
oorhandig was, deurgegaan, en hierdie lys van sekere van
daardie boeke en dokumente o p g e t r e k ? ---Edelagbare ek wil
net duidelik stel aan die Hof dat ek daardie lys nie op die- 
selfde dag opgetrek het as wat die boeke en die dokumente 
aan my oorhandig is nie. Ek het intussen tyd baie ander 
dokumente, baie ander eiendom van ander aangehoudenes ontvang, 
en dit was min of meer, ongeveer twee weke daarna wat ek nadat 
Dr Acrgett in die teenwoordigheid van majoor Cronwright, sy 
eiendom aan my uitgewys het, die inventaris opgetrek het.

Wat het jy intussentyd met al die dokumente en (10
boeke gedoen? --- In veilige bewaring geolaas edelagbare.

En u se dat op die lOde en llde Desember het u die
volledige inventaris ongestel? --- Dit is soos ek vir die Hof
gese het edelagbare, dis ongeveer twee weke na die arrestasie.

Nou wanneer was dit dat Dr Aggett sy eiendom aan u
uitgewys het? --- Edelagbare dit was 'n dag of wat, baie kort
voordat ek die inventaris opgestel het.

Waar het dit gebeur? --- In my kantoor te John Vorster-
plein edelagbare. Wie was teenwoordig? --- Majoor Cronwright
was teenwoordig edelagbare. (20

En het julle al die boeke en dokumente deurgegaan of 
het hy net in die algemeen uitgewys? -—  Alles deurgegaan edelag
bare .

Elke boek, elke dokument? --- Ja daar is - ek sal nie
se ons het elke dokument deurgegaan nie, daar is sekere dokument< 
wat gesamerttlik in 'n leer is, dan het hy byvoorbeeld die lSer 
aan my uitgewys en gese dat daardie leer, met alles wat in 
daardie leer is behoort aan hom of behoort nie aan hom nie.

Nou s§ u dan dat die boeke en dokumente wat aan hier
die lys van u verskyn, boeke en dokumente is wat hy uitgewys (30 
het as sy eiendom? -—  Dit is korrek edelagbare.

Elkeen/



Elkeen? -—  Ek se weer daar is dokumente wat ge- 
samentlik in ' n leer is wat hy nie elke dokument spesifiek 
uitgewys het nie.

Want u sien u sal toegee dat daar is geen melding hier-
van in u verklaring nie? --- Dat hy enige iets aan u uitgewys
het? --- Edelagbare, dit is ' n dispuut wat in die Hof ontstaan
het, ek het nie voorsien dat dit so sou gebeur nie.

Wei in u verklaring se u in paragraaf 3, "Op 10 
en 11 Desember het ek 'n volledige inventaris opgestel van 
dokumente en boeke wat volgens my oordeel relevant is tot (10 
die oolitieke aktiwiteite van NH Aggett en u het dus die in
ventaris gemerk 1 tot 109 met opskrif? --- Dit is korrek edelag
bare, daar is ook baie ander dokumente wat nou nog in my besit 
is wat hy aan my uitgewys het, wat volgens my oordeel nie rele
vant was nie, en wat ek nie op die inventaris geplaas het nie, 
dit is nounog in my besit,

En ook op daardie stadium het u in u besit gehad 
daardie twee inventarisse wat deur Dr Aggett en Dr Floyd ge-
teken is? --- Dit is korrek edelagbare.

Die oorspronklike is nou in u besit voor die Hof? (20
--- Dit is korrek edelagbare.

Die eerste een van Dr Aggett gedateer 27,11,81 - 
edelagbare, ek het afskrifte van albei lyste, mag ek hulle 
inhandig, daar is twee van hulle?
HOF "tnr de Vries, ek neem aan die oorspronklikes sal ingaan 
- die afskrifte is net vir ons verwysing?

~ADV DE VRIES Ja, die oorspronklikes is by ..,
-HOF Sal u dit merk - 'n bewysstuk nommer toeken.
^ADV DE VRIES Ek dink die beste op die oomblik sal wees om 
die een geteken deur Dr Aggett te maak BEWYSSTUK Y.3 en die (30 
een geteken deur Dr Floyd, BEWYSSTUK Y.4.

COURT/



COU^T Sorry to interrupt you Mr Kuny, I just wanted to 
clarify this, thankyou, you may proceed.
ADV KUNY Edelagbare kan ek net verduidelik, die een - die 
lvs wat heeltemaal duidelik is, is die een van Dr Floyd, en 
die ander een wat nie heeltemaal goed leesbaar is, is Dr Aggett 
s'n. Mnr Prince, het u die dokumente en ho<eke in u besit
vergelyk met die twee lyste wat geteken is deur Dr Floyd en
Dr Aggett? ---  Edelagbare ek het gevind dat baie dokumente,
omdat dit in massa beslag op gele is, en in houers beslag op 
gele het, en alleenlik die houers hier aangebring word op d i e (10 
inventarisse, die dokumente as salks nie elkeen beskryf word 
nie, en dit is deel van die rede waarom ek Dr Aggett geroep 
het om aan my die uitwysings te doen.

t\Tat van boeke, was al die boeke beskryf op die 
lyste? —  Nee daar was ook boeke gewees - ek kan aan een be- 
sondere boek dink wat in die tas van Dr Aggett was, w&t nie 
by die Hof ingehandig is nie, wat nie op die lys voorkom nie, 
slegs die tas kom op die lys voor.

Wei die boeke en dokumente wat op u lys verskyn, die 
lys met 109 boeke en dokumente, sal u toegee dat nie al daar-(20 
die boeke en dokumente apart gelys is op die twee inventarisse
wat geteken is nie? --- Dit is soos ek gese het edelagbare,
dit word nie elkeen beskryf nie, dit word in massa beskryf in 
gedeeltes van die inventarisse.

Veral die eerste drie dokumente, die eerste een 
"Appeal of the African National Congress - on the 70th anniver
sary of it's foundation", "2. African Natibnal Congress 19.81 

year ô : the youth ", "3, African National Congress 70th
Anniversary Committee"? --- Dit was gevind in die swart leertas
van Dr Aggett. (30

Nou hulle - daardie drie dokumente verskyn nie op
die



die inventaris wat deur Dr Aggett geteken is nie? --- Nee, die
swart tas waarin dit gevind is, verskyn - Item 1 op sy inven
taris edelagbare.

Die dokumente verskyn nie op die lys nie? --- Nee
edelagbare.

Het u dit geweet toe u die lys opgetrek het, u lys? 
Dat hulle nie op die getekende lys verskyn nie? --- Ja edelag
bare .

Alhoewel dit nie op die getekende lys verskyn het,
het u dit in u lys as die eerste drie dokumente geplaas? --- (10
Dit is korrek edelagbare.
HOF Mnr de Vries, het u miskien afskrifte van die lys wat 
die getuie gister uitgelees het in verband met,.. 

vADV DE VRIES Ek het die oorspronklike "hier, ek glo nie ek 
het dit..(tussenkoms)
HQF Die getuie verwys blykbaar - dit sal vir ons help as ons 
'n afskrif van daardie lys het om die kruisondervraging te volg. 
Het u 'n ekstra afskrif? -— . Ek het.
ADV KUNY Gister mnr Prins het u geen melding gemaak van
die feit dat hierdie drie dokumente of enige ander dokumente (20 
op die lys nie miskien op die oorspronklike lyste wat geteken 
was, verskyn het nie? — >—  Ek was nie daarna uitgevra nie edelag
bare.

Hoekom het u nie daardie twee lyste - die oorspronk
like lyste, gister hof toe gebring nie, om in te handig nie, en
net u lys wat u op gekyk het? ---  Edelagbare ek het hierdie
inventarisse beskikbaar gehou al die tyd in my kantoor indien 
dit benodig word, ek het nie geweet dat dit gister benodig sou 
wees in die hof nie, maar ek het vanoggend hier en die vrae 
was nie aan my gestel om te verduidelik oor daardie drie (30 
dokumente nie, dis eers vanoggend aan my gestel.

Nou/



Nou kyk daardie twee inventarisse was deur Majoor
Fahoney opgetrek, is dit so? --- Nee edelagbare, slegs die
een was deur Mahoney - Majoor Mahoney opgetrek.

Watter een? Watter een is deur hom opgetrek? ---
Die een wat deur Dr Floyd onderteken is.

Wie het die ander opgetrek? Kan u se van die hand- 
skrif? -—  Ek het navraag gedoen en ek verstaan dat dit Ser- 
sant Joubert is wat daardie lys opgetrek het,

Daar is verskillende handskrifte daarop, kan u se 
wie se handskrifte hulle is? Nee edelagbare, ek kan nie (10
se wie almal se handskrif is nie,

En melding is. gemaak op die tweede bladsy van daar
die een, van Dr Aggett s'n, waar nresies sekere van die boeke 
en dokumente gevind was? Sekere was op die "lounge floor"
gevind, sekere by Lexan House, sekere by "office" nr 2? ---
Hier is sulke aantekeninge op die inventaris aangebring.

En sekere van die boeke en dokumente wat u op die 
lys opgetrek het as die eiendom van Dr Aggett, is ho<ekee en 
dokumente wat op die lys van Dr Floyd verskyn? — ■—  Dit is kor- 
rek edelagbare. (20

Het u dit geweet toe u hierdie lys opgetrek het?
*--  Ja ek het dit geweet edelagbare, nadat ek dit uitgeklaar
het met al die partye betrokke.

Maar u se nog dat hierdie is dokumente in besit ge
vind van Neil Aggett? ---  Ja.

Alhoewel hulle op Dr Floyd se lys verskyn? --- Nee
edelagbare, hierdie dokumente,..
ADV DE VRIES Edelagbare kan ek net beswaar maak daarteen, 
Nerens is daar nog geskil gemaak dat die lys geteken deur Dr 
Floyd, is die boeke wat hare is nie. As ek daar net duide- (30 
likheid kan - beklemtoon,



ADV KUNY Wei u se op die lys hulle is in besit gevind van
Neil Aggett, u dra nie persoonlike kennis daarvan nie? ---
Edelagbare, hierdie boeke en dokumente is almal beslag op ge- 
le in die huis waar Dr Neil Aggett en Dr Floyd waarskynlik 
saam gewoon het. Ek sal aan die Hof ' n verduideliking gee 
wat Dr Aggett aan my gegee het, en dit sal moontlik duidelik- 
heid op die saak lig. Ek het Dr Aggett genader en hom ge-
vra om aan my uit te wys watter van hierdie dokumente en boeke 
aan hom behoort en watter aan Dr Floyd behoort. Alvorens 
ons eers na my kantoor gegaan het, sodat hy hierdie uitwy- (10 
sings aan my kon doen, het Dr Aggett aan my ' n verduideliking 
gegee. Hy het vir my gese dat vir 1 n geruime tyd voor sy 
arrestasie het Dr Floyd nie meer by hom ingewoon nie. Hy 
het ook aan my die rede verstrek, hy h e t ‘aan my gese dat hy 
bevestiging gekry het, dat Dr Floyd ' n verhouding het met 'n 
ene swartman in Springs by name.,,

Wat het hierdie te doen met die vraag wat ek aan u 
gevra het? ---  Ek verduidelik,,
HOF Mnr Kuny - j a ek dink u ' is onderbreek, ek weet 
nie hoever - u moet u kruisondervraging kruisondervraging (20 
maar probeer beheer, ek weet nie of hierdie wat nou uitgelaat 
is enigsins relevant is nie. U kan gerus maar die ondervra- 
ging probeer beheer tot die vrae wat relevant is en as u die 
getuie wil stop as hy te ver gaan, doen dit gerus. As u 
hom onregverdig stop sal ek inmeng. Maar om hierdie soort 
getuienis nou voor die Hof te plaas, o* in die ondersoek te 
plaas, weet ek nie of dit enigsins enige iets bereik nie, ek 
kan nie sien die relevantheid daarvan nie.

-ADV KUNY Ek voel dat dit nie relevant is nie.
HOF Ek beskou dit so, daarom rig ek dit aan u dat u maar (30 
die getuie probeer beheer.



ADV KUNY Die feit is mnr Prins dat in u verklaring vat u - 
u beedigde verklaring wat u op die 3de Junie geteken het, se 
u niks van die feit dat Dr Aggett enige iets aan u uitgewys 
het? **—  Ek se dit nie in die verklaring nie edelagbare, 
maar die uitwysings is aan my aedoen in die teenwoordigheid 
van Majoor Cronwright te John Vorsterplein.

En wat u in u verklaring uitgee is dat u die boeke 
en dokumente deurgegaan het, en volgens u oordeel 'n lys opge
trek het van wat u gedink het was relevant tot sy politieke
aktiwiteite? --- Edelagbare, ek het reeds daardie vraag be- (10
antwoord. Ek het, nadat hy dit aan my uitgewys het, het
ek dit uitgehaal wat volgens my oordeel relevant is, daar is 
ander boeke en dokumente wat hy aan my uitgewys het wat nog 
steeds in my besit is, wat volgens my oordeel nie relevant 
was nie, en wat nie ingesluit is op die inventaris wat ek op- 
gestel het nie.

Was hulle op die inventarisse wat u gekry het?
Daardie...(tussenkoms) ---  Edelagbare sommige van hulle moont-
lik wel, sommige van hulle, net soos in die geval van ander 
dokumente word dit nie spesifiek gespesifiseer op die inven- (20 
taris nie, maar kom dit 'n enkele dokument voor wat binne-in 
'n leer is, of binne-in ' n houer is soos in die geval van die 
swart tas en word dit nie presies omskryf op die inventarisse 
wat opgestel is tydens die arrestasie nie.

Het u al hierdie boeke wat u op u lys ingeskryf
het met hierdie lyste wat u qekry het, vergelyk? ---  Edelagbare
ek het reeds geantwoord dat ek dit nie gedoen het nie aange- 
sien sekere boeke nie gespesifiseer word op die lyste nie, 
dit in houers was en alleenlik die houers genoem word op 
die inventaris. (30



Ja maar boeke soos hierdie, was hulle in houers ge-
wees? --- Ek kan nie elke boek se besondere geval onthou nie
edelagbare, ek sal nie kan se nie. Van hulle was wel in 
houers gewees.

Hulle was net in 'n massa aan u gegee? --- Hulle was
in verskillende houers, kartondose, handtasse, plastiese sakke 
endiesmeer aan my oorhandig.

Het u ooit oor hierdie boeke en dokumente met Majoor 
Mahoney gepraat? *--  Ja edelagbare,

Majoor Mahoney hier by die hof vandag? --- Ek het (10
hom gesien net voor die hof begin het edelagbare.

En mnr Joubert, hy was ook hier vanoggend? --- Dit
is korrek edelagbare.

Hulle is die twee persone wat ‘die lyste opgetrek
het, die oorspronklike lyste? --- Ek dink daar was meer persone
gewees, hulle was wel teenwoordig, maar ek dink daar was nog 
meer persone by.

Wel dit lyk asof Majoor Mahoney was in bevel van die
deursoeking daardie oggend? --- Dit is soos wat dit op die
inventaris aangeteken is edelagbare. (20

Kyk net na hierdie boek, byvoorbeeld nr 57, daar is
'n - iets hier ingeskryf, wie se handtekening is daardie? ---
Hierdie is die handtekening van vrousesersant Meyer verbonde 
aan die veiligheidstak John Vorsterplein wat teenwoordig was 
die oggend met die beslaglegging.

En sy het 'n datum daarop? ■—»—  27. 11.1981 - dit is 
die datum van die arrestasie edelagbare.

Wat van hierdie handskrif op nr 54, wie s'n is dit?
---  Die nommer 54 ?

Nr 54 ” binne op die eerste .. --- Binne-in, nie (30
bo^op nie?



Ja? -—  Edelagbare nee, ek kan ongelukkig nie aan 
die Hof se wie se handskrif dit hierdie is nie, dit is aan my 
onbekend, ek kan nie uitmaak die handtekening nie, wie se 
handtekening ...

Daar is ' n handtekening en 'n datum? --- Dit is
korrek edelagbare, maar ek kan nie uitmaak wie s'n dit is nie.

Is dit die gewone praktyk as die polisie 'n huis 
deursoek en boeke of dokumente daar vind, om •n handtekening
daarop te sit met die datum? --- Ja en nee edelagbare. Wanneer
daardie artikel losstaande is van ander artikels sal die (10
polisie dit wel doen - wanneer dit in ' n kartondoos is, of in 
'n houer is, sal slegs die houer gediteer (?!_ en gedateer word.

Ek neem aan dat die houers waarvan u praat geteken 
was en met ' n datum daarop geplaas? -—  l5it is korrek edelag

bare.
Waar is daardie houers? -—  Dit is in my besit te 

John Vorsterplein edelagbare,
Is dit beskikbaar? -—  Hulle is beskikbaar edelag

bare.
Kyk na die boek nr 50. Kan u daardie boek ont- (20 

hou? --- Ja ek ~ dit is die boek wat voorkom in my inventaris.
Ja daar is geen handtekening daarop, of datum nie?

--- Dit is korrek edelagbare.
Daar is 'n naam wat binne op die eerste bladsy -ver- 

skyn? --- Dit is korrek edelagbare.
Nie Dr Aggett se naam nie, iemand anders se naam?

--- Dit is korrek edelagbare.
En daardie boek verskvnook nie op enige van hierdie

lyste nie? Hierdie inventarisse? --- Ek het dit nie so spesi-
fiek nagegaan nie, ek sal dit nie betwis nie edelagbare. (30

Wel ons het hulle nagegaan en ons kan nie daardie
boek/



boek on die lys gevind nie? --- Dit is moontlik edelagbare.
Kyk na boek nr 52, dieselfde naam daarin, nie Dr

Aggett se naam nie, geen handtekening en geen datum nie. ---
Dit is korrek edelagbare.

Ook kan ons nie daardie boek op enige van hierdie
inventarisse vind nie? --- Ek neem so aan edelagbare, dit is
moontlik.

Byvoorbeeld ook nr 51, dieselfde person se naam daar
in, nie Dr Aggett s'n nie, geen handtekening, geen datum, en
dit verskyn nie op enige van hierdie lyste nie? --- Dit is (10
korrek edelagbare.

Daar is ook sekere van die dokumente waarcp daar 
geen handtekening of datum is, en wat nie spesifiek op die lyste
verskyn nie? --- Dit is moontlik edelagbare, ek het aan die Hof
verduidelik dat sekere van die dokumente in l§ers was, in 'n 
tas was, dat dit nie afsonderlik geteken is nie. En ek moet 
dit aan u stel dat Dr Aggett nooit hierdie erkenning aan u 
gemaak het in verband met die feit dat .hierdie boeke en doku
mente sy eiendom was want 'n hele aantal van hulle was die 
eLendom van Dr Floyd? — - Edelagbare die boeke en dokumente (20 
wat op die invetaris voorkom wat ek opgestel het, is deur Dr 
Aggat persoonlik aan my uitgewys, hy het dit persoonlik han- 
teer in die teenwoordigheid van Majoor Cronwright en myself.

Ja, dis maklik om nou so te se want u weet dat Dr
Aggett nie hier is om dit te ontken nie. ---- Edelagbare ek
moes die een of ander manier volg om onderskeid te tref tussen 
wie is wie se dokumente, dit was die mees aanvaarbare, die 
rn.ees alaemeenste wyse wat dit deur ons gedoen word.

U se dat u het besluit om wat in hierdie lys te 
sit omdat dit was dokumente wat tot u oordeel relevant is (30 
tot dienolitieke aktiwiteite van Dr Aggett? —  Dit is korrek

edelagbare/



edelagbare.

Nou wat het byvoorbeeld dokument "Focus on Lesotho"
te doen gehad met sy politieke aktiwiteite? --- Dr Aggett het
'n erkenning gemaak dat hy met SACTU(?) skakel, en ek is be- 
wus van die feit dat daar SACTJ-persone is in die P.epubliek 
wat 'n netwerk hanteer tussen Lesotho en die Republiek.

Dit is ook nie in u verklarina nie, dat hy so 'n
erkenning aan u gemaak het? --- Edelagbare dit sal seker on-
moontlik wees om elke woord wat Dr Aggett aan my gese het in 
verklaring vorm te vervat het, (10

En ek moet dit aan u stel dat so 'n erkenning ook 
nie in Dr Aggett se skriftelike verklaring is, wat hy aan die
veiliqheidspolidie qemaak het? --- Dit ontken ek nie edelagbare,
ek het nie sy verklaring afgeneem nie, ek«weet nie wat in die 
verklaring staan nie.

Was u ooit teenwoordig toe hy ondervra was? ---
Edelagbare, in die sin dat ek baie keer in die kantoor inge- 
kom het waar hy ondervra was om met van die polisiemanne aldaar 
te praat ensomeer, maar ek het nooit vir tydperke daar gebly 
nie, ek het net in en uit gekom vir die een of ander doel. (20

Het u miskien aan die polisie wat hom ondervra het 
gese het van hierdie erkenning wat hy aan u gemaak het, in 
verband met SACT[J (?)..?---Ja.

Wat het u aan hulle ges§? --- Ek het aan hulle gesS
dat hy aan my 'n erkenning gemaak het dat hy skakeling het by 
SACTTJ.

Aan wie het u so gese? --- Aan Luitenant Whittehead.
Wanneer? --- Ek kan nie die nresiese datum onthou

nie edelagbare.

Was dit in Januarie, was dit in Desember, was dit (30
in Februarie, wanneer was dit? ---  Ek neem aan dit was in

Desember/



Desember, ek kan nie presies se nie.

Het u 'n nota daarvan gemaak o d  enige plek? --- Nee
edelagbare, dit is nie nodig om notas te maak daarvan nie.

Ek neem aan dit was 'n baie belangrike erkenning?
--- Ja ek verstaan hy het sulke erkennings, soortgelyke er-
kennings aan die ondersoekbeampte gemaak, dit was niks snaaks 
nie.

Ja, ek-istel dit aan u dat daar is niks van daardie
aard in sy getekende verklaring nie? ---  Edelagbare, ek her-
haal weer ek het nie met die getekende verklaring van Dr (10
Aggett of met sy ondervraging gedeel nie, ek weet nie wat daar 
staan nie.

Wat het die dokument nr 74 te doen gehad met sy
politieke aktiwiteite, "100 Years of Labour in the USA"? ---
Na my oordeel is dit 'n dokument wat handel oor arbeid, Dr 
Aggett se aktiwiteite het gehandel oor arbeid, ek het die doku
ment uitgehaal dat dit deur deskundiges geanaliseer en ontleed 
kan word teen al die ander dokumente op die inventaries.

En do kument nr 4, "Trade Unionism and the Struggle
for Liberation in South Africa", ken u daardie dokument? --- (20
Dit is korrek ek ken daardie dokument.

Het u dit ooit gelees? Ken u die inhoud daarvan?
--- Ek het gedeeltes daaruit gelees, ek sal nie se ek het die
hele dokument gelees nie edelagbare.

Waaroor handel dit meneer? -—  Dit handel - ek kan 
nie spesifiek se nie edelagbare, ek se weer ek het nie die hele 
dokument gelees nie. Ek het aanhalings daaruit gehandel en
ek het myself tevrede gestel dat hierdie dokument se inhoud 
macr verband hou met die aktiwiteite van Dr Aggett en ek het 
dit saam met die ander dokumente vir ontleding en analisering (30 
gestuur na deskundiges to.

Weet/



Weet u dat daardie dokument SACTU sterk kritiseer?
--- Ek weet dit nie spesifiek nie edelagbare.

Wie het hierdie merke op hierdie dokument gemaak,
was dit u of was dit so toe u dit ontvang het? --- Kan ek net
die dokument kry asseblief edelagbare? --- Edelagbare die
enigste merk wat ek op hierdie dokument aangebring het is die 
nommer vooraan, vat ooreenstem met die nommer op my inventaris, 
ek het geen ander merke aan die dokument aangebring nie, in 
ander woorde ek het dit so ontvang.

Weet u wie daardie merke daarop gemaak het? --- (10
Ek dra glAdnie kennis nie edelagbare.

Nou u se dat hy, Dr Aggett sekere erkennings aan u
gemaak het in verband met SACTU? ----  Dr Aggett het aan my ge-
s§ dat hy skakeling het met SACTU persoonlikhede.

Watter soort skakeling? --- Ek weet nie edelagbare.
Wei het u nie hom gevra nie, want dit is baie be-

langrik dat hy so ' n erkenning aan u maak? --- Edelagbare ek
het nie Dr Aggett ondervra nie.

Ja, maar hy maak 'n erknenning aan u wat u beskou het 
as baie belangrik, het u hom meer vrae daaroor gevra, watter (20
soort skakeling.? --- Edelagbare dit was nie op daardie
stadium vir my iets uitsonderliks nie, ek het dit reeds ge- 
weet.

Ja maar u wou nou inligting van hom kry, nie waar
nie? --- Edelagbare ek wou nie inligting van hom kry nie, dit
was nie in my werksaamhede opgesluit om Dr Aggett te ondervra 
nie. Ek is in bevel van die dokumente wat bewysstukke is en 
dit is my werksaamhede.

En nou praat u met hom oor die dokumente, en wat 
daar in daardie dokumente staan, en hy maak ' n sekere er- (30 
kenning aan u in verband met SACTU wat u beskou het as 'n on-

wettige/



wettige organisasie? ----  Nee edelagbare, ek het nie aan die
Hof gese dat ek die dokumente met hom bespreek het nie.

Hoekom het hy dan daardie erkenning aan u gemaak in
verband met SACTU? --- Hoekom het Dr Agget aan my die erkennina
gemaak?

Ja? Wat het hom ..(onhoorbaar).. in watter konteks?
--- Edelagbare ons het, soos wat ons deur die dokumente en
goed gegaan het, het daar sekere dokumente na vore gekom, by- 
voorbeelde dokumente oor die African National Congress en dit - 
die hele opset was in die breere konteks van die ANC-SACTU (10 
arbeidsaangeleenthede, Dr Aggett se persoonlike aktiwiteite, 
sy politieke arbeidsloopbaan.

U het wel oor die politiek met hom gepraat, en sy
aktiwiteite? --- Ons het nie daaroor gepraat in die sin dat
ons bespreek het nie. Wanneer ons na 'n spesifieke dokument 
verwys het, het hy miskien iets daaroor gese of ek het miskien 
iets daaroor gesi, ons het nie 'n elle-lange of sensitiewe 
bespreking of ondervraging daaroor gehad nie.

Maar dit was wel belangrik as hy enige erkenning
gemaak het in verband met 'n onwettige organisasie? --- Edelag-(20
bare SACTU is nie 'n onwettige organisasie nie.

Ja maar julle beskou dit as deel van die ANC, nie 
waar nie? --- Edelagbare, dit hang af wie "ons" is.

Wel u, die polisie, die veiligheidspolisie. Dit 
word beskou as die arbeidsvleuel van die African National Con
gress .

Ja. --- Maar dit is nie 'n onwettige organisasie nie.
Ek wil net iets aan u lees mnr Prins, in verband 

met wat Dr Aggett in die verklaring gese het oor SACTU. Hier- 
die verklaring is deur hom geteken, hierdie spesifieke bladsy (30 
on die 8ste Januarie geteken. I'll have to read the whole

para-/



paragraph to you.
"I have read about SACTU and as a non-racial 
independent federation of Trade Unions, I think 
it's history is commendable. Our Union was
itself a leading member of SACTU and I think it 
was the correct decision of the membership to 
affiliate at that time. Politics always cuts 
across Trade Union Matters, particularly in South 
Africa where influx control and contract labour 
directly affect the lives of the Union membership. (10 
For this reason the alliance of SACTU and the ANC 
was a valid one in the past. It was also im
portant that the workers had their own organisa- 
tion within the alliance to make sure that their 
aspirations were catered for. However when 
SACTU dissolved and went underground the basic 
contradiction arose. It is impossible to have
an underground Trade Union, because there can be 
no possible democratic ..." 

there is a word missing - (20
"..over the politics of that union. A Trade

1 Union must be open, legal and run democratically.
It is for this reason that I believe that SACTU is 
taking a wrong path although it has a good history."

U hoor wat hy in hierdie verklaring se? ---  Ek het gehoor edel-
agbare.

Nie dieselfde as wat hy aan u s§, of wat u se hy aan 
u gese het nie? -—  Edelagbare ek het nie vir een oomblik ge- 
se dat Dr Aggett gesS het hy het met SACTU geaffilieer nie.
Ek het gese hy het gese hy het skakeling met SACTU-persoonlik-(30 

hede.
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Watse skakeling? Het u gevra wat hy bedoel het?
--- Nee edelagbare, dit was nie my plig on horn te onderva nie.
In watter taal het u met horn gepraat? --- In Engels.

Wat het hy gese in Engels.--- Ek kan nie sy presiese
woorde onthou nie, dit was iets in die sin van "I've got con
tact with SACTU people",

"I've got contact with SACTU people"? --- Dit mag so
wees, dit is hoe ek dit nou se edelagbare, maar ek is onder 
eed, ek is nie bereid om te se dat dit die presiese woorde 
is wat deur horn creuiter is nie, ek kan nie onthou nie. (10

So was dit nie belangrik dat hy so ges§ het nie?
--- Edelagbare, soos ek reeds aan die Hof gese het op daardie
stadium, was dit reeds aan my bekend en was dit nie vir my 
juis nuus nie en was dit reeds aan die onplersoekbeampte bekend, 
die persoon bemoeid met die ondervraging.

Hoekom het u dit spesifiek aan Luitenant Whitehead ..? 
— r-Omdat ons onder mekaar die saak bespreek, dis deel van die 
ondersoek.

Hulle het so geweet, net soos u geweet het, ., --- Hy
het my op daardie stadium toe ek hom inlig, het hy vir my (20 
gese ja hy weet,

Wat het u aan Whitehead gesS? --- Weereens kan ek
nie die presiese strekking van my woorde onthou nie edelagbare 
dit moes iets in die konteks gewees het wat ek aan hom gesS 
het, dat terwyl ek met Dr Aggett gepraat het oor sy dokumentasie 
hy aan my gese het dat hy skakeling het met SACTU-persoonlikhede.

Nou u s& dat sekere van hierdie dokumente was in ' n
tas, watter soort tas? --- Edelagbare ek het ges§ ek kan
spesifiek onthou omdat dit uitstaande dokumente is, dat die 
3 ANC-dokumente was in ' n swart leertas, dit is die tas wat (30 
lyk soos ' n skooltas, so ’n swart leertas

Is/



Is u seker dit is s w a r t ? ---Ek is sek.er dit is
swart edelagbare.

Is dit nog in u besit? --- Dit is in my besit edel
agbare .

En was die dokumente nog in die tas? -—  Ek verstaan 
nie wat u bedoel by 'nog in die tas' nie.

Toe u die tas gekry het, ek neem aan u het die' tas 
van Kaptein Strauss gekry? -—  Dit is korrek edelagbare.

Was die dokumente in die tas toe u dit gekry het? —
Ek neem so aan want die tas is - ek kan nie onthou of ek die (10 
tas oopgemaak het of Dr Aggett hom oopgemaak het nie, een van 
ons twee het hom ooogemaak en toe was die dokumente daarin.

Wanneer was daardie tas aan u oorhandig? --- Op die
27ste November 1981, ,

Was dit in die teenwoordigheid van Dr Aggett of nie? 
Dat dit aan u oorhandig was? ——  Nee dit was nie in sy teen
woordigheid nie,

Wanneer het u die tas oopgemaak vir die eerste keer?
--- Die dag toe ek besluit het om die dokumentasie deur te
gaan toe Dr Aggett aan my die uitwysings gedoen het oor watter(20 
syne is en wat weer nie syne is nie,

Dit was op die lOde of llde Desember? --- Nee, ek
glo nie dit was op die lOde of die llde Desember nie, ek dink 
dit was moontlik 'n dag of twee voordat ek die inventaris opge- 
stel het, of moontlik dieselfde oggend van die eerste dag toe 
ek hom daar het, ek kan nie presies sS nie edelagbare.

Ek wil net iets vasstel edelagbare. Sover ek
kan onthou was Dr Aggett op daardie stadium nog aangehou in 
Pretoria, Pretoria gevangenis? -—  Op watter stadium edelagbare, 

Toe u s& u het hom gespreek oor die boeke en doku- (30
mente? ----- Edelagbare ek se weereens, ek se weereens ek kan
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nie die spesifieke dag onthou nie, ek wil ook vir geen oomfclik 
betwyfel dat hy moontlik in Pretoria Gevangenis aangehou kon 
wees, dat hy uitgebring was vir ondersoek nie, ek weet nie.

Ja maar dit moes voor die lOde Desember gewees het?
--- Dit is korrek edelagbare.

Dit was tussen die 27ste van November en die lOde 
Desember? --- Dit is korrek edelagbare.

U kan nie onthou wanneer dit was nie? --- Nie pre-
sies nie edelagbare.

Was daar 'n nota daarvan? Is daar 'n voorvalboek (10 
waarin dit sou geskryf word wanneer hy na u toe gebring was?
--- Nee edelagbare, daar sal nie 'n voorvalleboek wees or elke
soort...

Was dit op die lOde vloer by John Vorsterplein? ---
Dit was op die lOde vloer in my kantoor edelagbare.

Is daar 'n l§er wat u in verband met Dr Aggett ge-
hou het? --- Ek het wel 'n l§er met die inventarisse en die
aanhoudingslasbriewe en deursoekingslasbriewe ensomeer in my 
besit.

En moet u nie op daardie leer notuleer wanneer (20 
Dr Aggett na u toe gebring is en wanneer hy die boeke en 
dokumente uitgewys het en uitgeken het as syne? --- Nee edelag
bare, dit is nie 1 n amptelike l§er wat in gebruik is nie, dit 
is slegs 'n l§er om my behulpsaam te wees.

Ja, maar u weet dat miskien op 'n latere stadium 
sou dit kon betwis word dat hy so 'n erkenning gemaak het of
soiets, moet u nie ' n nota daarvan maak en hou? --- Daarom
het ek Majoor Cronwright na my kantoor ontbied as 'n getuie, 
gevra om by te wees edelagbare.

Sou Majoor Cronwright 'n nota daarvan hou? --- Ek (30
dra nie kennis of hy 'n nota sou gemaak het aldan nie.

Was/



Was Majoor Cronwright verantwoordelik op daardie 
stadium vir Dr Aggett? — - Verantwoordelik in watter sin ?

Wei het hy hom na u toe gebring? Nee edelagbare, 
ek kan nie onthou wie hom na my toe gebring het nie, en of ek 
hom moontlik in 'n ander kantoor self gaan haal het nie, dit 
is ook 'n moontlikheid.

U het nie gevra dat hy na u toe gebring word? ---
Ek se weer, ek kan nie onthou of iemand hom na my toe gebring 
het op my versoek en of ek hom gaan haal het nie.

As u hom in Pretoria gaan haal het sou u dit seker (10
onthou? --- Nee, ek het hom definitief nie In Pretoria gaan
haal nie, ek praat van 'n ander kantoor gaan haal edelagbare.

Het u ooit met Dr Floyd gepraat oor enige van hier
die boeke en dokumente? Alvorens ons by Dr Floyd - alvorens 
hulle begin het met die ondervraging van Dr Floyd, en om haar 
dokumentasie uit te sorteer, was sy in die hospitaal opgeneem 
edelagbare.

So u antwoord is nee? *---  Dit is nee edelagbare.
Nou ek wil net duidelikheid kry oor die datums - u 

het hom eenkeer gesien in verband met die boeke en doku- (20
mente? --- Edelagbare ek is nie bereid om te s§ ek het hom
slegs eenkeer gesien nie, dit mag wees dat daar vir my iets 
onduidelik was dat ek weer op 'n later stadium met hom daaroor 
gepraat het,

Ja maar kyk toe hy hierdie erkenning aan u gemaak 
het, in verband met SACTU bedrywighede of SACTU ..(onhoorbaar, 
beweeg weg van mikrofoon)„_, , dit was die tvd toe u deur al die 
boeke en dokumente deurgegaan het? Nie waar nie? -—  Herhaal 
net asseblief die vraag.

Die tyd dat hy hierdie erkenning aan u gemaak het (30 
was die tyd toe julle die boeke en dokumente deurgegaan het?
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---- Toe ek en Dr Aggett dit deurgegaan het, dit is korrek

edelagbare.
In u kantoor to John Vorsterplein op die lOde 

vloer? -—  Dit is korrek edelagbare.
Kan u onthou of u vir hom gevra het of hy net toe- 

vallig daar was nie? Ek kan nie onthou nie edelagbare.
Dit moes voor die lOde Desember 1981 gebeur het? ---

Dit moes tussen die dag van sy arrestasie, die 27ste en die 

lOde Desember gewees het,
Ons inligting - en wanneer, kan u onthou, het u (10 

melding daarvan gemaak aan Kaptein Whitehead - Luitenant 
Whitehead? ^—  Edelagbare, dit is seker binne 'n paar dae nadat 
hy dit aan my gese het, moes dit gewees het.

Ook min of roeer die lOde, llde'Desember, of voor
daardie datum? --- Janee, ek s§ edelagbare, ek sal my beperk
tot die tydperk tussen die 27ste November en die lOde Desember.

Op daardie stadium was Luitenant Whitehead al besig 
met die ondervraging van Dr Aggett? -— -- Nee edelagbare, ek 

het dit nie gese nie.
Wei ek vra vir u? Was hy? --- Ek dra nie kennis (20

nie edelagbare.
Wei hoe het u geweet dat hy met Dr Aggett te doen 

gehad het, of sou hom ondervra? Hoekom het u dit aan Luite
nant Whitehead spesifiek..? --- Luitenant Whitehead word alge-
meen aanvaar op John Vorsterplein as die persoon wat te doen 
het met die ondersoek van arbeidsaangeleenthede,

Ons inligting is mnr Prince, dat Dr Aggett eers 
aangekom het van Pretoria af op die llde Desember, en dit ver- 
skyn in die Voorvalboek bladsy 3 5 edelagbare. "Aanhouding 
15h30 een witman Neil Aggett on Section 6, detained by.." en (30
dan daar is 'n handtekening,"Sel nr 3004" --- Ek ontken dit

nie/



nie edelagbare.
U ontken dit..? •— - Nie.
U ontken dit nie? En hy was eers ondervra, sover 

ons weet op die 15de Desember? —  Edelagbare dis moontlik, ek 
het niks van sy ondervraging ges§ nie.

Die eerste keer dat Luitenant Whitehead hom onder
vra het was op die 21ste Desember? --- Edelagbare ek betwis 
dit nie, ek neem aan Luitenant Whitehead het selfs voor sy 
arrestasie hierdie dinge geweet, dit is hoekom hy gearresteer 

is.
Dus blyk dit dat as hy nie voor die llde Desember 

na John Vorsterplein toe gebring was, is u verklaring nie 
waar nie, dat u hom voor die lOde gesien het, te John Vorster
plein? — - Edelagbare ek het hom definitief die dag - ek het 
gese tussen die 27ste November en die lOde Desember, ek het 
hom die dag van die 27ste November was ek.. (tussenkoms)

Ek praat nou van die dag toe hy die erkenning aan 
u gemaak het, en die boeke en dokumente uitgewys het as sy
eiendom. Dit was nie die 27ste nie? -----Edelagbare ek het
gesS dit was enige tyd tussen die 27ste en die lOde, ek kan (20 
nie die spesifieke dag onthou nie, ek deel met baie verdagtes, 
ek deel met al die dokumente van al die persone wat aangehou 
word, dit is selfs moontlik dat dit op daardie dag kon gewees 

h e t .
ĜEEN VERDERE VRAE DEUR ADV KUNY 
-KRUISVERHOOR DEUR ADV SCHABORT

U se Adjudant dat dit selfs moontlik is dat u op
daardie dag ,.. watter dag bedoel u nou? --- Die dag van sy
arrestasie, die 27ste November.

Dat u toe reeds op daardie dag met hom oor hier- (30 
die dokumentasie gepraat het? --- Dit is baie moontlik edelagbare.
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Nou u het u inventaris opgestel blykbaar oor twee 
dae, die lOde en die llde? --- Dit is korrek edelagbare.

Kan u onthou of hy by altwee geleenthede daar was
of net by een dag? --- Nee, terwyl ek die inventaris opgestel
het, edelagbare, was Dr Aggett nie teenwoordig nie, toe het 
hy dit reeds aan my uitgewys en was daardie goed eenkant gesit 
gewees en het ek dit toe deurgegaan en beslui't na my oordeel 
soos wat ek in my verklaring gese het, watter dokumente is 
relevant aldan nie.

Nou ons het gehoor van die swart tas en dat u (10
dit in u besit gehad het tot tyd en wyl dit soos ek verstaan
het in die teenwoordigheid van Dr Aggett oopgemaak is? --- Dit
is korrek edelagbare,

’ #
Nou in die tyd en wyl vandat u dit in besit geneem 

het tot tyd en wyl u dit in sy teenwoordigheid oopgemaak het,
waar was dit gewees? ----  Edelagbare al die eiendom word in
veilige bewaring geplaas in 1n vertrek wat ek die sleutel van 
het - of indien ek nie daar is nie, ek die sleutel aan Majoor 
Cronwright oorhandig,

Nou ons het gehoor van die dokumente, items 1 , 2  (20 
en 3 op u inventaris, dit is BEWYSSTUK Y.2? — —  Dit is korrek 

edelagbare.
Wat deel uitmaak van u verklaring - is u seker dat

daardie dokumente in die swart tas gevind is? --- Ja, ek is oor-
tuig daarvan edelagbare.

En dat Dr Aggett dit ge-eien het as sy eie doku
mente? --- Ja hy het die swart tas, plus alles wat daarin is
ge-eien as sy eie. Dr Aggett se identiteitsboek was ook in 
daardie tas gewees edelagbare.

Nou ek wil nou nie h§ dat u vir die Hof moet se (30 
wat Dr Aggett vir u vertel het - die kwessie waaroor u vantevore

onderbreek/



onderbreek was in u getuienis nie. ^—  Dit is korrek edele.
Maar ek wil u vra wat u na aanleiding van die raede- 

deling wat hy aan u gedoen het, gedoen het? -—  Ja ek het - die 
gevolgtrekking waartoe ek gekom het edelagbare ? Die ge-
volgtrekking waartoe ek gekom het is dat meeste van hierdie 
dokumente sy dokumentasie is, en dat slegs 'n paar persoonlike 
dokumente daarvan Dr Floyd s'n is, omdat sy volgens hom vir 
die twee weke voor sy arrestasie, ongeveer 2 weke voor sy 
arrestasie, nie meer by hom ingebly het in Foxstraat nie.

Nou het u u inventaris en u verklaring toe op (10 
daardie grondslag opgestel? Op basis van daardie gevolg
trekking? --- Edelagbare nee, ek sal nie se bloot op 'n
basis van daardie gevolgtrekking nie, ek het die inventaris 
opgestel uit dokumente wat aan my uitgewys is deur Dr Aggett, 

synde sy eiendom te wees.
Nou die feit dat sekere van hierdie dokumente hand- 

tekeninge het, soos byvoorbeeld Nr 57 wat deur Sersant Meyer 
geteken is , en sekere wat nou nie handtekeninge op het van 
polisiebeamptes nie, hoe verduidelik u dit? -—  Edelagbare ek 
het reeds aan die Hof gese dat wanneer 'n Artikel losstaande (20 
is, wanneer hy alleen geneem word tydens beslaglegging, dan 
is dit my kennis en ondervinding dat die polisiebeampte daar
die dokument of artikel of item sal teken en dateer. Maar, 
wanneer daar byvoorbeeld 'n klomp dokument in ' n houer is, 
soos 'n kartondoos, of 'n dratas, of enige ander tipe van 
houer, 'n plastiese sak, dan sal slegs daardie houer - dit 
basies onmoontlik is om elke dokument deur te gaan, en dan 
sal slegs die houer geteken en gedateer word, en dit is hoekom 
sommiges was moontlik in kartondose, was wel in houers gewees, 
en andere was los gewees. (30

Nou Adjudant ek wil net vir u vra, het u in die
daaropvolgende/



daaronvolqende weke, nog weer kontak gehad met Dr Aggett in
die sin dat u hom gesien het miskien? --- As u bedoel by
die daaronvolqende weke, kan u moontlik 'n tydperk..?

Wel tot die tyd van sy dood? --- Edelagbare ja, ek
het wel in die kantoor soos ek reeds aan die Hof verduidelik 
het af en toe ingegaan, party dae miskien gladnie, party dae 
moontlik meer as een keer, waar die persone besig was met sy 
ondervraging, om sekere dinge in die loop van my werksaamhede 
met daardie polisiebeamptes uit te klaar. Ek het hom wel 
gesien van tyd tot tyd, Nou wat kan u vir die Hof sS (10
anagaande sy houding, sy voorkoms, endiesmeer, welke indruk
het hy op u gemaak? --- Edelagbare, Dr Aggett was volgens my,
ek het hom nie baie goed geken, ek het nie baie met hom ge- 
deel nie, volgens my was hy stil van geaardheid, hy was nie 
'n persoon wat met ons onder die omstandighede sou 'n gesels- 
kan aanknoop of praat as daar nie met hom gepraat word nie.
Hy was nooit snaaks teenoor my nie, hy was hulpvaardig in 
wat ek hom gevra het, sy samewerking oor gevra het, was hy 
he^ltemaal openlik en hulpvaardig met my gewees, die min kere 
vat ek wel, soos byvoorbeeld by die uitsoek van die dokumente (20 ' 1 
met hom hom gedeel het. Verder kan ek nie veel se nie edel
agbare, ek het te min met Dr Aggett self te doen gehad.

Maar kan u min of meer onthou wanner u hom vir ou-
laas gesien, of vir laas gesien het. --- Edelabare nee, ek kan
nie snesifiek onthou nie, dit sou nie langer as se 3 dae voor 
sy dood - dit sou nie langer terug gewees het as se ongeveer 
3 dae voor sy dood nie.

En waar was dit gewees? ---- Dit moes in die kantore
hom

gewees het edelagbare, ek kan nie dink dat ek /on 'n ander 
plek sou gesien het nie. (3 0

On die tiende vloer van John Vorsterplein? --- Dit
is/



is korrek edelagbare.
En het enige iets besonders u toe ongeval in ver-

band met sv voorkoms op daardie stadium? --- Nee glad niks snaaks
nie edelagbarev.

Het u enige verandering agtergekom in sy gedrag
miskien? ---- Nee edelagbare, geensins nie, alhoewel ek weer
s§ dit vir my baie moeilik is omdat ek baie min met horn gedeel 
het, om 'n evaluering te maak van sy gedrag maar ek sou se 
nee, daar het niks my persoonlik snaaks opgeval ten opsigte 
van Dr Aggett se gedrag of voorkoms nie. (10

Het hv op enige tydstip klagtes teenoor u geopper?
--- Nee edelagbare, ek kan in die besonder onthou dat ek een-
dag by gewees het toe sy ma en sy suster hom besoek het, en 
nadat hulle uit was het ons ook 'n paar woorde gewissel en het 
ek hom gevra of hy klagtes het, en het hy aan my ges§ hy het 
geen klagtes nie.
GEEN VERPERE VRAE DEUR ADV SCHABQRT 
GEEN HERVERHOOR PERU ADV PE VRIES
APV KIJNY Edelagbare, ek neem aan dat hierdie getuie die tas 
en die ander dokumente beskikbaar sal maak, en Majoor Mahoney (20 ( ’ 
as hy nou geroep word.
HOF Mnr Kuny meen u beskikbaar sodat u dit kan ondersoek of 
beskikbaar vir inhandiging in die hof nou?
APV KUNY Wei, sodat ons dit kan ondersoek en miskien inhan- 
dig, as daar iets relevant is wat ons daar vind. Hy se dat 
sekere dokumente in houers gevind was en daardie houers is be
skikbaar en daardie houers het daarop sekere handtekenings en 
datums. Paardie houers en die tas is in die besit van mnr 
Prince, en wil ons daardie houers sien.
HO^ Mnr Prince, het u daardie houers en die tas? (30
.-- Dit is in veilige bewaring by my edelagbare.
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HOF Is dit beskikbaar? ----  Edelagbare dit is beskikbaar.
Ek meen dan dit moet in besonder beskikbaar gestel

word aan mnr Bizos en mnr Kuny om ondersoek in te stel, as
daar iets is wat hulle in die verband aan die ondersoek wil
voorle sal ek die aeleentheid oorweeg om dit vir hulle te gee.
Ek dink dit is billik waar daar getuienis aangebied word
oor wat daar gevind is by ■' n man, dat daar nie net sekere ar-
tikels geselekteer word en die ander ignoreer word nief as
die ander party die ander ook van belang ag nie.

Sersant die versoek is dan dat u dit beskikbaar (10
stel. U kan dit onder u bewaring hou, ek se nie dit moet
hier oopgegooi word nie, en mnr Bizos - die regsverteenwoor-
digers geleentheid kry om ondersoek in te stel. Mnr Schabort?

0
ADV SCHABORT Ons wil net graag vir u dit- vra edelagbare.
Dit is sons moeilik om van die stukke hof toe te bring, een- 
voudig as 'n praktiese saak, ek weet nie wat die posisie in 
verband met hierdie dokumentasie is nie, sal u ons miskien 
net toelaat, eerder as om te se dit moet definitief hiernatoe 

gebring word ..
HOF Dis 'n goeie voorstel, sal dit moeilik wees om dit (20
hiernatoe te bring, of wat is die posisie? ---  Edelagbare, dit
Sal nie moeilik wees om dit hiernatoe te vervoer nie, alhoewel 
dit dan verkieslik nie vir 'n baie lang tydperk onder ons be
waring uit is.

Mr Kuny, when would you like to investigate the
documents?
ADV KTTNY If it's possible to have them this afternoon it 
would suit us, or tomorrow. It makes no difference.
COURT This afternoon, what time do you suggest? 2.0 0 o'clock
Kan u dit tweeuur vanmiddag hier he? --- Ek kan dit gaan h a a l (30
en ek sal dit hier h§.
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HOF Asseblief, en bring dit dan vir ondersoek. Ekskuus, 
mnr de Vries, is daar iets wat u wou gese het?
ADV DE VRIES? --- Nee edelagbare.
HOF Probeer dit 2.00 uur hier by die Hof kry en ek sal dan 
die geleentheid gee aan die regsverteenwoordigers om daarna te 
kyk. As dit gebruik moet word kan dit gebruik word, as hulle
nie verder daarin belangstel nie, kan u dit terugneem. --- Baie
dankie edelagbare,

COURT Are you going to lead the following witness, the (10'
next witness?
ADV KUNY I'm going to ask that certain witnesses be called
your Worship, I'm going to ask that Major Mahoney and Mr Joubert 
be called. I believe they are available, and arising out
of this evidence it would appear to be relevant and perhaps 
important, and while they are available my learned friend could 
perhaps ...
COURT I do not - I can give you this indication Mr Kuny, I 
do not intend to call anybody to this witness stand, without 
having seen a statement. After I have seen the statement (20
I will decide whether to call the witness or to accept the 
statement or to get it down on the record.
ADV KTJNY Well I'm merely placing our request on record.
COURT I do suggest in the circumstances that the investi
gating officer be requested to get the statements on this 
issue from the gentlemen, and submit the statements to me, and 
I will consider it, I think that's the correct procedure.
ADV DE VPIES Major Mahoney, of whom I had prior warning, I 
do have a statement by him.
COURT I will accept the statement, I'll read it - after (30
I have read it, I will give you my direction.

Would/
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Would you like to know my decision on this state
ment before the next witness is called Hr de Vries, do you 
prefer that, or are you ready to call the next witness?
AD,T DE VRIES We are ready to call the next witness, who 
would be Colonel Oosthuizen, he has been sitting here my Lord. 

COURT Please proceed.
ADV DE VRIES Colonel Oosthuizen, his evidence appears on 

page 189 of the documents.
DANIEL GERT OOSTHUIZEN Onder eed, verklaar :
ONDERVRAGING DEUR ADV DE VRIES (10 

Is u 'n Kolonel in die Suid-Afrikaanse Polisie, 
gestasioneer te John Vorsterplein en ten tyde van hierdie ge— 
beure was u die Stasiebevelvoerder te John Vorsterplein? ---

Dit is korrek edelagbare.
Het u 'n verklaring gemaak in verband met die dood

van Dr Aggett? --- Dis reg edelagbare.
Is dit die verklaring wat nou aan u getoon word? ---

Dis reg edelagbare.
Kan u dit dan net bevestig en inhandig as BEWYSSTUK Y?

(20BEWYSSTUK Z, jammer. BEWYSSTUK Z.
COURT I have to rely on my memory Mr de Vries, I haven't 
got the list. --- Dit is korrek edelagbare, dit is my verkla

ring.
ADV DE VRIES Een van u pligte en verantwoordelikhede wat 
u as Stasiebevelvoerder het is natuurlik om die prisoniere ook

te inspekteer? --- Dis reg edelagbare.
In die selL'6 ? --- Dit is korrek.
Wanneer doen u dit gewoonlik? --- Ek het dit ge-

woonlik as 'n reel in die oggende gedoen, van halfsewe af en 
dan ook af en toe deur die dag. (30

Wat is die prosedure wat u doen as u nou in
die/



Historical Papers, Wits University

http://www.historicalpapers.wits.ac.za/admin/cms_header.php?pid=98[2013/03/12 07:52:17 AM]

Collection Number: AK2216 
 
AGGETT, Dr Neil, Inquest, 1982 
 
PUBLISHER:
Publisher:- Historical Papers Research Archive
Location:- Johannesburg
©2013

LEGAL NOTICES:

Copyright Notice: All materials on the Historical Papers website are protected by South African copyright law and
may not be reproduced, distributed, transmitted, displayed, or otherwise published in any format, without the prior
written permission of the copyright owner.

Disclaimer and Terms of Use: Provided that you maintain all copyright and other notices contained therein, you
may download material (one machine readable copy and one print copy per page) for your personal and/or
educational non-commercial use only.

People using these records relating to the archives of Historical Papers, The Library, University of the Witwatersrand,
Johannesburg, are reminded that such records sometimes contain material which is uncorroborated, inaccurate,
distorted or untrue. While these digital records are true facsimiles of paper documents and the information contained
herein is obtained from sources believed to be accurate and reliable, Historical Papers, University of the Witwatersrand
has not independently verified their content. Consequently, the University is not responsible for any errors or
omissions and excludes any and all liability for any errors in or omissions from the information on the website or any related
information on third party websites accessible from this website.

This document is part of a collection deposited at the Historical Papers Research Archive at The University of the Witwatersrand.


	AK2216 Agget Notice.pdf
	www.historicalpapers.wits.ac.za
	Historical Papers, Wits University



