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MET HERVATTING: 5.10.82

NICOLAS JOHANNES DEETLEFS: ( Verklaar onder Ee d ) 

ONDERVRAGING DEUR MNR . DE VRIES: Is u 'n Speurder 

Adjudant Offisier in die SAP verbonde aan die Veilig-

heidstak, Johannesburg? --- Dis korrek edelagbare.

Hoelank is u al daaraan verbonde? --- Ongeveer

vier jaar edelagbare.

Was u behulpsaam met die ondervraging van Dr.

Neil Aggett? --- Dis korrek edelagbare.

Op watter datum was dit? --- Dit was op die (10

30ste Januarie 1982.

Dit was op 'n Saterdag, hoe het dit gekom dat u

daar was op 'n S a t e r d a g ? ---Ek was die Vrydag aangese

om diens te verrig, wat geensins verband gehou het met 

die ondervraging nie. Die aand ongeveer 6 uur het ek 

vir diens rapporteer en was ek toe aangese om behulp

saam te wees met die ondervraging van wyle Dr. Aggett.

Wie het vir u so gese? --- Luitenant Whitehead.

Hoe laat die aand het u daar vir diens gerappor-

teer? --- Ongeveer 6 n m . edelagbare. (20

Wie was toe by, by die ondervraging van Dr. Aggett?

--- Luitenant Woensdregt, Luitenant Whitehead en myself.

Waar het die ondervraging geskied? --- Op die

lOde Vloer, kamer 1020 edelagbare.

Kan u vir ons net skets wat daar gebeur het?

--- Ja edelagbare, wyle Dr. Neil Aggett het gesit.

Toe ek vir diens rapporteer het ek Majoor Visser en 

Kaptein Swanepoel aangetref . Majoor Visser het my mee- 

gedeel dat wyle Dr. Aggett nou van plan is om die 

voile waarheid te praat en dat hy graag wou skryf . (30

Papier / . ...
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Papier was aan hom voorsien en ons het begin gesels, 

meer 'n gesprek gevoer en ondervraging gedoen en soos 

ons hom ondervra het, het hy die antwoorde op papier 

neergeskryf.

Spesifiek watter aspekte het u behandel? ---

Dit was meer Dr. Aggett se bedrywighede, of ANC 

en SACTU bedrywighede in sy vakbond.

Dra u enige kennis van ANC bedrywighede en vak-

bondbedrywighede? ---Ek is nie ■n kenner op een van

die twee gebiede nie, maar ek dra wel meer kennis oor (10 

ANC.

Tot wanneer het dit geduur? --- Tot ongeveer
m

11 uur dieselfde aand, toe was hy toegelaat om te gaan 

s1aa p .

Waar was hy toegelaat om te gaan slaap? --- In

dieselfde kantoor waar die ondervraging geskied het 

edelagbare.

Waarop het hy g e s l a a p ? ---Hy het op 'n kampbed

geslaap.

Wat het gebeur nadat hy gaan slaap het? --- (20

Ons het toe dit wat hy op daardie stadium geskryf het 

bestudeer, ander dokumente, nota's in sy eie handskrif, 

in Luitenant Whitehead se handskrif, inligting tot 

ons beskikking, ons het dit vergelyk en om ongeveer 

3.30 was hy na die selle teruggeneem.

Wie het hom teruggeneem? --- Luitenant White

head en Luitenant Woensdregt.

Het u toe van diens gegaan of het u nog aan diens 

gebly? Ek het van diens gegaan edelagbare.

Toe u daar aangekom het, in watter toestand was (30

Dr . / . .. .
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Dr. Aggett? --- Edelagbare sy voorkoms was netjies

gewees. Die man was, wat my aanbetref, op sy gemak.

Hy was ontspanne .

Hoe het hy gereageer as julle met horn praat?

--- Baie kalm edelagbare.

Het u 'n beedigde verklaring gemaak in verband

met hierdie aangeleentheid? --- Dis korrek edelagbare.

Is dit die verklaring wat nou aan u getoon word?

--- Ja dis korrek edelagbare.

Sal u dit net bevestig en inhandig as BEWYSSTUK (10

"AAA". --- Dis korrek edelagbare.

GEEN VERDERE VRAE.

KRUISONDERVRAGING DEUR M N R . KUNY: M n r . Deetlefs, was

hierdie die eerste en die enigste keer wat u te doen

gehad het met die ondervraging van Dr. Aggett? ---

Dis korrek edelagbare.

U se dat die area van u kennis is nie vakbonde

nie? --- Nee, dit is korrek.

Of SACTU n i e ? ---Ek is nie 'n kenner op die ge-

bied van SACTU nie edelagbare. (20

En wat van die A N C ? ---Geensins, ook nie ’n

kenner nie, maar ek het kennis oor die ANC.

U se dat u is aangese die vorige aand of mid

dag om daardie aand, die Saterdagaand daar te wees

om 6.00? --- Dis korrek edelagbare.

Was dit iets buitengewoons? --- Dit was nie iets

buitengewoons nie, dit was gewone veiligheidswerk wat 

ons sou verrig.

Wat is die normale ure wat u werk? --- Normale

ure is van half-agt tot 4 maar oor naweke, ons dienstyd (30
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is nooit beperk nie. Ek meen jy kan vanoggend half- 

agt op diens gaan en jy kan oor twee dae weer van 

diens gaan. So jou dienste is nooit beperk tot kantoor- 

ure nie .

Nou wat was u verstaan, dat u die hele Saterdag- 

nag sou w e r k ? ---Dit is moontlik, dit kon gebeur .

Van 6 tot wanneer? --- Van 6 tot die volgende

oggend edelagbare.

En het u wel van 6 tot die volgende oggend ge—

werk? --- Ek het wel soos ek gese het die volgende (10

oggend van diens gerapporteer.

Toe julle Dr. Aggett na die selle toe terugge- 

neem het? --- Dis korrek. Ek was nie by toe hy terug

geneem was nie, ek het hom nie vergesel nie.

Het u geweet dat Dr. Aggett daardie dag sou 

ondervra word? --- Nee edelagbare.

Wanneer het u eers geweet? Toe ek v-ir diens

gerapporteer het.

Waarom het u gedink u moet aan diens daardie

aand gaan? --- Ek het geweet waarom ek aan diens moes (20

gaan edelagbare en soos ek gese het dit was nie in 

verband met die ondervraging van Dr. Neil Aggett nie.

En wat van m n r . Woensdregt? --- Ek dra nie

kennis nie edelagbare.

Waar het u hom gevind? --- Ek het hom ook daar

gevind . ’

Het u geweet dat hy ook aan diens daardie aand

sal wees? --- Edelagbare ek is nie seker nie maar soos

ek se ek-het hom ook daar gesien so dit is moontlik dat 

hy ook die Vrydag aangese is om diens te verrig. (30
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Waar en wanneer was dit wat u aangese was om

diens te verrig? --- Dit was by ons kantore die

Vrydagmiddag.

Deur Luitenant Whitehead? --- Nee.

Deur wie? --- Dit was deur Majoor Cronwright.

Wie was teenwoordig? --- Ek kan nie onthou nie

edelagbare, ek sal moet raai as ek moet se wie by 

was maar normaalweg is dit die ondersoekpersoneel .

Was hierdie spesiale d i e n s ? ---Ja dit was 'n

spesiale diens gewees. (10

En u het nie gevra waaroor dit sou gaan nie?

--- Nee ek het geweet waaroor dit sou gaan, ek was

ingelig waaroor dit sou gaan.

Maar u se dit was nie in verband met Dr. Aggett 

nie? --- Dit was nie in verband met Dr. Neil Aggett nie.

Waar het u Dr. Aggett daardie aand gevind? ___

Ek het hom gevind op die lOde Vloer, kantoor 1020..

Op daardie stadium was hy alleen gewees? ———

Nee, Majoor Visser en as ek reg onthou Kaptein Swanepoel 

was ook by hom. (20

En op die stadium toe u met Majoor Visser of

Kaptein Swanepoel gepraat het, wie was saam met u? ___

As ek reg onthou het ek met Majoor Visser gepraat.

Visser nie Swanepoel nie? --- Dis reg.

Wie was saam met u gewees? --- Dit is moontlik

dat Luitenant Whitehead en Luitenant Woensdregt daar 

kon gewees het. Ek is nie seker of hulle op dieselfde 

tydstip toe ek gepraat het met Majoor Visser by was nie, 

maar dit-is moontlik.

Waar het u met Majoor Visser gepraat? --- In die (30

kantoor.
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kantoor.

1020? --- Dis korrek edelagbare.

In die teenwoordigheid van Dr. Aggett? --- Dis

korrek edelagbare.

Wat presies het Kaptein Visser aan julle gese?

--- Majoor Visser, ek kan nou nie sy presiese woorde

onthou nie, maar dit het gegaan dat die man is nou 

bereid om die voile waarheid te praat en dat hy graag 

wil skryf .

Op daardie stadium het Majoor Visser enige iets (10 

aan julle gehandig, enige notas? Verklarin-gs, ander

dokumente? --- Edelagbare, daar was dokumente, maar
#

dit was nie aan my oorhandig nie. Dit was tot ons 

beskikking gewees.

In wie se besit was hulle? --- Ek kan nie se

in wie se besit dit was nie. Dit was op die tafel waar 

Dr. Neil Aggett geskryf het.

Was hy besig om te skryf toe julle ingekom het?

--- Nee edelagbare, hy het nie geskryf nie.

Het hy papier en pen saam met hom gehad? --- (20

Edelagbare ek het vir hom papier gegee, ek het vir 

hom 'n pen gegee. Dit is moontlik dat hulle vir hom 

papier kon gegee het maar Majoor Visser het nie die 

dag aan my iets oorhandig wat Dr. Aggett geskryf het 

nie .

Het hy enige iets aan Luitenant Whitehead oor

handig? --- Nie wat ek gesien het nie edelagbare.

Of m n r . Woensdregt? --- Soos ek se, nie wat ek

gesien he t nie.

So, die posisie is dit. U het aan diens gekom (30
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en op daardie stadium is u gese* u moet met Luitenant 

Whitehead, Dr. Aggett ondervra? --- Dis korrek

En julle is onmiddellik na kamer 1020? ___ Dis
korrek edelagbare.

U het nie eers met Luitenant Whitehead gepraat 

daaroor nie? Oor die ondervraging nie? --- Nee edel

agbare, ons het nie.

U het geen opdrag van Luitenant Whitehead gekry 

in verband met die ondervraging nie of waaroor dit

sou gaan nie? —  Ja , Luitenant Whitehead het my mee- (10 
gedeel, dis korrek.

Wat het hy gese? —  Dat die ondervraging sal 

gaan oor Dr. Neil Aggett, die individu se ANC en 

SACTU bedrywighede in sy organisasie.

Was dit voordat Luitenant Whitehead met Kaptein 

Visser gepraat het of nadat julle in die kantoor in- 

gegaan het? Nee ek is nie seker nie edelagbare.

U se u kan nie die presiese woorde gee nie, maar

wat het Kaptein Visser gese? --- Edelagbare ek het dit

noual 'n paar keer gese. ,2Q

Ja maar kan u dit net herhaal? --- Die presiese

woorde kan ek nie gee nie edelagbare, maar dit het daarop 

neergekom dat die persoon bereid is om die voile waar- 

heid te praat en dat hy graag nou wil skryf .

En hy is toe uit die kamer uit? --- Hulle het

toe van diens gerapporteer.

Swanepoel ook? --- Dis korrek ja.

Daar was dan die drie van julle saam by Dr. Aggett? 

---Dis korrek.

En dit was nou om 6 uur die aand? --- Dis korrek. (30

Hoe/ . . .
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Hoe het Dr. Aggett vir u voorgekom op daardie

stadium? --- Edelagbare, soos ek reeds gese het, die

man het vir my ontspanne, kalm, netjies, normaal .

Heeltemal normaal? --- Heeltemal normaal edel

agbare .

Nie moeg nie? --- Edelagbare nee, hy het nie vir

my moeg voorgekom nie.

Geen tekens dat hy moeg was nie? --- Geensins.

Het hy gelyk asof hy gewas het? --- Soos ek se

hy het netjies gelyk so hy moes seker op die een of (10 

ander stadium daardie dag gewas het, hy was netjies 

gewees .

Wat van sy klere? --- Ek verstaan nie.

Netjies? --- Ja, dis korrek.

Gekrimpel? --- U bedoel sy klere was gekreukel?

Nee edelagbare, die man se klere was netjies gewees.

Het u geweet mnr. Deetlefs dat Dr. Aggett op 

daardie stadium vir meer as 48 uur op die lOde Vloer 

gewees het? --- Nee edelagbare.

Het niemand vir u so gese n i e ? ---Nee edelagbare . (20

U het nie geweet dat hy van sy selle op die 

28ste Januarie om 4 uur gehaal was en nooit weer

teruggeneem was nie? --- Nee edelagbare dit was nie

aan my meegedeel nie.

U het niks geweet van wat op die twee vorige 

dae aangegaan het? --- Nee edelagbare.

En u het nie gevra nie? --- Nee.

U het nie gevra hoekom om 6 uur Saterdagaand 

moet ons met 'n ondervraging van hierdie persoon begin?

---Nee edelagbare, dit was vir my normaal om 'n persoon (30
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te ondervra, daar is niks daarmee verkeerd nie.

Normaal oor die naweek, om 6 uur Saterdagaand?

--- Absoluut normaal edelagbare.

En u moes geweet het dat Kapteins Venter en 

Swanepoel die hele dag besig met hom sou gewees het?

---Nee, ek' het nie geweet hoelank hulle met hom besig

was nie edelagbare.

Het u nie gevra nie? --- Nee edelagbare, hulle

kon die hele dag met hom besig gewees het, ek weet nie.

Niemand het dit aan u gese nie? --- Nee. (10

Niemand het gese, kyk hierdie man is moeg, hy 

moet eers rus voor ons hom ondervra? --- Nee edelagbare.

Niemand het vir Dr. Aggett gevra, "is jy moeg 

wil jy eers rus voor ons met die ondervraging aangaan?"

--- Nee edelagbare, hy het geensins moeg voorgekom nie

en hy het ook nie gese hy is moeg nie.

Het Dr. Aggett op enige stadium gese dat hy 

moeg was? --- Nee edelagbare, nie aan my nie.

Het hy enige iets gese in verband met die feit

dat hy vir meer as 48 uur daar gewees het? --- Hy het (20

niks vir my gese nie edelagbare.

Hoe het die ondervraging voortgegaan, wie het

meeste van die vrae aan hom gestel? --- Edelagbare ek

glo nie ons kan een uitsonder wat die meeste gevra 

het nie, dit het maar gegaan een persoon sou 'n vraag 

vr a , 'n volgende persoon sou 'n vraag vra, op daardie 

basis.

Wat van Luitenant Whitehead? Hy was die persoon

wat hom vantevore ondervra het en van sy saak weet? ---

Di s korrek. ( 3 0
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Het hy nie meeste van die ondervraging gedoen 

nie? --- Nee, nie op daardie stadium nie.

Wat sou julle hom gevra het in verband met sy

ANC bedrywighede soos u dit noem? --- Edelagbare wat

sy verbintenis was. Hoe hy sy Marxistiese of ANC 

idees in sy organisasie voortgesit het.

U se sy verbintenis, sy verbintenis met die 

A N C ? ---Ja of daar enigsins ’n verbintenis was.

Het hy erken dat hy 'n verbintenis met die ANC 

gehad het? --- Ja edelagbare, dis korrek. (10

Hy het? --- Dis korrek.

Wat het hy gese? --- Edelagbare dat hy sy Marxis-
0

tiese en ANC doelstellings in sy organisasie probeer 

voortsit h e t .

Het hy gese dat hy 'n verbintenis met die ANC

gehad het? --- Edelagbare hy het gese dat hy volkome

saamstem met die ANC.

Het hy gese dat hy 'n verbintenis met die ANC 

gehad het? --- Hy het nie so gese nie edelagbare.

Nou hoekom se u netnou dat hy so gese het? --- (20

Ek se edelagbare, die vrae het gegaan oor sy verbin

tenis met die ANC.

Ja en u het gese dat hy gese het dat hy 'n ver

bintenis met die ANC gehad het? --- Deurdat hy die

doe1ste11ings van sy Marxistiese idees en kommunistiese 

ANC doe1ste11ings in sy organisasie probeer voortsit het.

En wat van 'n verbintenis met SACTU meneer, het

u oor SACTU gepraat? --- Hy het wel van SACTU gepraat

maar soos ek se ek is nie 'n kenner op SACTU nie, ek

weet nie veel van SACTU nie, maar hy het wel oor SACTU (30



2066

gepraat.

Het hy erken dat hy enige verbintenis met

SACTU gehad het? --- Ja wel in die opsig het hy gese

dat hy die doelstellings ook van SACTU probeer bevorder.

Maar nie dat hy 'n verbintenis met SACTU gehad

het nie? --- Ek kan my nie voorstel dat hy gese het

dat hy 'n lid van SACTU is nie maar dat hy gese het

dat hy die doelstellings van SACTU probeer bevorder het.

So ons kan dit vasstel dat behalwe om te se 

dat hy met die doelstellings van SACTU en die ANC (10 

saamstem het hy nie erken dat hy enige verbintenis

met daardie twee organisasies gehad het nie? --- Nee

edelagbare, hy het gese dat hy die doelstellings van 

hierdie organisasies probeer voortsit het in sy or- 

ganisasie.

Nou watter doel sou hy voortsit? --- Edelagbare

hy het op die arbeidsvleuel het hy gewerk en hy het 

die werkers probeer mobiliseer tot 'n algehele staking.

Hy het so gese? --- Dis korrek.

Het hy dit neergeskryf? --- Ek is nie seker of (20

hy dit neergeskryf het nie edelagbare.

Want u weet meneer toe u aan diens gekom het, 

het Kaptein Visser aan u gese dat Dr. Aggett is nou

bereid om die hele waarheid te praat en te skryf? ---

Dis korrek edelagbare.

Het hy so ’n verklaring gesV^ryf vir j u l l e ? ---

Ja edelagbare. Ek weet dat hy geskryf het oor SACTU.

Het hy 'n verklaring of enige nota gemaak dat 

hy van pT.an was om die werkers te mobiliseer vir li

algemene staking? --- Ek is nie seker nie edelagbare (30

of/. . .
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of hy dit wel geskryf het nie maar .. (Mnr. Kuny 

kom tussenbeide.)

Maar dit was die doel van die ondervraging

gewees? --- Dit is heel moontlik edelagbare dat hy dit

kon geskryf het.

Het u enige nota in daardie verband waar hy so

gese het en self geskryf het? --- Edelagbare in die

ondervragingstydperk die aand het hy vier bladsye ge

skryf maar ongelukkig glo ek nie kan ek die inhoud 

daarvan bekendmaak nie. (10

Hy het vier bladsye geskryf? --- Dis korrek

ede1agbare.
0

In sy eie handskrif? --- Dis korrek.

En u het besit van daardie vier bladsye? ---

Dis korrek, ek het nie op die oomblik besit nie maar 

ek het insae gehad in dit.

Hoekom kan u nie daardie bladsye aan ons toon

nie? --- Edelagbare dit was vir my gese deur my bevel-

voerder Majoor Cronwright dat dit ontoelaatbaar is.

Watter soort bladsye is hulle, is dit hierdie (20 

lengte, hierdie soort bladsye? --- Ja, folio bladsye.

Op watter soort papier, wit geet of wat? ---

Wit papier edelagbare.

En in pen of potlood geskryf? --- In pen geskryf.

Sy eie handskrif? --- Sy eie handskrif.

En was dit geskryf gedurende die ondervraging?

---Dis korrek .

Waar hy sekere erkennings maak? --- Dis korrek.

In verband met die ANC en SACTU? --- Ja wel

erkennings of hoe jy dit ookal kan stel, dis korrek. (30
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Het hy daardie bladsye geteken? --- Edelagbare

nee, ek glo nie hy het dit geteken nie.

Maar hy het dit self geskrywe en aan julle oor-

handig? --- Ja, dis korrek edelagbare.

Dra u kennis van die feit; dat hy later 'n volledige

tweede verklaring begin skryf het? --- Ek het so ver-

staan edelagbare.

En het hy daardie dokument in sy besit gehad

terwyl hy die tweede verklaring geskryf het? --- Dit

is moontlik edelagbare. (10

En dit in die tweede verklaring ingesluit? ---

Dit is moontlik edelagbare.

Kan u se hoekom julle nie daardie nota's wat hy

geskryf het aan ons beskikbaar sou stel nie? --- Nee

edelagbare, dit berus nie by my om daaroor te besluit 

nie, ek is net meegedeel dat dit is nie toegelaat hier 

nie ... (mnr. Kuny onderbreek).

Dit is 'n bevel van Majoor C r o n w r i g h t ? ---Dis

korrek edelagbare.

Kan u min of meer onthou wat in daardie dokument (20

s taan ?

M N R . SCHABORT: Edelagbare met respek, hierdie dokument 

is 'n dokument wat ons kliente nie bereid is om in 

hierdie, waarop hulle ten opsigte van hulle privilegie 

op aanspraak maak in hierdie verrigtinge edelagbare.

Dit is 'n dokument waaromtrent ons ons geleerde vriende 

ingelig het en ek sou dus wil aan die hand doen dat 

ons geleerde vriend nie op ’n indirekte manier uit hierdie 

getuie uit die inhoud van daardie dokument kan verkry nie. 

H O F : Verstaan ek jou reg dat u pleit privilegie op (30
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daardie dokument.

M N R . SCHABORT: Dis korrek edelagbare, dit is onder 

artikel 6. Dit is 'n dokument wat sensitiewe inligting 

bevat en sonder om daarop breedvoerig uit te brei 

is dit die houding van ons kliente. Ons het sekere 

ander dokumentasie beskikbaar gestel vanoggend maar 

wat daardie dokument betref is dit die posisie.

HO F : Mnr . Schabort kan u net inlig dat ons volledig- 

heid k r y . Is dit sensitiewe inligting in verband met 

die ondersoek van misdaad of moontlike misdaad? (10

M N R . SCHABORT: Edelagbare dit het te doen met die 

ondersoek van misdaad, daar word sekere verwysings 

in daardie dokument gedoen waaromtrent ons instruksies 

is, dat dit die bekamping van sekere misdrywe sal be- 

nadeel en dit is aangeleenthede wat op die oomblik nog 

ondersoek word na aanleiding van die inhoud van daardie 

dokument.

MR. KUNY: Your worship we are not concerned specifically 

with what the contents of this document may be, but 

of course your worship will appreciate it is difficult (20 

to test the credibility of this witness and of other 

witnesses who have been involved in the interrogation 

if one is not able to look at the document, the note 

that is supposed to have been written by the detainee 

in order to establish whether what the witness say 

here is correct. It is strange because we have been 

given two lengthy statements written out by Dr. Aggett 

and this witness says that was probably in his possession 

and incorporated into the statement. So it is difficult 

to understand why we are not given access to it, but in (30
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view of the provisions of section 6 and the instruc

tion from major Cronwright, there is little we can do 

about it Sir and so we must proceed on the basis that 

the document is not going to be made available to us 

and we cannot test this witness's word on that, 

and we don't concede in fact that the police have a 

right to withhold this document. But I'll proceed 

with the cross-examination without this document your 

worship .

COURT: Thank you Mr. Kuny. (10

M N R . KUNY: Mnr. Deetlefs, toe u Dr. Aggett begin 

ondervra het, u persoonlik, wat het u geweet van wat
0

tevore met sy ondervraging aangegaan het? --- U se

met die ondervraging?

Van Dr. Aggett? --- Nee edelagbare, ek het nie

veel geweet van sy ondervraging nie.

Het u enige iets geweet? --- J a .

Wat het u g e w e e t ? ---Ek het ’n verklaring gelees

die aand wat hy op 'n vorige stadium geskryf het.

Die eerste verklaring? --- Ek weet nie of dit (20

die eerste een was of wat nie.

Was dit 'n lang v e r k l a r i n g ? ---Dit was 'n getikte

lang verklaring.

Het u gesien of dit geteken was en die datum

wanneer dit geteken was? --- As ek reg onthou was daar

onderaan elke bladsy 'n datum en ek dink 'n handtekening 

van Dr. Neil Aggett gewees edelagbare.

Wanneer het u daardie verklaring gelees? --- Ek

het dit die betrokke aand gelees edelagbare.

Terwyl julle besig was met die ondervraging of (30
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voordat julle die ondervraging begin het? ___ So

deurentyd edelagbare, ek kan nou nie presies se nie, 

maar gedurende die ondervraging.

Van wie het u daardie dokument gekry? ___ As

ek reg onthou was dit daar gewees beskikbaar vir ons 

toe ek by Majoor Visser gekom het.

In die kantoor? --- Dis korrek edelagbare.

So dit moes in die besit van Kaptein Visser 

en Majoor Swanepoel gewees het? --- Dis korrek.

En enige ander dokumente? --- U bedoel vanaf (10

Majoor Visser?

Wat u daardie aand gesien het? --- Daar was
*

ander dokumente ook gewees edelagbare.

In wie se besit? --- Luitenant Whitehead weet

ek het notas gehad in Dr, Neil Aggett se handskrif 

asook in sy eie handsjcrif .

Terwyl julle met die ondervraging voortgegaan 

het, het julle enige van hierdie dokumente aan horn 

gestel, enige iets van die dokumente aan hom gestel?

--- Ja edelagbare, ek het self ook dokumente gehad, (20

inligting wat ek oor beskik het en ek het hom met 

van die vrae gekonfronteer, met die inligting.

Wat was sy houding? --- Hy het samewerkend ge-

antwoord en hy het vir ons die vrae beantwoord.

Het hy alles erken of het hy sekere vrae ontken?

--- Daar is niks sover ek kan onthou wat hy ontken het

nie edelagbare.

Glad nie? --- Niks wat ek kan onthou nie.

U het geweet dat hy bereid was om ’n verklaring

te skryf? --- Dis korrek edelagbare. (30
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Het u nie aan hom gese, skryf maar, hier is

papier en 'n pen, skryf maar, skryf u v e r k l a r i n g ? ---

Ja, hy het geskryf edelagbare.

En hy het hierdie vier bladsye geskryf? ---

Di s korrek .

Die hele aand van ses-uur tot 11.30? --- Dis

korrek edelagbare.

Hoekom net vier bladsye? --- Ag edelagbare,

so lank dit 'n mens sou neem om vier bladsye te skryf 

en gedurende daardie tydperk was die man ook ondervra, 

was hy toilet toe geneem, het hy tee gedrink. So het 

die tyd omgegaan.
0

Was hy bereid om alles te erken wat aan hom ge-

stel w a s ? ---Ja edelagbare soos ek se daar was nie 'n

vraag wat ek aan hom gestel het wat hy nie geantwoord 

het nie .

Wat hy nie geantwoord het nie of wat hy nie be-

vestigend geantwoord het nie? --- Nee wat hy nie bevre

digend geantwoord het nie edelagbare.

Wat bedoel u bevredigend, dat hy erken? --- (20

Korrek edelagbare, dat dit sou ooreenstem met die 

inligting wat ek oor beskik.

Het u hom gevra of hy 'n lid van die ANC w a s ? --

Ek glo ek sou dit seker gevra het edelagbare, dit is 

baie belangrik gewees, ek sou dit seker gevra het.

En hy moes dit ontken het? --- Nee edelagbare,

soos ek reeds gese het dat hy gese het dat hy volkome 

saamstem met die ANC en dat hy die doe1ste11ings van 

die ANC en SACTU en sy Marxistiese idees probeer be- 

vorder het in sy organisasie.

(10
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1Q N.J. Deetlef s

Wat bedoel u sy Marxistiese idees, het u hom 

ondervra oor sy Marxistiese idees? --- Nee edelagbare.

Wat bedoel u, u gebruik die term? --- J a , dit

was soos hy dit gestel het, hy is 'n kommunis en dat 

hy Marxistiese idees het.

Hy is 'n k o m m u n i s ? ---Dis korrek edelagbare.

En het u hom in daardie verband ondervra? ___

Nee edelagbare, ek het nie.

En Luitenant Whitehead? --- Dis moontlik, ek

glo hulle kon hom ondervra het daaroor. (

Wat het hy hom gevra? --- Nee ek kan nie onthou

nie edelagbare.
«r

U was daar gewees, u het deel geneem aan die 

ondervraging? --- Dis korrek.

Wat het Luitenant Whitehead hom gevra in verband

met sy Marxistiese idees? --- Nee edelagbare ek kan nie

spesifiek onthou wat Luitenant Whitehead hom gevra het 

nie .

Watter taal het u met Dr. Aggett gepraat? — 

Edelagbare ek dink dit het maar gewissel, Afrikaans en 

Engels.

Wie het Afrikaans gepraat? --- Ek sou miskien

Afrikaans gepraat het en hy sou my in Engels geantwoord 

het of ek sou op 'n stadium miskien Engels gepraat het.

Het hy Afrikaans gepraat? --- Edelagbare ek is

werklik nou nie seker nie, dit kan wees dat hy op ’n 

stadium seker ook Afrikaans, maar ek verbeel my dit was 

Engels gewees.

He.t dit nie vir u gelyk op enige stadium asof hy

uitgeput was nie? --- Nee edelagbare. (30
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Was daar ooit 'n stadium toe julle besluit het 

ons het nou alles van hom gekry, dis genoeg met die 

ondervraging? --- Ja, dis korrek edelagbare.

Wanneer was dit? --- Dit was ongeveer 11 uur

dieselfde aand.

Ja en toe wat was besluit? --- As ek reg onthou

het Luitenant Whitehead toe vir hom gese hy kan 'n 

bietjie gaan r u s .

Hoekom het u nie op daardie stadium hom terug

na die selle toe geneem nie? --- Dit was nie my besluit (10

gewees nie edelagbare, dit was 'n opdrag gewees wat 

geneem was deur Luitenant Whitehead en wyle Dr. Neil
«

Aggett het nie beswaar gehad daarteen nie. Inteendeel 

ek dink hy was meer gelukkig om by ons te wees as om 

in die selle te wees.

Ek sien. Het hy so gese? --- Hy het die indruk

geskep edelagbare.

Hoe het hy die indruk geskep? --- Hy het nie gese

ek wil teruggaan selle toe nie. Hy was baie tevrede 

met die feit dat hy daar kon slaap, inteendeel daar (20 

het hy ’n kampbed gehad en in die selle het hy nie.

Wat bedoel u hy was tevrede? --- Edelagbare soos

ek gese het hy het nie gese hy is ontevrede nie. Hy 

het nie gese, ek wil teruggaan selle toe nie.

Watter keuse het hy gehad m e n e e r ? ---Hy het 'n

keuse gehad edelagbare, hy kon teruggaan as hy wou.

Hy kon se, ek wil teruggaan na die selle? ---

Ja, ek kan nie sien hoekom nie.

En julle sou hom self soontoe neem, na die sel toe?

--- Ons sou hom seker sel toe geneem het edelagbare. (30
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So om 11 uur se kant het Luitenant Whitehead 

besluit dat die ondervraging is nou oor, dis genoeg, 

julle het alles van hom gekry wat julle wou gekry het 

hy kan gaan slaap? --- Dis korrek edelagbare.

Daar was geen leemtes in sy verklaring nie alles

was nou vasgestel? --- Ek weet nie, ek kon nie enige

leemtes vind nie, ek weet nie of daar enige leemtes 

was nie, dis moontlik. Daar kan altyd leemtes wees 

in 'n ondervraging.

Het Luitenant Whitehead gese, kyk daar is nog (10

sekere leemtes waaroor ons duidelikheid moet kry? ---

Nee edelagbare, nie op daardie stadium toe ons 11 uur
*

die aand klaar was nie.

Op daardie stadium het dit gelyk asof Luitenant 

Whitehead heeltemal tevrede was met hoe die ondervraging 

gegaan het? --- Dis korrek edelagbare.

Daar was volgens hom geen leemtes nie? -—  Hy 

het dit nie so gestel nie edelagbare. Ek weet nie wat 

hy gedink het nie. Hy kon dalk gedink het daar is nog 

maar hy het dit nie gese nie. (20

Hoekom, op daardie stadium het Luitenant White

head nie beveel dat Dr. Aggett selle toe geneem word

nie? --- Nee ek weet nie edelagbare, dit kan ek nie

antwoord n i e .

Waar het julle gegaan terwyl Dr. Aggett in

kamer 1020 geslaap het? --- Ons was in die kantoor

oorkant, wat direk 'n sig het op die kantoor waarin hy 

geslaap het.

Wat het julle daar gedoen? --- Ons het, soos ek

gese het, dokumente bestudeer wat hy geskryf het, vergelyk(30
met/ . . .
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met ander inligting tot ons beskikking, sy vorige 

verklaring, daardie getikte verklaring, inligting wat 

ek tot my beskikking gehad het oor Dr. Neil Aggett.

Ons het dit alles vergelyk en wel, ek was tevrede op 

daardie stadium dat dit baie bevredigend was.

En toe? --- En toe edelagbare, toe ongeveer

3 uur se kant het ek gesien Neil Aggett het in ons 

kantoor ingekom en hy is toe afgeneem selle toe.

Niemand het hom wakker gemaak nie, hy het self

wakker geword? --- Nee edelagbare, ek het nie dit gese (10

nie. Luitenant Whitehead of Luitenant Woensdregt kon 

hom wakker gemaak het. #
Kyk wat ek kan nie verstaan nie, is hoekom nadat 

die ondervraging oor was julle hom nie na die sel geneem 

het en dan kan julle besluit of daar enige leemtes 

was, of enige verdere ondervraging nodig was, u kan

hom van die selle terugbring? --- Ja, dis korrek

edelagbare.

Hoekom was dit nie gedoen nie? --- Soos ek se

edelagbare, dit was nie my besluit nie, dit was nie my (20 

opdrag nie en inteendeel het hy baie gelukkig gelyk 

met die toedrag van sake op daardie stadium.

U se u was tevrede met die inligting tot u 

beskikking, Dr. Aggett het alles bevredigend geantwoord? 

--- Dis korrek edelagbare.

Het u inligting gehad wat nie in die besit van

Luitenant Whitehead was nie? --- Ek twyfel edelagbare

want die inligting wat ek oor beskik het, het gekom

ook van bronne en as daar verslae sou uitgaan sou

daar afskrifte na hom ook gegaan het, so ek glo hy het (30
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insae gehad tot die verslae ook.

So al drie van julle het die inligting gehad

wat wat u tot u beskikking? --- Nee edelagbare, dit

is baie moontlik, soos ek se dit was tot beskikking 

so dit is baie moontlik dat al drie van ons oor 

dieselfde inligting sou beskik.

Gedurende daardie aand u se hy het geeet? ---

Edelagbare wat ek kan onthou is die man het ver- 

skeie kere tee gedrink. Ek kan nie onthou of die 

man iets geeet het terwyl ons hom ondervra het nie. (10 

Ek het wel toebroodjies daar gehad, nou of die man 

van dit geeet het, ek is nie seker nie, maar ek het 

beslis vir hom 'n paar keer tee gemaak * ede 1 agbar e .

Het julle geeet? --- Ja edelagbare, ek het

van die toebroodjies geeet.

Gedurende die ondervraging? --- Dis korrek.

Nou, dit lyk mnr. Deetlefs asof alles wat 

Dr. Aggett daardie aand gedurende die ondervraging

gese het, het hy heeltemal vrywilliglik gese? ---

Ja, baie beslis edelagbare, hy was geensins gedwing (20 

nie. Hy het vrywilliglik gepraat.

En die vier bladsye wat hy geskryf het, het hy 

alles vrywilliglik neergeskryf? --- Dis korrek.

Daar was geen rede om later toe hy die 2de 

verklaring uitskryf enige iets wat hy daardie aand

erken het, uit te laat nie? --- Edelagbare, ek wil

net noem dat gedurende dieselfde ondervraging was 

daar sekere feite wat hy aan my verstrek het maar 

wat hy.nie bereid was om neer te skryf nie en in op- 

drag van Luitenant Whitehead het ek toe daarvan (30

nota 1 s/. ..



2078

nota's gemaak vir ons eie veiligheidsgebruik.

Maar hoekom sou hy nie bereid wees om daardie 

feite uit te skryf nie meneer? Hy was nou bereid om

alles te openbaar? --- Ja edelagbare, dit het sekere

persone geraak, die inligting wat hy verstrek het en 

hy was bang dat, soos hy dit gestel het, dat as hy 

later sou moes getuig, hy nie graag oor die persone 

sou wou getuig nie.

En u se u het dit neergeskryf? --- Dis korrek

edelagbare. (10

Maar hy wou dit nie neerskryf nie? --- Nee edel

agbare, hy was bang dat dit later kon gebruik word en 

dat hy daaroor moes getuig.

Was hy nie bereid om enige iets wat u neergeskryf 

het, te teken nie? --- Nee edelagbare.

Het u hom gevra om te teken? --- Wei edelagbare

ek het hom nie gevra om te teken nie maar hy het gese 

hy is nie bereid om dit neer te skryf nie, so dit kom 

op dieselfde neer.

Daar was niks, kan ek die vraag so stel, daar was (20 

geen rede waarom h y , toe hy later sy tweede verklaring 

skryf, enige iets sou kwalifiseer nie, wat hy daardie

aand aan julle gese het? --- Soos ek nou reeds genoem

het, hierdie spesifieke inligting wat hy verstrek het, 

die wou hy beslis nie neerskryf nie en ek glo dit sou 

ook nie in sy verklaring wees nie.

Ja maar op die vier bladsye wat hyself geskryf

het? --- Edelagbare ek het nie die tweede verklaring

gelees nie, dit is moontlik dat hy van dit kon uitlaat.

Ek weet n i e . (30
U/...
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U se sover u kennis strek het hy daardie vier 

bladsye besit gehad terwyl hy sy tweede verklaring

gemaak het? --- Dis moontlik, dis moontlik edelagbare.

Ek glo hy sou dit gebruik het.

Wat het julle met daardie vier bladsye gedoen 

na die ondervraging daardie aand? In wie se besit

was hulle? --- Ek dink dit was in Luitenant Whitehead

se besit edelagbare.

Mn r . Deetlefs het Dr. Aggett eers met julle 

begin praat voordat hy hierdie vier bladsye geskryf (10

het, of het hy onmiddellik toe julle ingekom het

begin skryf? --- Nee edelagbare, ek kan onthou ons het
*

eers gesels.

Vir hoelank? --- Ag nee, ek kan nie se nie edel

agbare. Ons het gesels.

Wat bedoel u gesels? Was dit 'n ondervraging?

---Nee dit was meer 'n gesprek gewees.

Waaroor het die gesprek gegaan? --- Oor verskeie

dinge edelagbare. Hy het byvoorbeeld genoem, ek weet 

hy was ongelukkig gewees, die feit dat hy sy mediese (20 

loopbaan prysgegee het. Hy het gepraat van 'n verhou- 

ding wat hy onder andere gehad het met 'n swart ver- 

pleegster by Tembisa hospitaal. Hy het oor sy kinder- 

dae gepraat edelagbare, hy het oor baie dinge gesels.

Hy was nou 48 uur op die lOde Vloer. Hy was 

deur omtrent ses verskillende persone ondervra, hy 

was nie by sy sel gewees sedert 4 uur die 28ste en

hy praat met julle nou oor allerhandse dinge? --- Ja,

dis korrek edelagbare.

En u wil he dat die edelagbare dit moet glo? (30
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___ Wei cf die edelagbare dit wil glo of nie, dit is

wel wat gebeur het edelagbare.

Het julle hom gevra oor die persoonlike beson-

derhede van sy lewe? --- Ons het gepraat oor sy ag-

tergrond edelagbare.

Maar hoekom sou h y , dit was die eerste keer wat 

hy met u gepraat het? --- Dis korrek.

Hoekom sou hy al hierdie persoonlike besonder-

hede van sy lewe aan u openbaar? --- Edelagbare dit

is nou nie'al sy persoonlike besonderhede maar dit is (10 

vir my altyd interessant om agtergrond van ’n mens te 

he voordat jy hom begin ondervra.

U het die agtergrond van sy verklaring gesien?

--- Dis korrek edelagbare.

Hoekom sou u hom oor die agtergrond van sy lewe

v r a ? ---Edelagbare dit was nie 'n spesifieke onder-

vragi,ng nie, iets wat vir my miskien interessant sou 

wees, ek sou miskien vir hom vra daar waar hy gebore 

is, in .. ek kan nie eers die naam onthou nie ..
7

Nanyuki dink ek is die plek, ag sal vir hom vra hoe is (20 

die lewe daar en daardie tipe van ding, 'n gewone 

gesprek.

Mn r . Deetlefts u was daar die aand om te onder

vra oor spesifieke dinge nie oor sy persoonlike lewe 

nie en ek stel dit aan u dit is wat u daar gedoen het?

--- Edelagbare ek het definitief die man oor sy agter

grond, met hom 'n bietjie oor gesels en ek het hom ook 

ondervra, soos ek vroeer gestel het.

Ek stel dit aan u dat op daardie stadium moes

Dr. Aggett heeltemal uitgeput gewees het? --- Nee ek (30

s tem/. . •
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stem nie saam nie edelagbare.

En dat as hy enige erkennings aan julle gemaak 

het dat daardie erkennings nie vrywilliglik op daar-

die stadium sou gemaak word nie? --- Edelagbare, soos

ek gese het, hy het alles uit sy eie vrye wil geant- 

woord en daar was geen druk op die man, geen dwang 

nie, niks .

Gedurende die ondervraging, het enige ander per- 

sone die kamer binnegekom? --- Nee edelagbare.

Geen ander lede van die vei1igheidstak nie? --- (10

Nee edelagbare.

Wit of Swart? ---Edelagbare, dit was net ons drie

gewees, e k , Luitenant Whitehead en Woesdregt.

Ken u Chake? --- Ja, konstabel Chake, ek ken hom

baie goed edelagbare.

Was hy die aand daar? --- Nee edelagbare, ek het

hom nie gesien nie.

En m n r . Mapophe? --- Ek het hom nie gesien nie

edelagbare .

Was enige ander persoon daardie aand op die (20

lOde Vloer ondervra? --- Baie beslis nie wat ek kan

onthou nie edelagbare.

Was enige ander persone aan diens op die lOde

Vloer daardie aand? --- Nee edelagbare, nie wat ek

gesien het nie .

So daar was net die drie van julle en Dr. Aggett? 

---Dis korrek .

Op die lOde Vloer? --- Korrek edelagbare.

Majoor Cronwright, was hy daar gewees? --- Edel

agbare ek het hom nie gesien nie. (30
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Op enige stadium terwyl die ondersoek aange- 

gaan het, het enige van julle aan majoor Cronwright

gaan rapporteer? --- Nee, ek het nie aan hom gerappor-

teer nie, dit is moontlik dat die twee ander offisiere 

kon gerapporteer het, dis moontlik.

U kan nie se nie? --- Nee ek kan se, ek kan se

dat ek nie gerapporteer het nie.

Maar of hulle aan hom gerapporteer het? --- Dis

moontlik edelagbare, ek weet nie.

GEEN VERDERE VRAE. (10

KRUISONDERVRAGING DEUR MNR. SCHABORT: Adjudant u het

vir die Hof gese dat die oorleder.e het rustig voor-0

gekom en dat hy vrywilliglik die dinge gese het wat

hy alles daardie besondere aand gese het. --- Dis

korr ek .

Verduidelik net aan die Hof presies mooi wat 

die atmosfeer was wat daar geheers het .en wat die om-

standighede was wat die aand dear gegeld het? ---

Edelagbare soos ek reeds gese het, dit was die tipe 

verhouding asof ek met een van my mede kollegas sou (20

gesels, dit was 'n absolute ontspanne atmosfeer.

Wat was u verhouding met hom soos dit daardie

aand ontplooi h e t ? ---Edelagbare ons het 'n baie goeie

verstandhouding gehad, ek en wyle Dr. Neil Aggett.

Hoekom se u so? --- Edelagbare in die opsig dat

ek het vir hom Neil genoem en hy het my Nick genoem.

Cit was baie familier gewees.

Wanneer het julle op hierdie grondslag mekaar

begin aanspreek? --- Sommer heel aan die begin edelagbare

nadat ons voorgestel was, het ek hom begin aanspreek (30
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en hy het my op my naam aangespreek.

En het u wat betref die twee verklarings, u 

sal onthou u was gevra oor die vier bladsy verklaring?

--- Dis korrek edelagbare.

En u was ook gevra oor die verklaring wat hy 

later opgestel het en ek dink u het vir die Hof gese 

u het nooit daardie tweede verklaring van hom gelees 

nie? --- Nee edelagbare.

Is u in 'n posisie om te se wat van daardie vier 

bladsye tereg gekom het in die tweede verklaring of (10

weet u in werklikheid nie? --- Edelagbare as ek die

verklaring sien kan ek se. ,

Ja maar op die oomblik soos u daar staan? ---

Nee, nee ek kan nie edelagbare.

Ek wil u nie vra oor wie u fcrcn cf wat u bron 

is nie, maar u het gepraat dat u ook oor sekere bronne 

beskik het? Kan u net in bree trekke vir die Hof

verduidelik wat u bedoel? --- Ek verstaan nie baie

duidelik nie edelagbare.

Kyk u het vir die Hof gese dat u oor sekere (20

inligting beskik het wat u ook aan die oorledene ge~ 

stel het? --- Dis korrek edelagbare.

Wat van 'n bron of bronne afkomstig w a s ? ---

Dis korrek edelagbare.

Nou ek wil nie vir u vra wie die bronne of wat 

die bron presies is nie, maar kan u net in bree 

trekke aan die Hof verduidelik wat u bedoel wanneer

u dit s e ? ---Ja edelagbare, dit was b v . 'n ANC lid

wat ’n bron vir my was en wat in die organisasie van 

Dr. Neil Aggett 'n lid was en geinf iltreer het in die (30
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organisasie en baie geskakel het met wyle Dr. Neil 

Aggett en ook ander van sy vakbondlede en sekere uit- 

ladings onder andere dat hy met 'n sekere ander comrade 

van hom op 'n daaglikse basis in Dar-es - Sal aam skakel, 

was een van die feit waarmee ek hom gekonfronteer het.

Onder ander was dit ook van die inligting.

Die kwessie van die etes van aangehoudendes 

terwyl hulle ondervra word op die lOde Vloer Adjudant, 

waar kom dit vandaan en wanneer kry hulle etes daar?

___ Edelagbare die normale prosedure is dit kom van (10

die selle af maar, soos ek se ek het al baie in die 

verlede van die huis af kos gebring, of kos gaan koop
0

en dit gedeel met die aangehoudende of die persoon 

wat ondervra word.

Wat was die doel van die gesprek wat u "gesels" 

genoem het en wat ook oor sekere aspekte van die oor-

ledene se privaatlewe gehandel het? --- Edelagbare,

soos ek gese het, om 'n bietjie agtergrond te kry van 

die persoon wat ek ondervra en om hom te kalmeer, dat 

ons gerus teenoor mekaar kon optree. (20

Wil u vir die Hof net weer vertel van die 

kwessie van die spyt wat die oorledene uitgespreek

het, iets in verband met sy beroep, wat was dit? ---

Ja edelagbare, dat hy spyt was dat hy die mediese 

beroep opgeoffer het vir die organisasie waarin hy 

gewerk het en dat hy op daardie stadium, tydens die 

aanhouding, spyt was daaroor .

Het hy enige iets te kenne gegee in verband met

. sy toek’oms , wat u kan o n t h o u ? ---Edelagbare ja, as

ek reg onthou het hy gese dat hy sal graag eendag weer (30

wil/ . . .
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wil teruggaan na die mediese beroep.

Het hy miskien enige iets gese oor verhoudings 

wat benadeel was as gevolg van sy aktiwiteite, bv . 

met sy ouers of iets dergeliks wat u aan kan dink?

--- Ja edelagbare, hy het gese, ek dink die verhouding

tussen hom en sy vader nie so goed was nie, en ook 

sy vriendin, ek dink Dr. Liz Floyd, se verhouding 

was nie meer wat dit moes wees nie.

Het hy enige iets miskien gepraat oor die moont- 

like verdere verloop van sake vir homself? Byvoor- (10 

beeld dat hy verwag het om as 'n getuie geroep te word

of om vervolg te word of iets dergeliks? --- Ja die

moontlikheid het bestaan seker dat hy as 'n getuie .. 

ek meen dit is nie vir ons om te besluit nie, maar die 

feit dat hy sekere inligting nie wou neerskryf nie en 

bang was dat as hy 'n getuie sou wees, hy nie graag 

daaroor sou wou getuig nie en hy bang was hy daaroor 

moes getuig .

Wat bedoel u dat hy bang was hy moes getuig,

hoe het u verstaan wat bedoel hy presies? --- Hy wou (20

nie daardie vriende of persone wat hy dan genoem het 

wou hy nie graag oor getuig nie.

Het u enige indruk gekry oor hoe hierdie uit- 

latings van hom, hom geraak het? Hoe het dit hom 

emosioneel geraak? Kon u enige iets waarneem dat 

dit hom miskien in enige opsig op so 'n wyse geraak 

dat hy miskien bewoe geraak het of dat hy ontsteld was

daaroor of iets dergeliks? --- Nee, geensins nie.

GEEN VERDERE VRAE.

HER-ONDERVRAGING DEUR MNR. DE VRIES: Die aand het (30

hy/. . .
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hy net hierdie vier bladsye geskryf of het hy onder

andere hierdie vier bladsye geskryf? --- Nee, die

vier bladsye edelagbare.

GEEN VERDERE VRAE.

ASSESSOR SMITH: M n r . Deetlefs, u het verwys of u het 

die woord "bang" gebruik. Hy was bang, soos ek dit 

verstaan het, om te getuig, om moontlik te getuig 

later teen sy vriende? --- Korrek edelagbare.

Was hy bang dat daar sal sekere optrede wees as 

gevolg van sy getuig of was dit dat hy nie graag wou (10 

teen sy vriende getuig nie. Daar is 'n verskil tussen

die twee woorde? --- Ja, wat hy eintlik daarmee bedoel*

het is hy wou nie graag teen hierdie persone wat, 

onder andere miskien kennisse en vriende van hom was, 

wou hy nie oor getuig nie.

So die woord "bang" was nie gebruik nie? --- Nee

dit was nou nie dat die man bang was nie edelagbare.

Maar u het die woord "bang" gebruik? --- Dit is

so edelagbare, ek het die woord "bang" gebruik.

Met ander woorde daar was nie "bang" om te (20

getuig nie, hy wou net nie teen sy vriende getuig 

nie? --- Dis korrek edelagbare, u verstaan my reg.

Gebaseer op ’n morele basis of 'n vriendskap

basis of s o i e t s ? ---Vriendskap basis miskien en 'n

morele basis.

Hoekom, as hy hierdie morele basis het en hierdie 

kameradie gehandhaaf het met sy vriende, hoekom het hy 

nou hierdie verklarings gemaak vrywillig aan u oor sy

vriende? --- Wei edelagbare dit was vir die gebruik

van onsself later om ons rekords aan te vul oor ver- (30
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dagtes en dit is ook waarvoor ons dit op die oomblik 

gebruik.

Toe u met hom in Afrikaans gesels het, en hy 

met u in Engels, het julle mekaar se idioom reg 

verstaan? --- Ja edelagbare.

Was hy Afrikaans magtig? --- Ek is nie seker nie

edelagbare, ek kan werklik nie so goed onthou nie. Ek 

weet hy het Engels geskryf, ek dink hy het my in 

Engels teruggeantwoord, maar ons het, soos ek se 

Engels en Afrikaans gepraat. (10

So is dit moontlik dat hy miskien in die gebruik 

van die taal die idioom nie mooi verstaan het nie en
*

moontlik 'n antwoord gegee het wat eintlik nie toepassend

was op die idioom wat u gebruik het nie? --- Glad nie

edelagbare want hy het geensins vir my ooit gese dat 

hy iets nie verstaan nie en uit my vrae kon ek aflei 

.. uit sy antwoorde kon ek aflei dat hy my vrae ver

staan het.

En u volg die Engelse idioom? --- Dis korrek

edelagbare. (20

Toe 3.30 die oggend aangebreek het, toe was hy

bereid om na sy sel terug te gaan? --- Ja edelagbare

ek weet hy was teruggeneem.

Ja maar ek dink in die begin, 'n vorige getuie 

het dit so gestel, dat hy verkies het om in die ander 

kamer te slaap op die kampbed? --- Edelagbare ja.

Die vorige getuie het dit so gestel en u het 

wel gese dat hy het geen beswaar gehad om die aand in 

die kamer te slaap nie? --- Dis korrek edelagbare.

Soos ek u verstaan het dit was meer gerieflik (30
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in die kamer as in die sel? --- O ja baie beslis

edelagbare, uit ondervinding weet ek dat die mense 

dit verkies want dit is 'n lekker atmosfeer daarso en 

in die selle is hy alleen. Hier is hy in gesprek 

met mense .

Nou vra ek u 'n direkte vraag en ek gebruik nou 

die woord bang. Was hy moontlik of het hy moontlik 

die indruk geskep dat hy vrees of bang was om terug 

te gaan sel toe? --- Nee, glad nie edelagbare.

Hy het nooit so 'n indruk geskep n i e ? ---Hy het (10

nie die indruk by my geskep nie edelagbare en ek kan 

nie se dat ek het onder daardie indruk gekom geensins
*

nie edelagbare.

Het u enige rede gehad om bekommerd te wees oor 

sy onmiddellike persoonlike toekoms, in ander woorde 

dat hy sal miskien iets oorkom of hy sal miskien iets

doen? --- Glad nie edelagbare, ek was inteendeel baie

geskok toe ek hoor die man is ...

Het hy gepraat moontlik met u in hierdie gesels 

die aand oor moontlike vakansiedae wat voorle en so- (20

iets? --- Vakansiedae ... nee, ek kan nie onthou dat

hy vakansiedae genoem het nie.

Niks van 'n vakansie gepraat nie, oor wat hy gaan

doen as hy eendag miskien ...? --- Nee, hy het gese

dat hy eendag graag weer na die mediese beroep wou 

teruggaan en dit is die afleiding wat ek gemaak het.

Hy het openlik en vrywilliglik gepraat oor sy 

jare wat voorle? --- Ja.

Met u? --- Ja, dat hy graag weer wou teruggaan

na die mediese beroep. (30
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