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Ek verklaar dat die volgende verklaring na die beste van my wete en 
oortuiging waar is en dat ek die verklaring doen met die wete dat an 
dit as getuienis voorgele word ek vervolg kan word indien ek daarin 
opsetlik iets verklaar wat ek weet vals is of nie glo waar is nie.

Ek is ’n sersant in die S. A. Polisie gestasioneer te John Vorsterplein. 
en het 6 jaar diens in die Hag.

Tydens dr. Aggett se dood het ek vir ongeveer 3 weke in die polisie= 
selle te John Vorsterplein gewerk. Gedurende my diensbeurt is ek 
in bevel van al die selle te John Vorsterplein.

Die selle bestaan nit drie vloere. Op die 2de vloer word al die 
Veiligheidsprisoniere gehuisves. Ek is ook in bevel van dis vloer. 
Ten tye van die voorval was daar 20 veiligheidsprisoniere in die 
selle op die 2de vloer.

Op die ander twee vloere word prisoniere wat kriminele oortredings 
begaan het aangehou.

Daardie betrokke nag was daar 2.50 prisoniere in die selle, op Iste 
en pdevloer.

Die personeel wat verantwoordelik is vir die veilige bewaring van 
al die prisoniere op alarie die vloere bestaan uit 3 blankes (myself 
ingesluit) en drie swart lede.

My opdragte i.v.b. met die veiligheidsprisoniere is dat hulle elke 
uur besoek moet word, ons mag nie gesprekke met hulle voer nie.
Ons meet slegs sien dat dit met hulle goed gaan.

Op die vloer waar die veiligheidsselle is word *n swart wag permanent 
gedurende *n diensbeurt geplaas.

Omdat ek slegs kort voor die voorval by die selle diens aanvaar het, 
het ek geen instruksies in verband met die swartwag se pligte aan 
hom uitgereik nie. Die betrokke wag wat die aand op diens was, was 
swart konstabel Sehloko. Omdat hy reeds daar gewerk het, het ek aan= 
geneem dat ek“w^et wat sy pligte is.

Die betrokke aand 1932-02-04 het ek om 21h45 vir diens rapporteer! 
Socira ek vir diens rapporteer gaan ek eerste na die 3de vloer waar 
ek die prisoniere se name met my register vergelyk, om seker te maak' 
dat al die nrisoniere wat in die register aangeteken is, daar is.

Hierna gaan ek na die 2de vloer waar ek die politieke aangehoudenes 
nagaan of hulle almal voltallig is en of hulle enige klagtes het.
Die betrokke aand het het die politieke aangehoudenes ongeveer 22h25 
besoek.

Tydens my besoek was ek vergesel van A/o Marais en swart konstabel 
Sehloko. Die swart konstabel het die sleutels gehad en moes die 
lokaal waarin die swart gevangenes aangehou word vir ons oopsluit en 
so ook die selle. Die swart konstabel dra ’n sleutel vir die hek wat 
toegang tot die lokaal verleen en ’n ander sleutel wat die selle oop= 
sluit.

Toe ons met ons besoek begin het, het ons drie van sel tot sel ge= 
gaan en elke sel afscnderlik oopgesluit, en vir elke prisonier af= 
senderlik gevra of hy klagtes het.

Ek het geweet dat dr. Aggett in sel 209 aangehou word. Ons het ook 
hierdie sel besoek. Ons het gevind dat dr. Aggett op sy selmat le.
Hy het op sy regtersy gele en hom op sy regter elmboog gestut.
Ek kan nie meer onthou wie van ons vir hom gevra het in Engels of 
hy enige klagtes het nie.

AGENBAG, GESTASIONEER TE JOHN VORSTERPLEIN
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Maar die vraag was besl'is aan horn gestel.

Dr. Aggett net met sy eca oog vir ons geknik en deur sy duim in die 
lilg te steek dat alles met hom reg is. Hy bet nie met ons gepraat 
nie.

Volgens my mening was dr. Aggett heeltemal nornaal. Daar was geen 
aanduiding dat by enige abnormaliteit getoon bet nie.

A/off. Marais en myself het toe na die eerste vloer gegaan en die 
swart lid in bebeer van die selle gelaat. A/off. Marais bet toe 
*n inskrywing in die Voorvalleboek gemaak dat die selle besoek was.

Ek bet toe begin werk aan al die klagstate en lasbriewe wat die 
volgende dag saam met die prisoniere na die howe moes gaau. Weens 
die groot volume van work v;as ek so besig dat ek nie die tyd dop 
gehou bet nie.

fly volgende besoek aan die politieke gevangenes moes ongeveer 23h30 
plaasgevind het. Ek kan onthou gedurende hierdie tyd van die speur= 
ders prisoniere kom aaagehou bet of terug gebring het vanaf ’n onder= 
soek.
Ek kan nie meer onthou wie die speurder was nie. Sk het toe vir hulls 
gehelp met die aanhouding met die prisoniere.

Ongeveer OOb.4-5 het ek gemerk dat ek twee besoek tye oorgeslaan het 
en dat ek dringend reelings moes tref om die prisoniere, insluitende 
die veiligheids aangehoudenes te besoek.

Ek het aan konstabel Maarten opdrag gegee dat hy solank ’r. inskrywing 
in die Voorvalleboek kan maak dat die selle besoek was. Ek was feit= 
lik klaar met my werk en kort hierna geloop om die selle te besoek. 
Konstabel Maarten het toe ’n toepaslike inskrywing in die Voorvalle= 
boek gemaak. Kort hierna het ek met my besoek begin. Ek het eers na 
die 3de vloer gegaan waar ek besoek het en daarna na die 2de vloer 
gegaan.

Die swart konstabel Sehloko het vir my die hek oopgesluit en ek het 
saam met hom gegaan om elke sel afsonderlik te besoek. Ek het weer 
elke sel laat oopsluit, en die selle waarin die ligte nie gebrand het 
nie, het ek die ligte aangeskakel om seker te maak dat die prisoniere 
wel daar is en dat daar niks met hulle verkeerd is nie.

Ek bet ook dr. Aggett se sel laat oopsluit. Ek het self die deur 
oopgestoot. Ek het in die rigting van sy bed gekyk, terselde tyd het 
het my aandag aan die regterkant getrek. Ek het in die rigting gekyk 
en dr. Aggett aan die tralies aan my regterkant sien hang. Ek het 
dadelik gemerk dat hy homself aan die seltralies opgehang het met *n 
stuk materiaal.

Die tralieafskorting voor die deur word met '-n slot en ketting gesluit 
en die sleutel word deur die Veiligheidspolisie gehou. Sk ken dus 
op daardie stadium die liggaam slegs deur die tralies van agter onder= 
soek.

Ek het dadelik sy regter pols gevat om te probeer of sy pols nog klop. 
Nadat ek geen klop aan sy pols kon waarneem nie het ek my hand op sy 
maag geplaas om te probeer vassstel of hy nog asem haal. Ek kon geen 
polsslag voel en geen asemhaiing waarneem nie. Ek was toe oortuig dat 
die oorledene nie meer lewe nie en bet dadelik stappe geneem om dit 
onder die aandag van A/off. Marais wat klagtekantoordienste verrig 
het.

Ek het nie geweet dat *n auplikaatsleutel van die hangslot by die 
klagtekantoor gehou word in die geval van nood nie.
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