
Would you like to know my decision on this state
ment before the next witness is called Mr de Vries, do you 
prefer that, or are you ready to call the next witness?
ADTT 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 :
OND ERVRAGING 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 gernaak 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. v

COURT I have to rely on my memory flr 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 sel!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/



die oggend selbesoek doen? --- Ek het na die selle gegaan en
ek het elke sel besoek waar daar prisoniere in was edelagbare.

Praat u ook met die prisoniere, hoor u of daar...?
--- Ek het die prisoniere gevra, die veiligheidsprisoniere in
besonder het ek persoonlik elkeen a^sonderlik gevra of hulle 
enige klagtes het, en die ander prisoniere het ek in die 
algemeen gesamentlik gevra of hulle klagtes het.

Het u spesifiek ook met die oorledene in aanraking 
gekom tydens sulke selbesoeke? --- Dis reg edelagbare.

Het u ooit vir horn gevra of hy enige klagtes het (10 
oor sy behandeling? — —  Ek het horn elke keer wat ek horn besoek 
het gevra of hy klagtes het, hy het elke slag vir my gese 
hy het geen klagtes nie en hy is tevrede.

Nou wanneer is die laaste keer wat u horn gesien
het in die selle? --- Dit was die oggend voor sy dood, ek het
die datum nou vergeet,

4de Februarie? --- Dis reg, ja,
Het u spesifiek ook met hom gepraat? --- Ek het hom

gevra of hy klagtes het, en hy het vir my gese nee, ek het niks 
verder met hom gesels nie. (20
GEEN VERDERE VRAE DEUR ADV DE VRIES 
KRUISVERHOOR DEUR ADV BIZOS

Kolonel, sou Dr Aggett u as die korrekte persoon
beskou, as die persoon aan wie hy sy klagtes moet maak? --- Ek
sou se dat hy my sou beskou as die persoon om die klagtes by 
te maak wanneer dit gaan oor die behandeling in die selle.

In die selle? --- In die selle, of oor sy kos, of
soiets.

Ja, sou hy u as ' n Kolonel in die uniformtak van
die polisie nie beskou as die korrekte persoon om te k l a ? ---(30
Ek weet nie of hy my so sou beskou nie, maar ek was die regte

persoon/



persoon om te kla oor enige iets.

Ja, maar ons weet Kolonel dat Dr Aggett wel op 

die lSde Januarie gekla het dat hy aangerand was, en hy het 

ook op die 4de Februarie gekla dat hy aangerand was, nou kan 

u vir ons asseblief verduidelik Kolonel, wat sal Dr Aggett

belemmer het om aan u te k l a ? ---Daar was geen beleimnering

nie edelagbare.

Of hy sou nie u beskou as die korrekte persoon te 

kla in verband met sy hantering deur die veiligheidspolisie? —  

Dit mag so wees edelagb are. (10

Wat sou u gedoen het, as daar 'n klagte aan u in- 

gedien was in verband met die manier waarop hy ondervra was

deur die veiligheidspolisie kolonel? --- Ek sou 'n verklaring

van hom qeneem het, of laat neem het.

Ja, sal u die veiligheidspolisie daarvan verwittig 

het? --- Die bevelvoerder sou ek verwittig het daarvan.

Ja, en is daar enige ander verduideliking wat u 

kan miskien dink, waarom hy het nie aan u gekla het nie en

hy wel by die landdros en by Juffrou Blom gekla het? --- Ek

kan nie se hoekom hy nie by my gekla het nie edelagbare. (20

Ja, is dit nie heeltemaal duidelik kolonel dat 

wat daar by die selle gebeur is sover dit aan die aangehoudene 

betref, u is verantwoordelik vir hulle veilige bewaring in 

die selle? --- Dis korrek edelagbare.

En u probeer om sulke geriewe as u kan vir hulle gee, 

te doen? --- Dis reg edelagbare.

Maar of 'n dokter hulle kan besoek, dit is nie in

u bevoegdheid om te besluit nie? --- Hy kan dit - 'n versoek

aan my rig, en ek sal reel dat 'n dokter hom sien.

Sonder om die veiligheidspolisie te verwittig? (30

--- Fk sal hulle opdrag gee om hom na 'n dokter te neem of 'n

dokter/



dokter na horn te bring.

Het dit ooit gebeur dat u ooit *n opdrag aan die Veilig- 

heidspolisie gegee het om ’n dokter na *n aangehoudene te 

bring? --- Ja dit het gebeur Edelagbare.

In watter geval het dit gebeur? --- Dit was n  swart

aangehoudene, ek kan sy naam nie onthou nie, hy het vir my 

gese hy voel nie lekker nie, of hy het maagseer gehad, ek 

kan nie die besonderhede onthou nie, maar ek het vir die 

adjudant offisier wat daar by die prisoniere bedags diens 

doen, het ek gese dat die man yi dokter spreek en die 10

volgende oggend het ek vasgestel dat die dokter het horn 

gesien.

Nou u sien, daar sal getuienis voor die Hof vrees dat n 

aantal persone wat gedurende die tydperk,^Desember/Januarie 

'81/'82 daar aangehou was, wel aan die Landdros gekla het

aan die dokter gekla het. Het hulle aan u gekla? ---

Enige een van die gevangenes? Of praat u van...

Nee die aangehoudenes op die tweede vloer. --- Wel

daar is periodiek dat hulle gekla het, maar ek kan nou nie 

spesifiek onthou nie. Ek weet van gevalle waar hulle by 20 

die Landdros gekla het sonder om vir my te se wat hulle 

klagtes is.

Wel kan ons dit aanvaar kolonel, dat ft persoon nie aan 

u kla nie, beteken nie dat hy geen klagtes het nie, teen die 

Veiligheidspolisie? --- Dit is so Edelagbare.

Is dit u ondervinding dat party van die aangehoudenes 

wel aan die Landdros gekla het en aan die dokter gekla het

en het aan u gese dat hulle geen klagtes gehad het nie? ---

Ek weet van een geval waar hulle gekla het oor die kos aan

die Inspekteur wat hulle besoek het, maar hulle het nie aan 30

my gekla nie.



Ja. Iiaar in verband met aanrandings? --- Nee, hulle
het nie aanrandings aan my gekla ooit nie.

Was daar nooit gedurende die tydperk enige klagtes van
aanranding aan u gemaak nie? --  Nee Edelagbare.

Is u in staat om te erken of te ontken dat daar wel 
klagtes van aanrandings deur aangehoudenes gedurende die 
tydperk wel gemaak is aan die Landdros en aan die dokter?
--  Ek weet daar is klagtes gemaak. Ek kan nie se aan
wie dit gemaak was nie.

Het u *n rapport gekry in verband met die dood van Dr
Aggett kolonel? --  Dit is reg Edelagbare.

Hoe laat was dit? —  Ek dink dit was omtrent half 
een die oggend.

Half een? --- Of half twaalf. Ek is nie seker nie.
Ek kan nie *n tyd se nie Edelagbare.

Het u na die polisiestasie gekom toe u die rapport
gekry het? --  Nee Edelagbare.

Is u nie in bevel van die polisiestasie nie? —  Ek is 
in bevel van die polisiestasie gewees op daardie stadium 
Edelagbare.

Maar waarom het u nie daarheen gekom nie kolonel? --
Die persoon wat my geskakel het, het vir my gese dat die 
Bevelvoerder van die Veiligheidspolisie teenwoordig was.
So ek het geen doel gesien waarvoor ek ook moes gaan nie.

Maar onder wie se jurisdiksie - is dit *n aanvare woord? 
HOF: Dit klink baie goed mnr Bizos.
ADV BIZOS: Onder wie se jurisdiksie is daardie selle? U 
jurisdiksie of die Veiligheidspolisie kolonel? --- Edel
agbare, die tweede vloer waar die veiligheidsgevangenes 
aangehou was, het ons onder beide van ons se beheer gesorteer. 
Ek kan miskien net verduidelik dat hulle het sleutel gehad



en ek het *n sleutel gehad. My mense kon nie direk binne-in 

die sel kom nie...kon wel skakel, en hulle kon nie sonder my 

mense binne-in die sel kom nie.

Nou kan die persone wat daar is besoekers kry sonder 

die toestemming van die Veiligheidspolisie? —  Nee Edel- 

agbare.

Kan >n dokter daarheen gaan sonder die toestemming van 

die Veiligheidspolisie? --- Nee Edelagbare.

Nou wie is in beheer van daardie selle? —  Ek is in 

beheer van die selle, maar ek sal nie enige persoon toelaat 

sonder om te sk<*kel met die Veiligheidspolisie nie, want dit 

is hulle prisoniere.

Nie eers *n distriksgeneesheer nie? --- As ek weet dit

is *n distriksgeneesheer en hy stel sy doel aan my, dan mag 

ek hom toelaat.

Het dit ooit gebeur dat ’n distriksgeneesheer daar 

gekom het om *n aangehoudene te besoek sonder die mede-wete

van die Veiligheidspolisie? --- Nie sover ek kennis dra

nie Edelagbare.

Dit is altyd met hulle goedkeuring wat dit moet gebeur? 

--- Dit is reg Edelagbare.

En as *n aangehoudene beseer is om een of ander rede 

die Veiligheidspolisie wil nie he nie dat *n distriksgenees

heer of enige ander persoon hom sien, hulle kan die dokter

belemmer om daar in te gaan? --- Nee Edelagbare. As ek

sien dat *n man seergekry het of hy kla aan my, dan kan die 

Veiligheidspolisie nie verhoed dat ft dokter daardie man sien 

n i e .

U Voorvalboek, hoe dikwels gaan u deur daardie boek 

kolonel? —  Elke oggend het ek deur daardie boek gegaan 

Edelagbare.



En wat is die reel in verband met besoeke aan die aan-

gehoudenes en die prisoniere in die algemeen? --- Die

opdragte is dat die selle moet elke uur besoek word Edelagbare.

Elke uur? —  Bit is reg Edelagbare.

Het u enige... of het u ooit rede gehad om aan die selle 

sersant, ofaan die ander persoon wat in beheer was, om te 

se, "Kyk, volgens die Voorvalboek, dit blyk of daardie 

besoeke nie plaasvind nie"? —  Ek het rede gehad om daaroor 

te praat Edelagbare.

En wat was die rede wat u gehad het om daaroor te praat? "10

--- Die selle was nie elke uur besoek nie. Soos die voor-

skrifte is nie.

Gebeur dit dikwels? --- Dit het nie dikwels gebeur 

nie, net as daar baie prisoniere op Yi slag inkom en daar 

baie werk is, dan het hulle gese, die manne gese dat hulle 

nie deur die werk kan kom nie en daarom het hulle die selle 

nie elke uur besoek nie.

U sien, ons het byvoorbeeld daardie Voorvalboek nagegaan 

en ons het die 25ste Januarie, die selle is net drie keer 

besoek. --- Dit kan moontlik wees Edelagbare. 20

En op die 26ste net twee keer. --- Dit is ook moontlik.

En om heeltemal regverdig te wees, op die 30ste, sewe

k e e r .  ---- Edelagbare, die opdragte is skriftelik dat

hulle moet elke uur besoek word. Ek het selfs sover gegaan 

om my Aanklag Kantoor Sersant opdra.g te gee dat hulle minstens 

twee keer per nag ook die selle moet besoek. Om te sien 

dat die ander manne dit doen.

Ook op die 28ste, net twee keer. --- Dit is moontlik..

Dit lyk of, as ons deur die Voorvalboek gaan, dat 

die besoeke is nie volgens bestaande orders gedoen nie, maar 30

ten minste in Yi 'sommer sd manier kolonel? --- Edelagbare,



D.G. Oosthuizen. 

dit gebeur baie dat die manne nie die werk doen soos voor- 

geskryf nie.

Ja maar is daar enige stappe geneem om dit reg te stel?

--- Daar is stappe geneem Edelagbare.

Voor die 25ste Januarie en voor die 4-de/5de Februarie, 

toe Dr Aggett gesterf bet? --- Ja Edelagbare.

En wat se stappe is geneem kolonel? --- Die mense wat

betrokke was, wat verantwoordelik was, was berispe en die 

bevelvoerders was berispe en aangese om beter toesig te hou.

En oos ek gese het, ek het die Aanklag Kantoor Sersante 10

aangese om die selle ook minstens twee keer per nag te 

besoek. Dit is moeilik om te sien dat daardie opdragte 

stiptelik uitgevoer word.

Maar as ons nou wel weet dat die besoeke nie plaasvind 

nie, hoe kan ons aanvaar die inskrywing of die getuienis?

Dat elke keer dat die bevelvoerder die selle besoek, hulle 

tel elke prisonier en vra elke prisonier hoe dit met hom nog

gaan. --- Dit word nie elke uur getel nie Edelagbare. Hy

moet hulle net sien en snags as hulle slaap, hoef hy nie 

hulle wakker te maak nie, hy moet net sien dat daar niks 20

buitengewoons verkeerd is nie.

Dit lyk of as die Voorvalboeke die korrekte prentjie 

vir ons gee, dat daar amper nooit enige klagtes deur enige 

prisonier was nie? Ons kan amper geen klagtes vind in die 

twee boeke wat aan ons verskaf is. Is die prisoniere daar

so gelukkig kolonel? --- Edelagbare, dit is nie elke slag

as daar ’n klagte is dat dit a'angeteken word nie, die klagtes 

kry aandag en dit word afgehandel.

0? --- Meeste is versoeke wat jy kry. Versoeke. En

•n versoek word nie as ft klagte beskou nie. 30

0 ek sien. So, se u kolonel dat die boeke is nie to

volledige /  •...



D.G. Oosthuizen. 

volledige rekord van die klagtes van die aangehoudenes of 

die prisoniere wat daar aangehou is? --- Dit is ft volledige

rekord Edelagbare.

Nou waar is die klagtes? Of is die plek so gelukkig...

___ Die meeste wat ontvang word is versoeke. Halle vra,

"Ek wil die dokter sien", en dan skryf ons dit nie in die 

boek neer nie. As hulle vra, "Die kos is swak", dan reel 

ek dat die kos verbeter. En ek vra hulle die volgende dag 

of die kos beter is.

GEEN VERDERE VRAE DEUR ADV BIZOS: ^0

KRUIS-ONDERVRAGING DEUR ADV SCHABORT: Kolonel, hoe lank is

u reeds in die polisiemag? --- 35 Jaar Edelagbare.

En hoe lank was u Stasiebevelvoerder van John Vorster?

___ Ek was nou aaneen twee jaar Stasiebevelvoerder, maar ek

was by ft vorige geleentheid ook Stasiebevelvoerder te John 

Vorster vir ongeveer twee jaar.

Nou wanneer u nou u rondtes doen, doen u dit in uniform?

--- Dit is reg Edelagbare.

Hoe sou u eintlik se hoe het u u eie taak ingesien?

Vat was die doel van u besoeke gewees? --- My doel van my 20

besoek was om bo en behalwe die besoeke van die sersant en 

die aanklag kantoor adjudant offisier, ook vir die gevangenes 

te wys dat ek stel belang en om seker te maak dat daar nie 

klagtes is wat nie aandag kry nie.

Het hulle geweet wie u is? --- Ek het nie aan hulle

gese nie, maar ek neem aan hulle het geweet wie ek is.

Hoekom se u so? --- Omdat hulle, as ek daar kom

party oggende, gewag het vir my en dan met my gepraat het 

oor sekere dinge. Dat ek kon agterkom hulle weet ek is die 

Bevelvoerder. 30 

Geld dit ook wat betref die aangehoudenes? --- Die



aangehoudenes, ja.

Nou oor die kwessie van die mediese behandeling van 

persone in John Vorster Flein, kom ons praat nou maar net 

van die aangehoudenes kolonel. Vertel ’n bietjie vir die 

Hof, wat is die presiese omstandighede in daardie verband?

--- Die "aangehoudenes", bedoel u die veiligheidsmense?

Ja, die veiligheidsmense. --- As *n veiligheidsaange-

houdene by my sou kla dat hy nie gesond voel, of siek voel, 

sou ek die adjudant offisier wat na die veiligheidsprisoniere 

omsien, gese het om te reel dat *n geneesheer die gevangene 10 

sien. En dan die volgende oggend, as ek nou weer die 

selle omkom, dan sal ek vir die man vra, "Het ’n dokter jou 

gesien? Is jy tevrede?"

Hoe gesteld was u oor hierdie sy v a n  die saak? --- Ek

was baie gesteld daarop Edelagbare, want dit is waar probleme 

ontstaan. Ons het jare al te doen met aangehoudenes deur 

die Veiligheidspolisie, ons het al probleme gehad en ek was 

uiters versigtig om die mense tevrede te stel.

In die gang van die tydperk wat ook voorheen hier genoem 

is, die tydperk se Desember/Januarie/Eebruarie vanjaar, is 20 

daar van daardie mense wel medies behandel? --- Ja Edel

agbare.

Was dit op ’n dikwelse basis, of sporadies of hoe het dit 

gebeur? --- Sover my kennis strek was dit selde.

Vat mense behandeling ontvang het? --- Wat hulle gevra

het om ft geneesheer te sien, of om behandel te word.

In die gevalle waar daar wel so iets was? --- Het ek

nagegaan die volgende dag en die man het vir my gese hy het 

*n geneesheer gesien, hy het medisyne gekry, of hy het pille 

gekry, wat ookal die geval was, en hy is tevrede. 30

Nou daar is aan u gevra oor die kwessie van of die



D.G. Oosthuizen. 

Veiligheidspolisie - ek tneen ek het die vraag min of meer 

so verstaan - of die Veiligheidspolisie kon verhinder het 

dat daar byvoorbeeld *n dokter daar inkom as dit nodig sou

wees. Vat se u daarvan? --- Edelagbare, dit is nie

moontlik nie. As hulle my sou probeer keer om »n dokter by 

*n gevangene te kry, dan ... hulle kon nie daarin slaag nie.

En volgens u ervaring van die Veiligheidstak, wat was 

hulle optrede en houding teenoor die kwessie van mediese

behandeling? --- Hulle houding and optrede was baie

stiptelik. As ek gese het, "Hierdie man wil ’n dokter sien", 10 

dan die volgende more het hulle gereeld gese *n dokter het 

hulle gesien en hulle is tevrede.

Nou wat is die masjinerie wat in die werk kom? Wat 

gebeur as iemand byvoorbeeld ’n klagte van*aanranding sou

maak? --- Edelagbare, die belangrikste deel is dat sy

verklaring moet geneem word en *n saak word geregistreer.

Sodra die saak geregistreer is dan is daar offisiere wat 

die dossiere gereeld inspekteer en daar word toegesien dat 

die ondersoek deeglik en eerlik gedoen word.

Oor die kwessie van uurlikse besoeke kolonel, het u ook 20 

vir die Hof gese dat mense nie wakker gemaak moet word nie.

In daardie verband, het u ooit enige klagtes van die aange-

houdenes ontvang? --- Edelagbare, ek het nie persoonlik

klagtes daaroor ontvang nie, maar ek weet wel hulle het gekla 

daaroor dat hulle elke uur wakker gemaak word. Ek het gese, 

maar as daar sulke klagtes kom moet hulle vir die mense se, 

dit is ons regulasies en reels, die besoeke is so dat hulle 

moet seker maak niks is verkeerd nie. So, met ander woorde, 

dit was nie onreelmatig om hulle wakker te maak nie, maar dit 

was onnodig om hulle onnodig te steur. 30 

Wel watter praktyk is gevolg, sover u weet? --- Sover



D.G. Oosthuizen. 

dit my aanbetref, het ek die mense wakker gemaak as ek die 

nag selle besoek het. Ek wou gehad het hy moet vir my se 

dat daar is niks verkeerd met hom nie.

HOF VERDAAG TOT OM 2 N.M. : EOF HERVAT 

GETUIE NOG QNDER EED

ADV SCHABORT HERVAT KRUIS-ONDERVRAGING; Kolonel, u het nou 

reeds, vir die Hof vertel van die Aanklag Kantoor sersant en 

van die ander manne wat die selle moet besoek in die loop van 

die nag. Maar daar is ook iemand op elke vloer, nie waar

nie? --- Dit is reg Edelagbare. Behalwe die sel-sersant, 10

is daar op elke vloer ft man wat permanent daar bly.

Nou is dit moontlik vir die gevangenes om met hom kontak

te maak? --- Edelagbare, ja, as ft reel beweeg hy gedurig

deur die gange, maar as hulle hom net roep, of selfs net 

aan die hek ruk, kan hulle sy aandag baie maklik trek, 

veral in die nag wanneer dit stil is.

Nou daar was getuienis gewees van sersant Aggenbach 

en konstabel Martin dat die betrokke nag van die oorledene 

se dood het hulle nie elke uur daardie selle kon besoek nie.

Hulle se hulle was baie besig gewees. Wat is u kommentaar 20

daaroor? --- Edelagbare, dit kan gebeur dat die personeel

in die selle so besig raak dat hulle nie - ek kan net vir 

die Hof verduidelik dat die selblok by John Vorster, is ft 

drie-verdieping gebou. Daar is drie vloere, en elke vloer 

kan minstens 500 prisoniere neem. So, dit hang af hoeveel 

prisoniere daar is om te bepaal hoe lank dit gaan neem om 

die selle te besoek. As daardie selle redelik vol is, dan 

wil ek sover gaan om te se fisies is dit onmoontlik om dit 

elke uur gedoen te kry. Om elke sel te besoek en met elke 

prisonier te praat. ' 30

Dan wil ek u net een en ander vra oor die oorledene

self. /  ....



D.G. Oosthuizen. 
self. U list hom nou feitlik daagliks gesien oor Yi taamlike 
lang tydperk kolonel. Wat was u indruk van hom? Hy
was ’n stil man, heel ordentlik voorgekom, opgevoed, maar hy 
het nie veel gepraat nie. Netjies. Hy het *n baard gehad 
en die baard het hy op een stadium met Yi sker blykbaar 
afgesny want hy was baie versnipper. Andersins het hy hom 
baie ordentlik gedra en hy was stil.

Ja. Weet u wanneer hy die baard afgesny het op hierdie
manier wat u nou van praat? --  Edelagbare, ek kan onge-
lukkig nie die datum onthou nie. Maar dit was Yi hele rukkie 10
voordat hy oorlede is.

En sy houding? Was daar enigiets besonders merkbaar
in verband met sy houding? --  Niks wat my opgeval het nie
Edelagbare. Hy was stil. Merendeels, as ek hom gevra het 
of hy enige klagtes het, het hy maar net gewys met die hand 
dit is in orde. Baie selde gepraat.

Het u in die loop van die tyd enige verandering agter-
gekom in sy gedrag of sy voorkoms, of sy houding? --- Nee
Edelagbare, hy het vir my maar, sy gedrag was konstant.
Hy het nie gewissel nie. 20

Die heel laaste keer wat u hom gesien het, was daar toe
enige iets merkbaar wat anders was as vantevore? --- Nee
Edelagbare, ek het niks anderste agtergekom nie.
GEEN VERDERE VRAE DEUR ADV SCHA30RT:
GEEN HER-ONDERVRAGING DEUR ADV DE VRIES:
DEUR HOF: Kolonel, die Voorvalleboek, het u dit gereeld 
nagegaan om te sien wat daarin geskryf is? En om te sien of
dit korrek is? Sover as wat u kennis strek? --  Edelagbare,
ons het twee Voorvalleboeke, een in die Aanklag Kantoor en 
een by die, selle. As ek die boek gelees het, dan het ek 50

daar *n inskrywing gemaak dat ek dit gelees het ends het dit
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geteken. Dan die volgende oggend, of die eerste geleentheid 

daarna wat ek weer daar kom, lees ek vanwaar ek geteken het, 

deur tot op die end. So dit is minstens daagliks eenkeer 

gelees.

Ek het opgemerk by die deurblaai van die Voorvalleboek 

die afdrukke wat hier voor my is, en die Voorvalleboek le 

daar, dat op die 2de Februarie 1982, is daar *n inskrywing 

gemaak - "Terug van ondersoek. Swartman N. Aggett. Sel- 

nommer 3004-." Het u die inskrywing gesien? —  Ek moes 

dit gesien het en gelees het Edelagbare. --- 10

Het daar enigiets vir u opgeval dat dit verkeerd is?

Dat die man hier beskryf word as *n swartman, N. Aggett. Ek

neem aan hier word verwys na wyle Dr Aggett? --- Ja, dit

moes wees Edelagbare, maar ek het dit nie ppgemerk nie.

U het dit nie opgemerk nie? --- Ek het dit nie opgemerk

nie.

Moet ek daarmee verstaan dat die inskrywings is nie

altyd so noukeurig deurgegaan nie? --- Ja, wel dit is...

my deurgaan Edelagbare, is bloot om te sien of daar dinge is 

wat ek moet aandag aan gee. As *n man bloot uitgeboek is op 20 

ondersoek en teruggeboek is, is dit vir my nie belangrik nie.

Dankie kolonel, u kan maar afstaan.

ADV SCHABORT: Edelagbare, mag ek tog net met respek, net 

op hierdie kwessie - ek kyk nou net na daardie....

HOE: Wil u Yi verdere vraag aan die getuie stel?

ADV SCHABORT: Ek sal u se, ek weet nie of dit nodig is 

nie, ek wil net graag na aanleiding van die vraag wat u aan 

hom gestel het, Edelagbare net kyk na die inskrywing op 

bladsy 13 1. Is dit wat u in gedagte gehad het?

HOF: U kan gerus maar kyk, en dan as daar vraag is 30

wat u wil stel sal ek die getuie terugroep. Ja, dit is 131.

ADV / ____



ADV SCHABORT: Ek sou hom graag wou terugroep.
HOF: Ja. Roep die kolonel terug na die getuiebank toe.
DANIEL GERT OOSTHUIZEN; Ingesweer.
HER-ONDERVRAGING DEUR ADV SCHABORT: Ag kolonel, ek wou tog 
net gehad het dat u moes kyk na bladsy 131 van die stukke, 
dit is die besondere inskrywing in die Voorvalleboek waarna
sy Edelagbare u verwys het. --- Watter inskrywing is dit
asseblief?

Dit is die een wat in geel gemerk is daar. --- Ja.
Sien u dit? Weet u wie daar geskryf het? --  Nee

Edelagbare. Dit kan vasgestel word.
Ek wil net vir u vra, volgens die inskrywing daar sien 

ons "Terug van ondersoek. Swartman. N. Aggett." Kan 
dit wees dat daardie verwysing na "swartman" daar moontlik
kan dui op die persoon wat hom teruggebring het? --  Dit
is moontlik Edelagbare. Dit kan ook gebeur dat die persoon 
nie teruggeboek was terwyl hy teenwoordig was nie, en dat 
die persoon wat hom teruggeboek het van die naam miskien 
die afleiding kon gemaak het dat dit *n swartman is. Daar 
is baie moontlikhede.
GEEN VERDERE VRAE DEUR ADV SCHABORT:

COURT: Mr de Vries, I have read the affidavit by Major
Mahoney and I think it is necessary to call him to give 
evidence when it is convenient. When he is ready. I 
have directed that this man be called.
ADV SCHABORT: We haven't seen that statement so far sir. 
HOF: Ons praktyk op die ... is that everybody is
entitled to a copy. If you want a copy Mr Schabort, I hand 
this copy to you.
ADV SCHABORT: Miskien mag ons dit net lees?



D.D. Mahoney.
COURT: If you need time to read through the statement
to consider it, I will adjourn and give you the opportunity.
ADV SCHABORT: I don't think it is necessary to adjourn sir, 
we might be able to just quickly look at it.
HOF: Ek glo nie u het al ft afskrif nie? Mnr Kuny het .
seker ook nog nie ft afskrif nie? Mnr Schabort ook nie.
Ja, ek wonder of in die omstandighede ek dit dan aan u 
beskikbaar stel, en die Hof Ordonnans of iemand versoek om 
afskrifte te laat maak sodat elkeen van ons dit beskikbaar 
het. Ek dink dit mag handig wees om dit beskikbaar te he 10 
vir weer verdere verwysing wanneer ons weer by die punt van 
die verklaring uitkom.
ADV SGHABORT: Edelagbare, ons sal net vra vir ft kort 
verdaging op hierdie tydstip. Ek wil net graag sekere 
inst.ruksies kry.
HOF: Betreffende die dokument?
ADV SCHABORT: Met betrekking tot hierdie besondere verklaring. 
HOF: Ek dink ek kan dit maar tussen u en mnr de Vries
laat, hy sal kyk daarna.
HOF VERDAAG : HOF HERVAT 20
ADV DE VRIES:R0EF:
DANIEL DEMIS MAHONEY: Ingesweer.
ONDERVRAGING DEUR ADV DE VRIES: Is u ft majoor in die Suid- 
Afrikaanse Polisie gestasioneer te die Veiligheidstak, John
Vorster Plein? --- Dit is reg.

Het u ft verklaring gemaak in verband met hierdie saak?
--  Ek het.

Het u die verklaring nou voor u? --  Ek het hom nou
voor my.

Kan u dit net bevestig en inhandig as BEWYSSTUK 'BB1. 30
Is dit die verklaring wat. u gema-ak het? --  Dit is die

verklaring. / ....
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