hom vra om iets te doen, 
dan het hy dit net gedoen. Of as hy jou iets vra, het hy 
dit net gevra en daar het dit net klaar geraak.

Nou in sy sel, en ons sal seker later getuienis daaroor 
kry, so ek gaan nie nou daaroor uitvra nie, was daar groot 20 
verskeidenheid gewees van kos en boeke en allerhande soort 
van voorwerpe wat daar vir hom gegee is van tyd tot tyd.
--- Dit is so Edelagbare.

Het u te doene gehad met daardie sy van die saak? ---
Nee Edelagbare.

Is u nie gevra vir - as hy byvoorbeeld iets wil he, 
vir wie vra hy dit? Se nou hy wil n sekere boek he of iets
dergeliks, vir wie sou hy dit vra? --  As hy ’n sekere boek
of iets wou he, sou hy dit aan my vra. En ek sal dit verder 
oordra aan die tiende vloer. 30

Nou in sy geval, het hy van tyd tot tyd vir u dinge
ffftvra? / .....



----- --------- — — ----------------- -------- ----- ■ ■ ■- wiJ|
323.

W. McPherson.
gevra? --  Nee Edelagbare.

Het hy nie vir u iets gevra nie? —  Nie wat ek kan 
onthou nie.

Verder het u gese dat die aangehoudenes was afsonderlik
uit hulle selle uitgeneem? --- Ja.

Geld dit ook wat die wasgeriewe betref? --- Ja Edel
agbare.
GEEN VERDERE VRAE DEUR ADV SCHABORT;
GEEN HER-ONDERVRAGING DEUR ADV HAASBROEK:
DEUR HOF: Mnr Haasbroek, die getuie het verwys na die 10
registers en ek dink die inligting daar is aansienlik na 
verwys. Is daar gesertifiseerde fotostatiese afdrukke wat 
by die rekord ingebind kan word, wat gemerk kan word.
Dit lyk vir my dat dit is wenslik dat die register, of ten 
minste fotostatiese afdrukke, tot almal se bevrediging 
gesertifiseer natuurlik, deel van die rekord voor die Hof 
vorm. En dat dit dan ook *n nommer kry, *n bewysstuk nommer.
Sal u net die reelings kan tref wat hierdie besondere 
getuie betref. Want daar is aansienlik verwys na die 
inskrywings. 20
ADV HAA.SBR0EK: Dit is so.
GETUIE WORD VERSKOON:

ADV KUNY: Edelagbare, kan ek...ek verstaan...
HOF: Het u nog ft vraag?
ADV KUNY: ...dat daar nog net een punt was.
HOF: Seker. Mnr McPherson, net voor u gaan, bly net
in die getuiebank. U kan maar die vraag stel mnr Kuny. 
HER-ONJERVRAGING DEUR ADV KUNY; Ons wil net een punt vra 
mnr McPhearson. U weet van hierdie pakkette kos en boeke 
ensovoorts wat ingestuur word na aangehoudenes van buite...

--- Ek / ...



--  Ek weet daarvan.
Vie besluit of hulle die kos, boeke ensovoorts kan kry

of nie? Wie maak daardie besluit? --  Daar was net ’n
opdrag dat hulle dit kan kry. Ek weet nie wie die besluit 
gemaak het nie.

In elke geval kry hulle alles wat in die pakket is?
--  Hulle kry alles wat in sy pakket is sover dit my kennis
gaan.

Elke aangehoudene kry alles wat aan hom gestuur is?
--  Sover ek weet kry elke aangehoudene alles wat aan hom 10
gestuur is.

Was daar geleenthede toe boeke en kos van hulle weggeneem
is? --  Ek weet nie daarvan nie.

U dra geen kennis daarvan nie. En in verband met Dr
Aggett? --  Dieselfde.

Want ons opdrag is dat op sekere geleenthede word kos 
en boeke van *n aangehoudene weggeneem vir *n peri ode. Dra
u enige kennis daarvan? --  Ek weet nie dat boeke van *n
aangehoudene weggeneem is nie, behalwe as hy se, "Ek het 
hierdie boek nou klaar gelees, u kan hom terugstuur". 20

Nee, ek praat nie van daardie geval nie, maar die geval 
waar alle boeke en kos van hom weggeneem is. In die sel.
--- Ek weet nie van sulke gevalle nie.
GEEN VERDERE VRAE DEUR ADV KUNY:

ADV DE VRIES: Mag dit die Hof behaag, ek roep Adjudant 
Offisier Johannes Stephanus Marais. Sy verklaring is 
alreeds ingehandig as BEWYSSTUK 'M1.
JOHANNES STEPHANUS MARAIS: Verklaar onder eed - 
ONDERVRAGING DEUR ADV DE VRIES: Mnr Marais, is u a adjudant 
offisier in die Suid-Afrikaanse Polisie gestasioneer te John

Vorster / ....
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