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Gedurcn.le Ok1;obar 1976 hat le beol;u,lJi~'o die !:epubliek
ve 'lant dn n::l. :u to,I:::""lO -e.:;:...o.n oot .lie bcdoelin.::; o-n oil.i têre
opleiding to onJert3~un an 00 duar na na ilo Re,u.)licl~ t rUG te
keer oe Gorl:lpen.!e otr:,r t cca dio Suid-Afri~e uOGto te

vo or ,

V.:nnf Dot:n:all het h,y dc..n ook ili Zaabln, en ':'unzo.n.i:l na. J...n&ola
of eld.ers ~cg;;!~ ml~.r h:l die verlc.nt;dc nili têre- en poll tiekIl
o:_:lleidir.G onle=.::;o.:-c,n het 0..1 ••0' no ,1 :Jtolali!co torroria to be~·Ic.c.!Il

r'a ie vol tooiinG van fly op!.cidin(; hat by ene Toéo !.lkhosen:!. op
.lie .1 eh:llfe v n LUMdo. ont!.1oct cn v"nuuc.r via ·,~o:Jo.rlbiek na.
::J';I~.zilc.."ld. Cce:!.un wc.:u' hulle op 12 Oktober 1977 in :'~c.nzini c.or.cc-

ko het.

In .~c._"l~ini .IU.::I hulle 00 t vcrvu;3 0 .>. id-"fr ilw~oe 1"'er.ti teit.:.-
dob:-.ter.tc en :>llid-.\.f i:;_·:.n.;o cl ui t....eru:J. i)::.....rr.~ het rJ.!.llo ui
-rono t:.l..3;::endie Re. bliol: 01'. ";'.'/O.zil' nJ. oorce:ltc . en nu die

. .':111::t:{'ICn! tI' ..Jtc;e ied t;e',::..n.

In \.lie tI' .Jt~obied nU!".l;e011 het die bo...kI.11c.llC;'c:J vir t.u11e ul::uil-
plek by die inwoner::! canoe!, ar lo !lUt by con van hulle bekoo.
~eok.uu.LC re het ook b:,' n in-Ior.er vi.n 'ie Geoied v rnoe..1 rA n
\'\:111 .....0 p1c:t w,-"r 0 ~ wapena er :!..;.J;lnioic te vcr.:Jteelc en to bore

n~ook na . perooon 0 lit 0' ~e ,D.~.

'i(.xnl.4 iu uie bO:J:::..U.~l~ e ':l 0'1 na ...t \'I er ter bl":' ;; •., "iln.."Ui

VI' r : ui .. bJec ';~OI:l:J MC!" cne ,",vevc Cl ut: 'cr ona :, tlJo por.Jor.
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Hulle koer toe terug na uio hu.t in die :~kll",/~;\'/oni tru teoei'Jd
on hou hulle d~l(...rskull. Die ',7::l!l0n:3 en :!:"1!:Ilni!31chet hulle

in ':iesel.fJc hut Loberg en boV/aU'.

Kort voordut hulle \'rocr n voornf'ecreiUdc b:,'eonko!'l3 1n S·:Ia.zilund
l:on b_'\,I:>on I'mlll' hulle vcr'lere bevele 301.1. ontv:.-rc, hot die polioic

BeslruldiGde was GC:lrL"esteer tornyl oy Ol!:J.t nio
./ou oorC;ee nie en n gevee; zueeen heil en die .:>01i::;10 ontsto,an
het. Tydens die Ceve~ vraa 'n polisiebec..m.:>tc bOHond. en is dio
hut aan die brand geoteclt en het die U!:lOllnisie en ho.ndgr:::.nc.te

Die maat var. beskuldlGJe uteri in dia hut.



IN DIE HOOGGEREGSHOFVAl! SUID AJ:'RIl::'~
GEHOUTE ER!'lELO

(Tr~~svaalse Provinsiale AfdelinG)

Die Prokureur-generaal van die provinsie Transvaal,
"Iat as sodanig vervolG vir en naaens die Staat,
stel die Hof hieroee in kennis dat:

SIPHO AJt.ROnt1ADOl'I"DO

'Il Swartman, 19 jaar oud; Suid-Afrikaanse burger,
van 389 Hofalo Suid, So'-Ieto en na ..ric hierna
verW-Js word as die beskuldigde, skuldig is aan
die volgende misdade:

Aanklag No.1: Deelname aan Terroristiese be-
dryWighede deur oortreding van Artikel 2(1)(a),
gelees met artikels 1, 2(2), 2(3), 2(1~), 4, 5
en 9 van \Jet No. 83 van 1967, soos ge;;ysig.

Aanklag No. 2: Dee~ame aan Terroristiese Be-
~..,ighede deur oortreding van artikel 2(1)(b),
gelees met artikels 1, 2(2), 2(3), 2(4), 4, 5
en 9 van \-Jet No. 83 van 1967, soos gewysig.

Aanklag No. .,: Deelna:ne aan Terroristiese Be-
d.ry'\'lighede deur oortreding van Artikel 2(1)(C),
gelees met artikels 1, 2(2), 2(3), 2(4), 4, 5
en 9 van Wet Ua. 83 van 1967, soos gc,·rysig.

AANKLAG NO.1:

DEURDATdie beskuldiGde gedurende of omtrent
die tydperk Oktober 1977 tot 2 november 1977
en te of naby l'lA.."iZIH1, S'tlAZIWID, en/of
PO:t:GOLA in die distrik van PIET RETIEF en/of
DRIEFOnTEIU in die distrik van. PIET PErlEY
en/of MKII\oI.AK1..rENI TRUSTGEBIEDin die distrik
van PIET RETIEF het~y 6esaoentlik of afson-
derlik, eh handelend alleen of gesamentlik
met ene TOTOSKHOSA.NA"ederregtelik en J;let
die opset om die handha\'liog van wet en orde
in die Republiek of 'Il Gedeelte daarV3%lin
gevaar te stel, een of ceer van die dade,
SOOG uiteens sit in di bylae hieronder,

gepleeg het. / •••••



AJLN"ÁLAG no. ê :

DEURDATdie beskuldigde gedurende die tydp-e:rok
Oktober 1976 tot Oktober 1977 \iederregtelik
opleiding ontvan~ het ¥lat van nut sou kon
wees vir 'rt persoon ,.,at die ingevaarstelling van

, ",et en orde beoog, deurdat die beskuldi~de
gedurende die genoemde tydperk in An~ola en/o!
in 'n land aan die Staat onbekend, buite die
grense van die Republiek, militêre opleiding
ontvang het, met die doclom teen die bLanke
gesag in die Republiek met wapengeweld te veg.

A.ANKLAG NO.3:

DEURDATdie beskuldigde gedurende die tydperk
Oktober 1977 tot 2 Hovember 1977 en te o!
naby PONGOLAin die distrik van PIET RETIEF
en/o! NAKHAKWElHTRUSTGZBIEDin die distrik
van PIET RETIEF ",ederregtelik ontplofbare
stmof'o'Ie,ammunisie, vuur,..,apens of wapens besit
het, te Hete R.G•...:42 en RGD-5 Russieso o!fcn-
sd ewe handr;ranate, 7,65 mo V.Z.G1 (Skorpion)
Tsjeggiese maojienpistole en 'rt hoeveelheid
7,65 mm outomatiese pi5toolpatrone en Skor-
pionmasjienpistool magasyne.

Derhal'<le s dit die bede van die genoemde Prokureur-
Generaal aan die Hof, 00, na behoorlike be\tys en
skuldigbevinding. die beskuldiGde in ooreen-
stemming met die R~g te vonni5.,

J.e.H. Jansen
ADJUHKPROWREUR-GENERAAL
TRAUSVA..A.L.



BYLAE roT AJ.1T'ÁLAG:i0. ",

DAADNO.1

Die beskuldigd~ en ene Toto Skhosana, beide synde
opgeleide terroriste, het op of omtrent die 14

e
Oktober

1977 te of naby Pongola in die distrik ~an Piet Retief,
die Republiek op on'llettigc '-ryse en mot vervalsde Suid-
Afrikaanze identitcitp~okuoente, binnegekom vanaf Manzini

in S\":aziland.

DAADlifO. 2

Die beskuldigde en Toto Skhosana het toe in die

l'1khwalmeniTrustgebied in die distrik van Piet Retief 'n

veilige skuilplek gesoek en bekom het.

DAAD NO.3:

Die beskuldigde het toe hierna na Driefontein in die
distrik van Piet Retief gegaan en daar 'n veilige bergplek
vir plofsto,-n-/e, vuur\'lapcns en aJIllllunisie gesoek.

DAADNO.4:

Die beskuldigde het gedurende die laaste helfte van
Oktober 1977 en te of naby Driefontein in die distrik van
Piet Retief gesoek na 'n veilige en geskikte terrein '·taar by

'n ander persoon of persone om:ettiglik kon oplei in die
gebruik en hanterin(5 van vuur\o1apensen amounisie.

DAAD NO • ...2.:
Die besl-::uldigde en Toto Skhosana het gedurende of

omtrent die laaste helfte van Oktober 1977 en te of naby
PongoLa die Republiek op 'n oD\'/ettige ,,/yse verlaat en na
t'\anzini in Swaziland gegaan .:aar hulle 'n byeenkOmsmet
ene Steve en persone aan die aanklaer onbekend bygewoon het
en by . ellee Geleentheid b lle voorsien vras van 'n hoeveelheid

vuur;:apenn, aDIIlwUsic en 1" andgranate •

/ .....
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DAAD1m. 6:

Die beskuldigde en Toto Skhosana het hierna en te of
naby Pongola'in die distrik van Piet Ratief, die Republiek
weer onwettiG binna gekom vanuit S\'luziland en terselfdertyd
die genoemde vuur\'/apens, ammunisie en handgranate die Re-

publiek binne gesmokkel.

DAADNO.2:

Dio beskuldigde en Toto Skhosana hot daarna na die
I"11m\'1ak\.eniTrustgebied in die Piet Retief distrik teruggekeer
en hulle daar sk~ilgehou h~~gende n verdere vergadering in
l1anzini, S'laziland mIJt di'} persone \~at die vu\U'\lapens,
ammunisie en handgranate aan hulle verskaf het en waar daar

aan hulle verdere bevele gegee sou \-Iord.

DAADNO.8:

Die besk-udigde en Toto Skhosana het daarop die genoem-

de vuurwapens, ammunisie en handgranate in n hu.t in
MlmwalC\leniTrustgebied in die distrilc VAA Piet Retief versteEIk

en opgepas.



Die Prokureur-generu:U. vun die provinsie rt'.r.iJv:!r...l en W:lt

C oulks vir die 3t~~t vervolG in die su~k v:::.n:

DII.: 3~A,:,:'

teen

\!ut in die Trc.n.,vucloe I'ro'lin:sicle fdalin::; van .Die: 00££;0-

reeohor van S~id-hfrika, eehou te Br~elo, op die vOlGende Urie
a:lllklogtes tereg moot stoan

1. Oortredh'lg van c.rtikal 2(1)(a) \:et 03 van 1967
2. Oortredi~ van artikel 2(1)(b) ,Ict 83 van 1967
3. Ooxtredlnó van c.rtikcl 2(1)lc) ,Iet 33 ven 1967,

lo var oor .enl do.t dit in be1an~ van ata:...t:l\'eiliGueid aal I/ees

dat n:.:.;;!cen a.;l~·a.)...e van dLo Cet.lios weer hou L10et word.

DH '/01'.1 d:::.nkrogteno c.rti1.::(jl1~4 (3)( a) v..n ,ict '0. 51 van

197f Ce1;_s _t .lie name en ;., rO";.le v••n 'ie ...to..lt se ectuio:J
v/eorhou vlord en nie ru..n aie b ..llru.l.a.i.::;Jovar akaf "lor nio-
b~!.;..l,le Vil' (.le von le volccnuo :ctu1ns:

1. K.::ptein Coenr:::.od 1". Jchcupcr..l, J.:.. .POliole, Erwolo.
2. ;:::.ptoir. cor ... ,'. ":t:.l'lc, .I.;,. _01i..;10, ;;1'0010.
3. .~:!joor, rc.!'!co10 J. v~ -:0 en, .I•..•• '01io1 , ?rotorio..
4. J rw~n:; •..lbartu:J Jte.1!\, J.,.• :·ol_ ..io, ~er.o:ti..
S. .,')eur..iorlJcr.l~.nt Louio H. :';~cj':', ,).:,. 6~01i:Jic, Poneo1a•
b. ,a '0 r 7:icol .....:3 J.J. VCJ"l .,O%'1,Jt!1l ~,' ::i.I\ ... 01i010, LIoe10.

(ieCO!:t1nte .retoria op ho 0 uie 1)10 ~. v~r. rlCJC;llJcr 1';171.

i.
-'t:. ...



P.G. 12

:BEVEL KRAGTENS ART. lU(l) VAN ET 44 VAN 1950, SOOS
INGEVOEG DEUR AR',C. 6 't:LT 79 v. 1976

Aangesien ek, JACOBUS EDUJJID !oTH.LING, Prokureur-generaal
van Transvaal, dit nodig ag in belang van die veiligheid
van die Staat en die handha ...ring van die openbare orde be=
veel ek hiermee kragtens Artikel l2A(1) van Wet 44 van
1950, soos ingevoeg deur Artikel 6 van Wet 79 van 1976,

dat

\-Iatin hegtenis geneeo is op "Il

die misdryf van oortreding var.
co 2(1)(C) van uot 83 van 1'):;7

gepleeg het, nie op borgt"g of andersins vrygelaat mag
word nie voordat vonnis gevel ~f hY/~~2L_l~~ntelaaa is.

BEVEEL en GETEKEli te PRETORIA op hede die 7°
dag van

~ -J.E. otblin
ROKUREUR-GEi .ERA.,\.L

___00"'---



IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA

(TRANSVAALSE PROVINSIALE AFDELING)

SAAKNOMMER: C. 133/78 ERMELO,

20 Haart 1978.

DIE STAAT teen:
SIPHO AARON MAOONOO

~:
SY EDeLE REGTER 8OSH0FF

NAMENS DIE STAAT: MNR. P.S. JACO~

NAMENS DIE

VERDEDIGING: ~.NH. F. KLEIN.

AANKLAG:
DRIE KLAGTES ONDER DIE TERRORISME

PLEIT:- SKULDIG

TOLK:- MNR. S.J. SI8ANDE

-----------------

KONTRAKTEURS:
LUBBE OPNAMES (PRETORIA~



1 JACOBS

~.
MNR. JACOBS ROEP DIE SAAK Er DEEL DIE HOf MEE DAT BESKULDIGDE

IN DIE LANDDROSHOF OP DIE DRIE AANKLAGTES SKULDIG GEPLEIT HET

EN HANDIG DIE OORKONDE KRAGTENS ARTIKEL 235 VAN DIE NUWE

STRAFPROSESWET IN, EN VRA DIE HOF OM DIT TE ONTVANG IN TERME

VAN ARTIKEL 121(5)(a).

MNR. KLEIN BEVESTIG DIE BESKULDIGDE SE PLEIT SOOS GEGEE VOOR

DIE LANDDROS ASOOK DIE FEITELIKE BEWERINGS.

ALBERTUS STEYN: verklaar onder eed:

ONDERVRAGING DEUR MNR. JACOBS:
U is 'n sersant in die Suid-

Afrikaanse polisie en was verbonde aan M Eenheid, Foxtrot (10)

Kompanie. Dit is reg.

Waar is u gestasioneer? 7 Benoni.

Op 2 November 1977 het u kaptein Van wyk vergesel? -- Dit

is reg.
En waarheen het u gegaan? -- Ons is na Border stores.

Is dit 'n winkel in die Mkwakweni Trustgebied hier :.

Dit is reg.

DEUR DIE HO: wat is die plek se ~aam? Borders Post? -- Border

stores, hulle noem dit Border stores.

MNR. JACOBS: Dit is in die Mkwakweni Trustgebied,

Pongola distrik. -- Dit is reg.

Waarheen het u gegaan daarso? -- Ons is na hutte daarso

as gevolg van inligting wat ons ontvang het dat daar Bantoes

is wat (tussenbei)

U het sekere inligting gehad en u is toe daar na 'n hut

toe. Dit is reg.
En wat gebeur toe toe u die hut, die spesifieke hut nader.

Ons het die hut genader en by die spesifieke hut het ek -

wat dan my uitgewys is, het ek 'n deur oop - die deur was so

op 'n skrefie oop gewees. Ek het die mense beveel om uit (30)

te kom daarbinne.
at/ •• •

(20)



2
.EL

Het u hom oopgestamp?Wat het u met die deur gem ak

Toe hy nie wou oopmaak nie toe het ek hom oopgestamp.

Ja en toe? -- Toe het ek die beskuldigde voor die Hof In

dle deur sien sta&n.

En wat doen? -- Ek het hom beveel om uit te kom, hy wou

nie dadelik uitkom nie, hy het so terug geretireer. Ek het hom

aan sy hemp gegryp en uit die hut uit geruk.

Ja en toe? Was u gewapen? -- Ek was gewapen met 'n R.l

geweer en 'n 9 mm pistool.

Ja, u het hom uit geruk en wat doen u toe met hom? __ (10)

Ek het hom aan een van die Bantoe konstabels wat saam met my

was oorhandig om hom vas te hou.

Ja en toe? -- Toe ek die beskuldigde uit die hut uit ruk

het iemand van binne af die deur weer toegestamp.

Wat het u toe gedoen toe die deur nou toegestamp word? __

Ek het die persoon binne weer beveel om uit te kom, hy wou nie.

Ek het my R.l geweer vir die Bantoe gegee, my pistool gevat en

die hut binnegegaan, die deur oopgeskop en binnegegaan.

Ja en toe? -- Net toe ek die hut binnegaan het die persoon

wat binne was op my gevuur. Hy het my rakelings gemis. (20)

Ek het terug gespring uit die hut uit.

Was dit 'n enkel skoot vuur wat daar gewees het? -- Dit

was 'n enkel skoot gewees.

Ja? -- Ek het toe aan die kaptein wat saam met ons was

gerapporteer dat die persoon op my gevuur het. Hy het my toe

beveel dat ons op die hut moet skiet.

Ja en toe? -- Ons het opgehou vuur op sy instruksies en

ons het ..eer die persoon beveel om uit te kom na buite.

Ja en toe? -- Hy het weer nie uitgekom nie en hy het w e

skote van binne uit die hut uit gevuur na buite. (30)

Sommer deur die deur of hoe? -- Deur die deur, ja.

DEUR/ •••
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DEUR DIE HOF: Oop deu of toe deur? -- Oop deur, hy was oop.

MNR. JACOBS: En toe? -- Toe het ons weer 'n sarsie skote op

die hut gevuur. Die kaptein het toe instruksie gegee dat ons

die hut aan die brand moet steek.

Voorddt die hut aan die brand gesteek was, toe julle nou

gevuur het, wat het toe gebeur? Het daar enigiets verder

gebeur? __ Hy het tn handgranaat van binne uit die hut uit

gegooi by die deur uit.

Ja en toe, wat gebeur toe? -- Die handgranaat he~ afge-

gaan en 'n ander sersant steyn wat saam met ons was, het (10)

gerapporteer dat hy in die been gewond is.

Het u enige beserings toe aan hom gesien? -- Ja, aan sy

lies bo, regterlies.

Wat het u daar gesien? 'n Stukkende plek.

Bloed? Bloed, maar nie veel nie.

Ja? __ Die kaptein het toe instruksie gegee dat ons die

hut aan die brand moet steek, die grasdak.

Is die hut toe aan die brand gesteek? -- Ons het hom toe

aan die brand gesteek.

Kon u hom nader sonder dat hy op u kon vuur, die (20)

persoon binne? __ Ja, daar was nie vensters in die gebou nie,

daar was net tn deur; die gevolg w~s ons kon hom van agter af

nader.
DEUR DIE HOF: Is dit 'n stroo!.hut v~ is dit tn rondawel met

'n strooldak? __ Hy is van klei en klip gebOU en dan die gras-

dak bo-oP·
MNR. JACOBS: Ja, en toe die dak aan die brand gesteek is, wat

gebeur toe? __ Die persoon het nog nie uitgekom nie en daar waS

twee ontploffings binne-in die hut gewees en talle skote het

afgegaan soos ammunisie wat ontplOf het.

Die persoon het toe glad nie uitgekOm nie? -- Glad nie.

Dl I .•·

(30)
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Die hut het in geheel afgebrand.

Hoe laat was dit toe ongeveer? Dit was hier by l4h35.

Het u toe daar, nadat die hut nou afgebrand het, was u

daar op wag geplaas by die hut om daar toesig te hou? __ Ja,

ek moes daar wagdiens doen as gevolg van dit het begin reën en

ons kon nie aangaan met die werk daar nie. Toe het hulle my en

'n ander groep konstabels daar gepos om wagdiens te hou dat

niemand daar steur aan die plek nie.

U het die hele nag daar op diens gebly by daardie hut tot

die volgende oggend. -- Korrek.

Die volgende oggend, 3 November was u behulpsaam met die

deursoeking van daardie hut? Dit is reg.

En in u teenwoordigheid is daar 'n hoeveelheid dele van

wapens en wapens gekry. -- Dit is reg.

Edele, ek het 'n lys wat ek inhandig van die nommers van

hierdie wapens. Kyk net na hierdie lys. U sê dat daar was

dele en goed g~Kry 1n u teenwoordigheid. Dit is reg.

Nou ee ste wat op die lys dan is, is BE YSSTUK I, 'n

Scorpion masjienpistool. Is dit hy daardie? -- Dit is reg.

En BEWYSSTUK 2 is nog 'n verdere Scorpion masjien- (ZO)

pistool net met 'n ander nommer. -- Dit is reg.

BE~YSSTUK 3 - 122 x 7,65 mm koeëlpunte wat gebrand het.

Ja, hulle was gevind.

BEWYSSTUK 4 - 72 x 7,65 outomatiese pistoolpatroon doppies.

Di t is reg.

BEWYSSTUK 5 wat daar gevind was was gedeeltes van die

metaalkolwe van die Scorpion masjlenpistole. -- Dit is reg.

BEWYSSTUK 6 is Scorpion masjienpistoolmagasyne bevattend

12 x 7,65 mm outomatieue masjl np1stoolp tron • -- Dit 15 die

(JO)

M die patrone ook In hull. -- Dit is reg.

I\.ng brandI •••

( 10)
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Aangebrand, ek sien hulle is swart ook. -- Dit is reg.

DEUR DIE HQE: Is dit swart gebrand?

MNR. JACOBS: Hulle is nog so effentjies swart aan soos hy

miskien gerook het ook. BEWYSSTUK 7 is drie Scorpion

masjienpistoolmagaSyne. Hulle het niks in nie. -- Dit is reg,

dit is hulle.
BEWYSSTUK 8 een desie bevattende 2S x 7,65 mm outomatiese

masjienpistool ammunisie. Die dosie kan 'n mens net meld is

effens verbrand; dit is eintlik eienaardig dat dit nie afge-llO)

gaan het nie. __ Hulle was gevind daar.
BEwYSSTUK 9 dit is skoonmaaktoerusting vir 'n Scorpion

••,j,.np,,'ool, d" be".an u" 'n ,akk'e vir ,koon.aak.ereed-

skap, 'n ollebottel, 'n wlsserstok, kwas en 'n uitgebrande

borselpunt vir 'n wisserstok. _- Dit is hulle.
Ek mag net sê hulle is nog pikswart soos hulle verbrand

he' ••, roe' .n .' ••n hull', -- 0" w" d'e ,koon••ak••reed-

BEWYSSTUK 10 is die komponente van handgranate soos-

v.r,k"l.nde del" Hler ,.1 ,.'er op ••er vol,ed'••• ,u,eni'

.elei word. " ." d'e ".pononte w.t julle daar .ev'nd ,20)

het? __ Dit is reg, dit 15 daar gevind.
Tot by 10 is wat daar gevind is wat julle gevind het.

11 ,.1 ons .nder .etu,.n's oor le'. IOU net een aspek ••• ek

w" hê u 00" opkl ••r• Op 'n ".d,um w'S d••r ,••e vrouen'

'n d••rd'e hu' ••••e' ••• ui•••kom h.' ui' d" hu' U'· voord"

jull' hom .an d" br.nd .e' e he? -- J., di' ••• voord"

ons ••• ,n vuut he', he' on' ••vr. - van di. en" ••• d.ar

•• , an h , van dl•• nd.r • n'o'" vir on' • sé d••r I. ,.

skap gewees.

vrouens ook in dl hut.
oord.

t
lull••• vuur e , h.t julle toe ••pr••' e' ''0'

die
rsoon d d ar In dl hu

51 __ Die kapt ln het ln

~ lui···
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Zulu gepraat en gevra hulle moet uitkom, die ander mense is

vrouens, hulle het toe uitgekom.

Twee Banto~ vrouens het toe uitgekom? -- Twee Bantoe

vrouens.

En die persoon, die derde persoon het daar binne gebly?

Hy het gebly daar binne.

En het die skietery toe ontstaan eers na dit? -- Na dit.

Die tweede skietery sal ek sê. -- Ja.

Toe u die hut probeer ingaan het toe die skietery op u

was, op daardie stadium toe u ingegaan het, het u die (10)

vrouens opgemerk op daardie stadium? -- ote hut was baie donker

binne, daar was geen lig binne nie, dit was pikdonker in die

hut en ek het net die p rsoon in die hoek gesien wat 00 my

gevuur het.

U het nie die vrouens op daardie stadium self gesien nie.

Nou hierdie bewysstukke wat u nou vir die Hof gesê het wat daar

gevind was in u teenwoordigheid, is dit toe ook later oorhandig

aan mnr. Van Eeden, die wapendeskundige? -- Dit is reg.

KRUISONOERVRAGI G OEUR MNR. KLEIN:
laar was die beskuldigde?

U sé hy was in die deur gewees toe u hom die eerste keer (20)

opgemerk het. -- Dit is reg.

Hoe was hy aangetrek gewees? -- Blou jeans aangehad met

so 'n hemp, ek weet nie die kleur nie.

Hy het nie enige wapens by hom 9 had nie? -- Hy het 9 n

wapens by hom gehad nie.

U het iets gemeld van u het di deur geskop toe dit nie

wou oopgegaan het nie. -- Ek het hom oopgestamp.

Oopgestamp. En u h t to di b skuldigde In die deur

9 ry. -- Hy het reg voor die deur ges aan.

Wat het u toe daarna gedoen et ho ? -- Ek he dle R.I (30)

a~ In my hand w s op hom gerig n 9 vra hy oet uitko. Hy

tI.··
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hpt toe vorentoe beweeg en toe so half vasgesteek en toe so

begin terug steier. Toe het ek hom so aan die hemp gevat en

hom uitgepluk.

U sien die beskuldigde sê wel dat u met die R.l en nie net

'n pistool nie, op hom gerig het en dat hy toe uitgekom het, u

het hom nie geruk nie, hy het vanself uitgekom. -- Ek stel dit

dat hy vorentoe beweeg het en toe vasgesteek het, so asof hy

gehuigel het.

DEUR DIE HOf: Ja, maar die advokaat het ook aan u gestel dat

u het u pistooi op hom gerig gehad op daardie stadium. -- (10)

My R.I. My pistool het ek geneem toe ek die tweede keer die

hut ingaan.

MNR. KLEIN: Maar dat u nie aan hom geruk het nie, dat hy

vanself uitgekom het. U sê inderdaad J het hom geruk. Is dit

so? __ Ek het hom aan die arm gevat en hom uitgeruk.

Wat het toe van die beskuldigde geword daarna? Een van

die Bantoe konstabels wat by my was, ek het hom vir hom gegee

en gesê hy moet hom vat en hom daar bewaak.

~eet u wat het verder van hom geword terwyl u met die hut

besig was? __ Ons het hom oorhandig aan 'n Veiligheid (20)

sersant, 'n sersant van die Veiligheidspolisie. Later na di

skietery.

Ja, u sien, die beskuldigde s· ook dat hy is d.e per oon

wat gesê het daar is nog t ee vrouens In die hut n dit is op

grond van wat hy gesê het da die w e vrouens ui gekom het.

Hy kon dit ges~ het t r yl hy d ar ag er in ewaking dS.

Ek was voor die hut, ek was nie by hom daar agter nie.

Was die bes u dlgde di vo gend dag by ge~ees oe u di

be~ysstukke 1 tot 10 9 kry het of was hy n
meer daar ge~ 5

(:!C)

ni Die beskuldigd

i volgende dag. -- Ne • hy
s nl m er da r nl •

:ou/ .....
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NOU, die identiteit van die persoon '-'atIn die hut

agtergebly het en daar ook gesterf het is later vasgestel as

die van Tito Skosana, is dit so? -- Ek dra nie kennis daarvan

nie. Die Veiligheidspolisie het verder ondersoek.

Daar is tn lyk gevind, is dit so? -- Die lyk is gevind

in die hut die volgende dag terwylons hierdie artikels wat

voor die Hof is, uitgehaal het, het ons die lyk ook uitgehaal.

HERONDERVRAGING DEUR MNR. JACOBS: Geen vra~.

DEUR DIE HOF: Hierdie gebied is dit in bergagtige gebied?

Daar is heelwat koppies, nie berge nie, maar dit is

koppies.

Hoe ver is dit van die Swaziland grens af? -- Dit is

omtrent ongeveer 5 kilometers.

Hoe ver is die naaste grenspos?

is Golel ongeveer 34 - 35 kilometers.

So dit is heeltemal in die anderkantste deel van Swaziland.

Die naaste grenspos

Ja, tussen Piet Retief en Pongola.

Hoe ver sou dit van Fiet Retief af wees? -- Piet Retief

af om en by 50 kilometers.

So dit is eintlik nader aan •• -- Dit is baie nader aan (2u)

ongola.

Is dit tn digbevolkte area die Mkwakweni Trustgebied?

Cm daardie stat waar ons was, was baie ander statte ook.

GEEN VERDERE VRAE.

FRANCOIS JOHANNES VA EEDEN: ver~laar onder eed:

o DERVRAGINC DEUR MNR. JAC as; u is tn mdjoOr in die Suid-

Afrikaanse Polisie en is verbonde aan die Veiligheidshoofkan oor,

Fretorla. -- Dit is korr k.

15 u ook - het u kennis van plofstowwe of is u tn (j~)

de~ u dige op die gebied? -- _k Is In be el van die

-opr u i inQs/ •••

(10 )
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fdel1n9 opbomop~uimings en skadeloos afdeling en ook die

plofba~e stowwe.

Het u enige spesiale opleiding onde~gaan in hierdie aspekte

Ek is ingevolge Artikel 2(5) van Wet 26 van 1956 as 'n

inspekteur van plofbare stowwe aangestel. Ek het verskeie

kursusse in plofbare stowwe plaaslik sowel as in die buiteland

deurloop. Hierdie opleiding het ook ingesluit brisant

ammunisie, met ander woorde tipe ammunisie soos handgranate,

mortiere en ook sekere outomatiese wapens. Ek het meer as 12

jaar ervaring in hierdie verband. Ek was in hierdie tyd (10)

direk gemoeid met die bestryding van terroriste insypeling op

ons grense, die bekamping van landmyne en ek is vertroud met al

die tipe wapens en ammunisie en ook plofbare stowwe wat deur die

terroriste tot dusver die land ingebring is.

Op die 14de van die llde maand 1977 ongeveer agtuur die

oggend het u sekere items ontvang vanaf die Veiligheidspolisie

hier te Ermelo? -- Dit is so. Ek het.

Kyk na BEWYSSTUK 1 •• -- E kan dit onthou. Ek het di

volgende items ontvang: ek het in die eerste plek het ek tw

masjienpistole ontvang wat ek identifiseer het. (~o)

Is dit die twee voor die Hof, BE YSSTUKKE 1 en ?? -- vit

is hulle. Dit is die Tjeggiese model 765 kaliber VZ.61

masjienpistool.
Ek het een saamgebrin~ in sy oorspronkll e

onb skadigde toestand lyk die wapen so. Di is 'n bai

kompakte wapen.

Jy kan hom geb~uik as 'n pi 001

het n d~n ook 'n kolf wat uitkom.

van hierdie wap n, dit is 'n apen a

m geuitgereik is, hulle 9 bruik di

soos u hom eers 9 had

Die ag ergrondsges i dpnl

n Tje?~iese ei ig elds-

tans; 'n v rskeid nhf'ló

van Afrika state het ook hierdie ap n aangekoOP· Herd e CJ

wapen is baie ide 1 vir land 5 ine op ras! 5,

oord"!/•• •

and r
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woorde geheime operasies omd t, in die eerste plek, soos u s lf

kan sien, hy is baie lig en hy kan as 'n pistool eendersyds

gebruik word. Hy kan dan ook met die kolf, hy het 'n toevoubare

kolf w~t hom ontleen om maklik weggesteek te word en hy kan dan

ook m t masjien volle outomatiese aksie kan hy gevuur word vanaf

die heup. Dit is natuurlik een van sy ander goeie hoedanighede

vir klandestine operasies is dat hy voloutomaties is en hy kan

ook 'n knaldemper gebruik. Hier is nie een gekry nie, maar hy

kan 'n knaldemper ook gebruik. Hy het twee magasyne teen een

20 rondtes en die ander een 10. Dit is die twee magasyne. (10)

En soos ek gesê het hy is baie kompak, hy is baie lig. Gelaai

met 20 rondtes weeg hy ongeveer 2 kilogram. En dan wil ek

byvoeg ons het heelwat van hulle alreeds gevind in die besit

van insypelaars in ons stedelike gebiede.

Die twee wapen~ wat hier gevind is, was hulle enigsins

beskadig gewees? -- Die twee wapens was aan vlamme blootgestel,

hulle het gebrand. U kan sien daar die kolfgreep, die pistOOl-

greep 15 heeltemal verbrand. Daar is ook vi r los stukke

metaal by my ingehandig ~at ek identifiseer het as gedeeltes

van hierdie toevoubare metaalkol! wat gesmelt het, '~ (:0)

taamlike hoë hitte moes daar ontwikkel het.

Is dit nou BEWYSSTUK 5 aarna u verwys? Dit is korrek.

eie t~eede nou, hierdie twee vuurwap ns -- Dan het p

'n aan al 122 koe"lpunte wat ook aan la reaksl"s blootgestel

as, 765 kalIber. Dit is die kaliber wat afgevuur word deu~

die Scorpion pistoo. Dit is hul e hierdie.

En ook BEwYSSTUK 4, die doppies. Dan het 00 72

765 doppIes wa ook aan vlaM blootg s el was n on plo{fln~3-

re ksi s, met ander woorde, p rty van hulle as aa.11 an

repe geskeur.

PEwYSSTU~ ~ nou hl rso voor di Hof. -- Dit is hull.

Oan/ •••

(30)
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Dan het ek ontvang drie magasyne vir die Scorpion pistool en

'n vierde een met 12 patrone in.

Dit is dan, die een met patrone in is BEWYSSTUK 6 en die

drie magasyne sonder patrone is BE YSSTUK 7. Is dit hulle hier

voor die Hof? -- Dit is korrek. Hierdie magasyne het ook

letsels getoon van dat hulle inde vuur gewees het. Dan oot

een pakkie met 25 patrone ontvang, ook van die 765 kaliber wat

deur die Scorpion gebruik word.

B~WYSSTUK 8 hier voor die Hof. Dit 15 korrek, dit is

hierdie pakkie. Hy het ook effentjies letsels van vuur (10)

getoon. Dan het ek 'n •• (tussenbei)

Skoonmaakuitrusting. -- Dit is korrek. Die sakkie met 'n

wisserstok, met 'n kwassie, ook gedeeltes van 'n borsel~jie wat

ook uitgebrand het en dan natuurlik 'n oliebottel. Ek het ook

daardie uitrusting saamgebring. In sy ongeskonde toestand lyk

hierdie - ek weet nie of U Edele belangstel nie, maar ek het

die hele stel hierso. Dit is soos dit lyk in sy oorspronkllkc

toestand. Dan het ek verder metaalstukke ontvang wat ek hier

identifiseer het as gede Ites komponente van handgranaat

ontstekers en wel die RG.42 Russiese handgranaat.

Voordat ons daarop aangaan, laat ons net - dat die Hof

miskien dit ~~kllker kan volg. U het 'n foto geneem van die

komponente. -- Soos ek dit rekonstrueer het.

Is dit die foto hierdie? -- Dit Is orr k.

Ek wil dit by die Hof inhandig as BE YSSTUK B. Kan u ne

vir ons die foto verduidelik. Cns h nou nie planne n sul e

goed nie, maar kan u miski n r,e die foto v rduldel1 vir die

Hof. --Ek sal net op die demonstr er. Ek wil net m Id die

demonstrasie mod lie hier is d ur my skadeloos ges 1 so hull

is heeltemal vellig om in die hof vertoon. hOU, soos (]O)

k gesê het, ek het daardie 0 ponente 9 r onstrueec en ~

o / •••

(20)

he
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toe bepaal dat dit die ontstekingsmeganismes was van 'n RU551es~

RG.42 handgranaat. Nou die RG.42 handgranaat, hier het ek een,

dit is hoe hy lyk en dit is hoe sy ontsteker lyk. Die hand-

granaat daar onder.
U het nou die foto, BEWYSSTUK B. -- Die foto bo, die

komponentjies daar is soos ek dit gerekonstrueer het, drie

ontstekers. Die onderste deel is van 'n RGD merk 5 Russiese

handgranaat met die RG.42 ontsteker net by wyse van 'n verge-

lykende studie.
So die onderste deel is hierdie voorbeelde wat u nou (10)

oo~ Hof toe gebring het wat u daar gehad het en dit is nie deel

van die goed wat gevind was op die toneel nie.

Nee, dit is

demonstrasie.

50 lyk die RG.42 se ontstekers en dit is hoe

hierdie komponentjies sou gelyk het as hy heel was.

Die komponentjies wat hierso vertoon word op die foto bo,

is dit nou BEWYSSTUK 10 wat u ontvang het van die veiligheids-

polisie? -- Dit is korrek.

Wat voor die Hof is as BE YSSTUK 10.
Hier is hulle net

gerangskik en afgeneem. -- Dit is korrek.

Daar was ook blykbaar in die liggaam van die oorledene (20)

wat in die hut was, was daar stukkies handgranaat metaal ••

Ek het stukkies metaalontvang ook van majoor Van Rensburg wa

e identifiseer het as metaal afkonstig van hierdie RGD.5

Russiese offensiew~ handgranaat.
Dit is hierso voo~ di~ Hof as BE~YSSTUK 11. -- Dit 1s

orrek. Dit is die wa ek ontl ed he •

g,ana
at

, soos ,gesê het, is 'n orrens1ewe handg,anaa'. 011

,. 'n handg,anaat wat b le .1n ",.pnel err k he, Hy he a'

mln s rapnel effek. ti -.;ordgebruik 0 -1i""aanval. Die aan-

.ail , ••e' wat hy gooI, dl•• e,ded1." moet d. king neem, "

rwy SOOS k sê die aanvd1l r n op ~y voe bly wan

dl / •••
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die fragmentasie radius is ongeve~r 30 meter 50 hy is redrlik

veilig om te gooi. Hy word daar vir daardie doel gebruik.

Soos u opgemerk het in my getuienis is dit die RGO.S handgranaat

wat ek bepaal het wat daar ontplof het of wat die stukke aan

my oorhandig is en sy ontsteker lyk so, maar in teenstelling

daarmee is die RG.42 se ontstekers gebruik. Ek wil net meld

dat hierdie ontstekers is omruilbaa~, they are interchangeable,

en ek kan aan die Hof dan net toon, hier het ek nou daardie

prop wat die ontstekershuls beskerm en hier gaan die RG.42 se

skroef in e~ hy kan dan gebruik word om die RGD.S te
(10 )

aktiveer. Trouens, ek het al diKwels gekry dat die RGD.S met

die RG.42 se ontstekers met die mense saam inkom en dat hulle

nie die regte ontstekers het nie, maar soos ek gesê het, hulle

word vervaardig dat hulle om die beurt gebruik kan word.

DEUR DIE HOf:
Hulle is wisselbaar. Nou die kwessie is waarom

sou hulle die een ontsteker gebruik op die ander een7 Ja,

ek wept nie hoe goed hierdie mense se logistiek is nie, maar

dit 1s maar _ dit word so uitgeruil en soos ek gesê het die

RG.42 is die meer populêre een.

Hulle is ewe doeltreffend7
Hulle is ewe doel-

treffend. Ons kryook onder die - hier is die meer gevaarlike

een, die bekende f.l. Hy is 'n defensiewe handgranaat en

wanneer as hy gegooi word moet die aanvaller sowel as die

verdediger dekking neem. Sy handgranaat ontsteker is weer

kenmerkend hierdie riffels en selfs in hierdie geval, die f.l

kan ook hier gebruik word en ek wil net meld dat die Bloc

lande, dit is die kommunistiese lande, het 'n baie hoë vlak van

standaardis
asie

bereik en die gevolg is hier is van die
U kan sien uit die

komponente wat omruil- en uitruilbaar i •

f.l se kringlOop. Die impulS Is dieselfde.

Ole lading kom In die granaa 5 lf voor? -- Ekskuus?

Di I.··

(20)

(30)
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Die lading, die plofstowwe. -- Ja

Kom dit in die handgranaat self voor? -- Ja, die handgranate

hy het 'n ontstekershuls hier waar die ontsteker ingesteek word

en die buitekantste ruim word bevat deu~ TNT en 110 gram In

hierdie geval wat ons noem wat 'n barslading is wat die

skrapnel veroorsaak, maar soos ek gesê het, die RGD is 'n

offensiewe handgranaat en hy is meer daar om die vyand te bluf,

want jy kan hardloop, jy kan op jou voete bly en jy kan hom

af hou in sy skuiling totdat jy by die punt kom. Dit 15 eintlik

die doel waarvoor hy gebruik word. Nou die moderne
(lO)

offensiewe handgranate het geen skt'apnel nie en hierdie kan -

hy kan nogal, so 'n mens kan hom ook beskou a~ defensief/offen-

sief maar in teenstelling met hierdie F.l het hy maar 'n baie

klein gevaar radius. Hy is afhanklik van sy lugslagwerking.

As hy ontplof in jou nabyheid dan kan hy dood veroorsaak.

MNR. JACOBS: Volgens hierdie komponente kon u vasstel hoeveel

sou u sê het ontplof? -- Ek het gereken drie volgens die on -

stekers, drie handgranate. En dan volgens daardie stuk evan

die ontstekingshulse is dit OOK baie duidelik is dit ook Vdn
(?{J)

die RGD.S afkomstig. U sal sien daardie ring. dIt 1s

hierdie voorste gedeelte van die handgranaat.

Die RGO.S wat u nou sê is dit dIe offenziew~1 -- Dit 15

die offensief.

DEUR DIE HOF: Ek het verstaan daar is ook 'n handgranaat

bulte gegooi, en at een van di polisiemanne in dl lies

tref het. Het u geen van daardie stuk e gekry nie -- ~ e,

ek het net daardie twee splinte ypkry wa e
den iflseer s

afkomstig van 'n tipe handgranaat soortg ly aan hierdIe n by

die e n ontst ker - daar
tw e hulse gc ry w 00 c!u1.

dat ten minste tw
van hierdl handgranat WdS RCu.S.

s· nou bjvoorbe 10 ny i goo!, ~ord y h~
'I CJ

Cl / ....
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mpt die ontploffing? -- Hy dlsint greer en hy gee skrapnel.

Hierdie plate, hy verblokkei in fyner stukke.

En die ontstekers die ontplof ook heeltemal? -- Hy ontplof.

Die hefboom word as 'n reël, hy word los gegooi vanaf die

dinges. Sodra hierdie veiligheidspen uitgetrek word en die

verbelaaide slagpen vrygestel word, word die hefboom '#'atdaar-

die veerbelaaide slagpen In bedwang hou, word losgewerp vanaf

die ontsteker, sc hy kom redelik heel uit en hierdie ander

komponente ook. Hy verbrokkel nie soos wat hierdie verbrokkel

nie, behalwe natuurlik die onderste deel.

Moet hy val om te ontplof? -- Nee, sy aksie is die

volgende: die veiligheidspen word uitgetrek en sodra die

handgranaat die hand verlaat dan soos ek gesê het, kom hierdie

hefboom los. Dit stel 'n veerbelaaide slagpen vry en dan Is

daar 'n vertragingselement, hy word hier gehuisves. Ek het

die onderste gedeelte omtrent 25 mm dit is die gedeelte wat die

ontploffing veroorsaak en wat die lading in die handgranaat

aktiv er, die het ek verwyder, ma ar' hierdie gecieelte huisves

die vertragingselement wat 'n chemies stof is en hy brand so

3 ot 4 sekondes voordat die ontploffingsaksie volg. Die (~C)

effe is natuurl k beter as die handgranaat in die lug or plof

....a u gekry het eintl1i< mo

an dan kan hy beter ver r i.

A u nou al die bewys. u KP.

saam groepeer dan e u basi s

eerder as wa hy op die grond va

ma~asyne want el een sê u an ....e. m ~asyne dra. -- J , d ard ~

3 plus die een wa gel ai 15, vi r

a'llmunisle.

12 rondte

Jd, n dan die
e ~n die p roondo ie, dl 1s

allswa by hl rdie BEHYSS7 ~£ 1 ~n ? noor •

-- J •

dit se . l

( 10)
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So van die hele klomp bewysstukke wat u gekry het, het u

derhalwe as u dit. voordat dit beskadig i~. sou dit dan beteken

het dat u twee Scorpion masjienpistole gehad het wat volledig

toegerus was met magasyn en koeëls. -- En skoonmaakuitrusting

en 'n redelike hoeveelheid ammunisie.

En dan volgens u getuienis was daar ten minste drie hand-

granat ge ees en uit die getuienis wat reeds bekend is, was

daar 'n handgranaat gegooi ook tydens die arrestasie van die

beskuldigde. So daar was vier handgranate ook gewees. -- E

kon net drie identifiseer op die ontstekingsmeganismes (10)

wat ek gekry het.

Ja, en ek stel dit aan u daar was een gegooi gewee~, so

dit maak dit vier. NoU wat sou u s', sou u sê dit is baie

ammunisie of vuurwapens vir twee persone om te besit of is dit

nie so baie nie? -- Ek dink dit is 'n red like hoevelheid

ammunisie.

DEUR DIE HOF: Hoe kom u by vier wapens uit? Dit 15 twee

istole n er gran te.

M R. KLEIN: Ekskuus tog. die bpwysstu w t u gt'kry h

ek vir u gesê h t, wat sou u sê, Is dit 'n groot hoeveel- (7

heid? __ ~el, d t s g noeg om jou in SP ere situ sies t'

verdedig.

Sou u sê dit is ne gp~~eg vir

is twee, daar was e masji nplstolp n vipf andgrana e, dar

sou ~k s· Is 'n r dell ui rus ing om jo self v rd dig.

Maar u sou sê ddt sodra d vir .eer s

ebruik sou mO 5 word, sou dit aar,s nl,

e st m saam.

"d r ~ord. -- J •

RAGlNG DEUR as: G ..n vrd

DEUR ore H f' : 5 oon:": ,,~ }lc- a" d.",r

Een 5".,on'lldks 1- . I ..•

s? -- ( u
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Is dit noodsaaklik om hierdie tipe van wapen gereeld

skoon te maak? Wel, jou outOMatiese wapens moet 'n mens maar

versorg. Daar is van hulle en hierdie een 1s een en die AK

ook, kan nogal met baie min versorging kan hulle funksioneer,

maar nouja, dit is altyd beter as jy jou wapen skoon hou.

VErlDERE KRUISONDE~VRAGING DEUR M R. KLEIN: Hierdie BEWYSSTUKKE

I en 2, u het die Scorpion beskryf as baip. goed, hy is ten

volle outomaties, lig, ensovoorts. Ja.

Nou, hoe maklik of hoe moeilik is die hantering daarvan?

Ek bedoel kan 'n mens gou leer om hom te laai en te

hanteer of moet 'n mens 'n bietjie agtergrond kennis hê? -- Nee,

wat dit is heel eenvoudige outomatiese wapen inderwaarhe~d.

Dit sou nie veel verg nie.

DEUR DIE HOf: Kan u die Hof wys hoe word hy gelaai? -- Ja.

Daar is 'n knoppie en dit bring jou magasyn uit en die patrone

word eenvoudig net daar is die platformpie soos in alle maga-

syne en hy word net ingedruk en ingegly.

Soos 'n gewone pistool? Soos 'n gewone pistool.

En dan hoe word hy oorgehaal? -- Ole sluitslot word van

hier af en hy is nou gereed. Die volgende skoot sal die (20)

gat, die sluitstuk beweeg.

Dit is ne soos 'n ge~one pistool? -- Ja.

Jy moet hom net oorhaal. -- Ja, behal e dat hy is outoma-

le n hier kan die vrstellings 9 doen word. Hier is 20 as

hy op die 20 1s dan be e en di
n volle outomaties, in die

middel is dit op veilig en dan t rug 5 aan I en dit is 'n enkel

s 00. He 1 eenvoudig.

"s u s - ein 11 di vers il ussen .om en 'n pistool is

d t geval 5 Jy di snel r g r k h dan hou hy nrt aan

r sy

1 e . Hy hOU .n s le
(3

5

p1~tcol 0 Jy die snell r tr k vir elke 5koo ...a
;..

., / ...

(10)
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jy skiet. __ Ja, jy moet die sneller trek vir elke skoot, met

ander woorde 'n pistool is semi-outomaties en al die doPPP

word bo uitgewerp.

GEEN VERDERE VRAE.

-----------------------
EF:IRAIM JENDE: verklaar onder eed: (Deur Tolk)

ONDERVRAGING DEUR r~NR. JACOBS:
Ken jy die beskuldigde hier

voor die Hof? -- Ja.

Hoe ken jy hom? -- Hy is my neef, myoom se seun.

Waar het hy gewoon, was hy woonagtig, w~et jy, voor hy (10)

gearresteer was? -- sy huis is in Johannesburg.

Watter woongebied? Weet jy? -- By ~?folo.

Nou gedurende Oktober 1977 het jy die beskuldigde gesien

hier in hierdie omgewing?

waar was dit gewees?

Ja, ek het.

Hy het by my ouerhuis gekom.

En waar is JOU ouerhuis? -- Daar op die plaas naby Piet

Retief.
Is dit in die trustgebied of waa~?

Wat het hy kom maak daar by julle?

kuier daar.

Di is op 'n laas.

Hy het vir ons kon

(7V )

En toe wat doen hy daarso? Het jy en hy ges ls? -- Cns

het gesel s,
En wat het toe gebeur? __ Toe beskuldigde daar kom he on

hom gevra waarvandaan kom hy.
Toe het hy gesê dat y om v n

pongola af. Ons vra hom toe wat maak hy daar in on9
0
!6. ty

het ges~ hy werk daar. Hy het ges~ uIle wpr daar aan motor-

enjins.
Lateraan nou wat he jy n hy nou, bie jie eer epr

h t hy vir jou ander ding v r 1? -- Ja.

wat het hy vic jou ver el? ek wil elntli die ánder ()

dinge weet. __ Toe ek saam e beskuldigd all en 85 he

o I.··
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toe vir my gesê dat hy 'n soldaat is.

Het hy ges~ hoe is hy 'n soldaat, in watter Opsig? -- Hy

het gesê dat hy 'n soldaat is van vryheid.

Het hy vir jou vertelof hy opleiding ontvang het en in-

dien wel, waar hy dit ontvang het? -- Ja, hy het ges~ hy het

al opleiding ondergaan.

Het hy gesê waar?

ding daar oorsee.

Hy het gesê hy ondergaan die oplei-

Het hy gesê watter land? -- Ja, hy het plekke genoem wat

ek nie nou meer kan onthou nie.

En het hy gesê wat is die geaardheid van die opleiding

wat hy ontvang h~t?
Ja, hy het gesê, maar hy het hier en

daar Engels gepraat en dinge wat ek nie kon verstaan nie.

NOU hel hy enigiets g~~oek toe daar? Het hy jou vertelof

hy enigiets soek toe julle nou alleen is? -- Ja, hy het gesê

hy kom die plek ondersoek waar ons woon.

Hoekom ondersoek hy dit: Vir watter doel? -- Sodat hulle

hulle wapens daar kan bewaar.

Het hy vir jou gevra om hom te help om so 'n plek te kry7

Ja.
Kon julle toe 'n plek daar kry waar wapens bewaar kon

Nee, ons het toe nog nie na die plek gesoek nie.

Het hy toe vir jou gesê hoeveel wapens sal dit weesl Sal

dit nOu maar net bietjie wees of moes julle noU 'n groot plek

word

soe waar baie wapens gebêre kan word of wat het hy gesE7 --

~e , d e het hy nie gesê nie.

Het hy n191~ts verder nog lek gesoek vir iets anders? --

E.n wou hy vir jou 1 ts el t: h t of nie
__ r.ee.

Sou da r enlg 1 erd ry e...f' s h van s letery, hoe (30)

t hant r1 Hy h t g
. daar Is 'n plek waar hy my

Or:l appns -- s

anI.··

0)

(20)
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kan leer om met 'n vuurwapen te skiet.

Het hy vir jou gesê watse soort vuurwapen~ -- Hy het nie

gesê nie.
Toe wat sê jy vir hom? -- Ek het gesê daar is 'n plek,

maar daar is 'n pad, 'n grootpad vir motors en die mense in

die motors kan dit hoor as daar gevuur word.

Het hy gesê hoekom wil hy jou leer skiet, wat sal jy doen

as jy geleer het? -- Hy het nie gesê nie.

KRUISONDERVRAGING DEUR MNR. KLEIN:
u sê u kan nie alles so

mooi onthou nie want hier en daar het die beskuldigde (lO)

Engels gepraat. Is dit so? -- Ja.

En u sê hy het net 'n plek kom soek waar hulle die vuur-

wapens kon bêre. Is dit so? -- Ja.

En sover u kennis aanbetref is u die enigste persoon wat

h daa ge ade het waar u b Y vin 'n bêreplek te soek. -- Hy

het met my gepraat maar ek weet nie of hy iemand anders genader

het nie.
Maar dit was net julle twee elke keer gewees wat gepraat

het, is dit so? -- Ja.
En hy het niks vir u gewys van die wapens of watse (20)

opleiding hy ondergaan het nie? -- Nee.

NOU is u seker dat hy vir u gesê het dat hy wil IJ leer r.ce

om te skiet? -- Ek is seker.
want u sien die beskuldigde ontken dat hy vir u soiets

ge ê het. -- Hy het so gesê.
Hy sê hy het slegs vir u gevra vir 'n bewaarplek. -- Hl

het ook gesê dat hy gaan my leer.

l~ dit nie moontlik dat u 'n fout kan maak, dat hy ind r-

daad nie 50 gesê het nie? __ Ek vermoed k het hom gehoor so so.

Maar u is nie baie seker daaroor nie. Js dit so? -- (30)

Ek vermoed ek het hom gehOOr so 5 •
Maar! •••
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Maar as u sê u vermoed, dan is die afleiding geregverdig

dat u nie baie s~ker is dat hy inderdaad vir u so gesê het nie.

-- Ja.

HERONDERVRAGING DEUR MNR. JACOBS: Gten vrae.

DEUR DIE HOf: Weet jy waar hy gevang is? Nee, ek weet nie.

Wat het van hom geword? -- Ek het hom vergesel, hy is toe

daar weg.

Waarnatoe? -- Hy het vir my gesê dat hy gaan terug na

Pongola toe.

En wanneer het jy gehoor dat hy gevang is? -- Ek het (10)

net gesien toe die pOlisie na my huis toe kom en my kom haal.

Het jy geweet dat hy gevang was? -- Hy was teenwoordig

gewees op die stadium toe die polisie daar kom.

Weet jy of hy net gevang was of was hy toe al lank al

gevang? -- Nee, ek weet nie.

Het jy kans gehad om met hom weer te praat? -- Nee.

Het jy geweet dat hy vuur apens het? -- Hy het my gesê,

ek het nie geweet nie.

Wat het hy gesê? Hy h t ges' daar is, hulle h t die

vuurwapens waar hulle bly. (20)

waar is dit? -- Daar op ongola.

aac sou hy jou leer skiet as hy vuucwapens In Pongola h

Jy woon naby Piet Retief. -- Hy sou die vuur apens saa bring.

Hoekom sé jy so? -- To hy by my huis om h hy my g vr

of daar plek is waar hy m ~ n le r OM . t v r~ap ns t s 1- •

Toe het hy gesê dat hy sal die vuucwap ns saa bring.

Ja, maar hoekom sal hy nou so ver 0 ne 0 JOu t l{pc

skiet? -- Hy h t 9 s· hulle wil hu 90 d daar 0 b~r o

het hy ges' dat hy 0 'n pI

...ou jy r skiet r.

Poe 0 nl 1 -- ek h

Gf.t I .. ·
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GEEN VERDERE VRAE.

PHAKATI

-----------------------------
DIE HOF VERDAAG OM 10hlS.

DIE HOF HERVAT OM 10h30.

MAMTENI MABEL PHAKATI: verklaar onder eed: (Deur Tolk)

ONDERVRAGING DEUR MNR. JACOBS: Gedurende Oktober 1977 was jy

hi~rso by julle statte gewees daar in die omgewing waar julle

woon. Ja.

Waar woon jy? -- Ek woon daar by Mkwakweni.

Makwakweni Trustgebied? -- Ja.

NOU terwyl jy nou daar was in hierdie tyd was ~y en (10)

jou niggie saam gewees en het jy toe iemand ontmoet daar

gedurende Oktober? -- Ja.

Wie het jy ontmoet? -- Ronnie en Mike.

Wie is Ronnie? -- Ronnie is beskuldigde.

Beskuldigde ken jy as Ronnie. -- Ja.

He jy hom voorheen geken of het jy hom daardie dag die

eerst keer ontmoet -- Ek het hom nie voorheen geken nie.

Jy is toe deur Mike aan hom voorgestel er. Ronnie wat ~as

sy van wat hulle vir jou gesê het wat is sy van? -- Dhlamini.

Hulle het vlr jou gesê hy is Ronnle Dhlamlni, so het (~O)

jy hom le r ken. -- Ja.

En dle ander p rsoon, Mike, wie is Mike? -- Mlke ls

Mi e Skosana.
Het jy vlr Mike vooch en gen? -- Ja, k het al vir like

voorh en gesien.

15 hy famili van joul -- Jo •

•ou toe jy nou vir Ronnie en Mi' gekry het, beskuldigde

n Mi was dit d ar In cni 9 w es? Ja.

at het hu 1 da c ak? -- Hulle h gesê hulle h t

c.

()O)

y 1 •• dit 1 8y Jull of by 1 1 -- Hlk h

vir! •• •
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vir sy ouers kom kuier by sy huis.

van sy vriend, beskuldigde.

Waar is Mike se ouers? -- Daar by Mkwakweni.

Nou by wie het hulle gebly daarso? Het hulle later daarso

Hy was in die geselskap

woonplek gekry? -- By Skosana.

tn het julle toe lateraan gereeld vir hulle gaan kuier

Ja.
Het hulle 'n hut daar bewoon by Skosana of het hulle 'n

hut van hulle eie bewoon of wat was die omstandighede? -- Hulle

het by Skosana se stat gewoon. (10)

Het hulle 'n hut van hulle eie gehad daar? -- Ja, hulle

het hulle eie hut daar gehad.

Nou jy sê hulle het gesê hulle kom ~uier. Waarvandaan

het hulle gesê kom hulle om ~e kom kuier? -- Hulle het gesê

hulle kom van swaziland af.

Wat sê hulle wat doen hulle in swaziland? -- Hulle is

onderwysers, hulle onderwys daar.

Op 'n later stadium het hulle vir jou vertel dat hulle weer

moet teruggaan swaziland toe? -- Hulle het al gesê dat hull wil

teruggaan, hulle qaan terug na swaziland toe. (20)

Om wat te maak? -- Om hulle loon te gaan kry.

Nou hierdie dinge wat so gepraat was, ~as beskuldigde

altyd teenwoordig as dit so gepraat was? -- Bes uldigde was 00

teenwoordig.
&n hpt hy ook gesê hy gaan s~azil nd toe om sy loon

gaan haal? -- Ja.

Is hulle toe weg?
Hulle 15 toe daar ~eg.

Op watter dag was di 9 ~e s7 Kan jy onthoU? -- 0 ~ ~

op 'n S t rdag 9 ~ eS. 3

atter aand?
In 0 to

~an )y di d tu on 0 of n

o I···

Hu h y ons
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op die 16de gekom op 'n Vrydag;

toe weg Swaziland toe.

Het hulle toe weer teruggekom? -- Hulle het teruggekom.

PHAKATI

op Saterdag die 17de is hulle

Wanneer was dit? -- Hulle het op 'n Dinsdag teruggekom.

Is dit die eerste Dinsdag na die Saterdag? -- Ja, die

eerste Dinsdag na daardie Saterdag want dit was Saterdag en

toe is hulle weg. Sondag, Maandag, Dinsdag het hulle teruggekom.

Toe hulle terugkom waar het hulle toe gaan bly? -- By

Skosana se stat.

Weer by daardie selfde hut -- Ja.

Het julle toe saam met hulle ingetrek daar jy en jou

vriendin? __ Ons het nie saam met hulle daar gebly nie, ons het

hulle af en toe gekuier en weer teruggegaan na ons huise toe.

En het julle enigiets gemerk toe hulle teruggekom het van

Swaziland af? -- Ja.

at? Vertel vir die Hof. -- Op Dinsdag toe hulle terug is

van Swaziland af het hulle ons geroep en gesê ons moet na hulle

hut toe gaan waar hulle bly.

Ja? __ Toe ons daar kom het hulle voorgestel dat ons daar

di nag deurbring. Ons het toegestem. Toe het hulle (20)

gesê voordat ons gaan slaap wil hulle eers vir ons iets wys.

Ja? __ Op daardie stadium toe hulle vir ons so sê, was

ons alonder die komberse gewees. Beskuldigde en sy vriend

het to opg staan, hulle he elkeen sy wapens, sy vuurwapen

gevat, hulle het vir ons die vuurwapen gewys.

aar het hulle dit gekry? -- Hulle het gesê die vuurwap ns

is hulle vuurwapens.

Waar het hulle dit daar gekry? Was hulle sommer oop da r

of was hulle ln i s g ~ es waar hulle dit uitgehaal h t?

Hulle het hull uit hulle papierhou rs uitgehaal.

~et hulle papierhouers g~had daar, elkeen tn papierhouer

--I .. ·

(10)

(30)
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Ja.

Die papierhouer is dit 'n papiersak? -- Ja.

Wat het beskUldigde uitgehaal uit die papiersak uit? Het

jy gesien? __ Hy het sy vuurwapen uitgehaal.

Kan jy vir die Hof beskryf hoe dit gelyk het? -- Dit was

'n yster wat geblink het. Bokant die vuurwapen aan die looP

se kant was daar nog ander yster en as hulle skiet dan trek

hulle daardie yster na agtertoe.

Ek wil aan jou toon BEWYSSTUK 2 voor die Hof het nog 'n

deel van so 'n yster aan. Het dit gelyk soos die? -- Ja. (10)

Maar die yster waarvan ek praat lyk nie presies soos daardie

een nie.

DEUR DIE HOf:
Soos haar verduideliking is was dit 'n yster

wat oorslaan na vorentoe in die rigting wat jy skiet en as jy

wil skiet dan slaan jy die yster terug. Is dit reg, mnr. die

Tolk? __ (Ja, Edele.) Ja, dit word oor getrek na agtertoe.

MNR. JACOBS: Dan druk hy teen die skouer vas as jy skiet?

Jy sit dit teen die bors as jy skiet dan druk hy êrens, ek weet

nie waar druk hy nie.
Het jy nog enige ander wapens gehad? Het hulle nog vir (20)

julle enige verdere wapens getoon?
Nee, hulle het my geen

verdere vuurwapens gewys nie, behalwe dat op 'n Woensdag was ek

besig om die hut skoon te maak. Toe het ek 'n vuil pla~tiese

houer daar gesien. Ek het toe vir Mike gevra watse plasties is

dit voor.
En toe? __ Toe het hy gesê dat die plasties bevat sy

ertappels.
Het hy vir jou verduidelik wat is die ertappels

M R. KLEIN: Ek dink my Geleerde vriend is miskien op d

gebied van hoors~.
DEUR DIE HOF: Waar was die b sKuldigde gewees toe hy van

yl.·'

(lO)



26 HAKATI

sy rtappels gepraat het. Beskuldigde was teenwoordig g~w cs.

MNR. JACOBS: En wat verduidelik hy van die ertappels? -- Hy

het gesê dat dit sy ertappels is en hulle word geëet.

Op 2 November 1977 was jy daar by die hut gewees toe die

pOlisie daar aangekom het? -- Ja.

En het die polisie loe gesê hulle moet uitkom? -- Ja.

DEUR DIE HOF: Was jy in die hut gewees? -- Ek was binne-in die

hut.

Toe die polisie sê hulle moet uitkom wat gebeur toe? -- Ek

het vir beskuldigde gevra om uit te gaan.

MNR. JACOBS: Was beskuldigde nie al op daardie stadium - kyk

toe julle nou by die hut kom - die polisie daar kom, het die

polisie een van die manne gevang daar, eerste gevang? -- Ons

het net 'n stem gehoor wat gesê het 'kom' en ook in Zulu sê

'kóma'. Op daardie stadium het hulle nog niemand arresteer nie.

Ek het langs bp.skuldigde gestaan. Toe vra ek beskuldigde om

uit te gaan. Die rede waarom ek beskuldigde vra om uit te gaan

want hy het vir my voorheen gesê dat hulle dood sal enige yd

kom.

Ja? __ Beskuldigde het uitgegaan, ons het nie uitge- (20)

gaan nie. Ons het toe vir Mike gevra om uit te gaan. Mike het

geweier om uit te gaan. Ons suster het na die deur toe gekom

en vir ons gesê ons moet uitgaan en ons het uitgegaan en vir

Nadat ons uit is het die Blankes
Mike in aie huis a9tergelaat.

die hut aan die brand gesteek.

as daar 'n skietery voor die tyd ook gewees? -- Die vuur

was opgesteek en daarna was daar skietery. maar voor die

skieteryen voor die brandery was daar 'n skoot wat ek in die

hut gehoor het.

Was dit an die hut af buit kant toe geskiet? -- (30)

Dit het binne-in die hut geskiet.

DEUR/ •••

(IC)
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Waar was dle b skuldigde toe? -- Beskuldigde

was bultekant gewees.

Hoe het hy buite gekom? .•- Ek het hom gevra om bulte to

te gaan.

Hoe het hy bulte gekom? -- Hy het wel uitgegaan.

Was daar iemand by die deur gewees toe hy uit is? -- Ek

het niemand by die deur gesien behalwe die Blanke wat gesê

hei: 'kom'.

Waar was hy? -- Hy was buitekant.

Hoe ver van die deur af? -- Hy was nie baie ver van (10)

die deur af nie.
MNR. JACOBS: Wat toe. later gebeur het toe die hut aan die brand

gesteek is, toe het daar ontploffings plaasgevind en het Mike

gebly in die hut totdat dit heeltemal uitgereand het; het hy

ook saam met die hut uitg~brand? -- Ja, Mike het in die hut

gebly totdat die hut afgebrand het.

DEUR DIE HOF: Waar was jy gewees? -- Ek was buitekant gewees.

Het jy net staan en kyk of wat -- Hulle het ons ver gaan

laat staan.
Hoe ver omtrent? __ So taamlik ver van die hut af want (20)

hulle het ons gevra om eenkant te gaan staan.

Kon jy die hut sien waar jy was? _- Ek kon die hut sien.

1'1 R. JACOBS: En die hut het toe uitgebrand. Hp jy gesien dat

hy uitbrand en dat die dak inval en so aan? Ja.

Net een aspek. Toe die beskuldigde en sy maat nou tcrug-

9 kom het van swaziland af en hulle nou hierdie wap ns by loulle

gehad het en daardi aand vir JulI die wapens gewys het, he

hulle vir lull vertel waar hulle dit van~aan kry1 -- 'ee,

h~lle het ons nie ges· nie.
Het hulle gesê wat gaan hulle "laak m t hierdie wapens, (JO>

hoekO he nu le die wap~n~? -- Hulle het ges~ hulle helP

hul lf / •••
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hulleself teen die Blankes.

Hoe help hulle hulleself teen die BI~nkes? -- Hulle hel

gesê die Blankes wil nie hulle vryheid gee nie.

En nou wil hulle baklei vir hulle vryheid met dIe wapen~?

DEUR DIE HOF: Dit is nou bietjie 'n leidende vraag. Wat het

hulle gesê wat gaan hulle doen? -- Hulle het gesê hulle veg

daarmee met die Blankes.

Waar en wanneer? -- Hulle het nie gesê waar nie, hulle

het net gesê hulle veg met die Blankes.

Hoe het dit gekom dat hulle vir jou gesê het hulle (10)

kan enige tyd dood wees? -- As ons byvoorbeeld daar sit en

gesels en ons is almal bly dan het hulle maar gesê dat hulle

dood kan enige tyd kom.

Het jy nie gevra hoekom nie? -- Ons het hulle gevra waarom

gaan hulle dood enige tyd kom. Toe het hulle gesê dat hulle

veg met die Blankes.

Net hulle alleen? -- Hulle alleen het hulle ons gesê dat

hulle veg met die Blankes, ons weet nie van die ander persone

nie.

KRUISONDERVRAGING DEUR MNR. KLEIN:
As u sê dat u praat

van hull het gesê die dood kan enige tyd kom en hulle sê hulle

veg teen die Blankes, wie presies het so gesê? -- Mike het dit

gesê, beskuldlgde het dit ook gesê.

En Is dit korrek dat Mike, die een wat dood Is, was dIe

meer prominente figuur ~ussen die twee, tussen hom en beskul-

digde? -- Ja.
En het dlt nie gelyk asof hy vir b Skuldigde beInvlo~d

in sy optrede? __ Ja, ek s so want hy het die meeste praatw rk

gedoen. ~ skuldigde het me r bly s~ 'ja, m at, ja, aat' a

die tyd.

Die dag toe d1 poli le d ar <; ko. het, die 2de rove,",br,

n/ •••

(20)

(30)
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en die beskuldigde by die eeur gpr, aan hpt, sOVPC u enn s

aangaan het hy vanself ultgpgaan of is hy d ur die polisi

uitgepluk? -- Hy het self uitg ga n.

H~RONDERVRAGING DEUR MNR. JACOBS: Geen vrae.

DEUR DIE HOF:
As die beskuldigde 'n onderwyser In Swaziland

is, hoekom sal hy nou wil veg vir sy vryheid in Suid-Afrika teen

die Blanke~? -- Hy het saam met sy vriend gekom.

Ja, maar het hulle hom nie gevra nie? -- Hulle het gesê

daar is onluste daar in Swaziland.

Het jy gedink hulle gaan in Swaziland veg teen die (10)

Blankes waar die onluste is of hier in SuId-Afrika? -- Ek het

nie gedink dat hulle in Swaziland gaan veg nie, want hulle het

ges~ hulle onderwys daar In Swaziland.

Watse onluste het hulle gesê is daar in Swaziland? --

Hulle het gesê die studente by die skool waar hulle onderwys

gee, hulle veg, die studente veg.

Is dit die rede waarom hulle nie in Swaziland was nie? Is

dit die rede wat hullp aangevoer het waarom hulle nie in Swazi-

land is nie? __ Hulle het gesê hulle het Swaziland verlaat

omrede dat die studente wie hulle onderwys veg ook.

Het jy geweet waar die beskuldigde vandaan kom?

ek het net 'geweet dat hy kom van Swaziland af.

Het jy vir Ephraim Jende geken? -- Ek ken hom nie.

Hoeveel dae was die beskuldigde daar by Skosana se kamp

Nee,

gewees alles tesame?
Hulle was daar vir 'n volle 2 weke.

Hulle het toe die derde week begin.

Daardie periode aanmekaar nadat hulle net twee dae daar

gewees het voordat hulle teruggegaan het Swaziland toe? -- Cp

'n Woensdag is beskuldigde weg na MSobokenl toe.

Waar is ditl __ Oaar anderkant Piet Retief naby die (30)

at/ •• •

(20)
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Hy het net gesê dat hyat 1s dit? -- Nee, ek we t nie.

gaan Msobekeni toe.

En hoe lank WdS hy weg? -- Hy is op Woensdag weg en op

M~andag het hy teruggekeer.

Het hy te voet gegaan? -- Per motor.

Waar het die motor vandaan gekom7

dat hy dit by 'n winkel gekry het.

En het jy self daardie motor gesien? -- Nee.

Hy het vir my gesê

Hy is Woensdag weg en hy was die Maandag terug7 Ja.

Is dit nou voordat hy terug was om sy loon te gaan haal (10)

in Swaziland7 -- Hy is eers vir sy loon Swaziland toe.

Toe kom hy terug7 Ja.

En in die 14 dae wat hy daar gewees het, was hy ook by

Msobokeni gewees7 -- Ja.

Maar as hy vir sy vryheid veg, wat soek hy daar by Skosana

in 'n hut7 __ Hy was saam met sy v~iend gewees.

Wat soek sy vriend daar wat vir sy vryheid veg7 -- Dit is

die beskuldigde se vriend se ouerhuis en sy vriend het vir sy

ouers kom kuier en beskuldigde het hom vergesel.

So hulle was maar net bloot daar vir 'n besoek soos jy (IC)

kon vasstel. -- So het hulle gesê.

Het hulle gesê wanneer hulle weer wegg an7 -- Nee, hull

het nie gesê nie.

GEEN VERDERE VRAE

---------------------
MNR. JACOBS nandig in fotos, bEw~SSTUKKE C.l tot C.S.

GEORGE WILHELMUS EARLE: verklaar onder eed:

NDERVRAGING DEUR MNR. JACOBS: U is 'n kaptein ln die Suid-

Afrikaanse polisie 9 st8sioneer te ErmelO. -- Ek ls.

Op 2 Nove~bcr 1977 het u ook uitgegaan na die toneel (2~)

toc7 Ek 1'1 t die tone besO K.

En was u l nwoordig 0 di hut deursoe~ was? -- E wa~.
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&n dat hierdie bewysstukke w t reeds voor die Hof 1s

BEWYSSTUKKE 1 tot 10 daar gevind was. -- Dit is korrek.

En die liggaam van die oorledene persoon in hlerdie sa k.

Was ook daar. Hy was heeltemal verkool, verbrand.

Kan u net vir dle Hof die omgewing - meer inligting gee

van die omgewing waar hierdie irsident plaasgevind het, die

betrokke hut en dan ook hlerdle stel fotos by die Hof inhandig

as BEWYSSTUK C.l tot C.S en dan net hulle verduidelik vir die

Hof. __ Ja, die fotos was geneem in my teenwoordig en op

BEWïSS
TUK

c.l, dit is die eerste foto daar is dle klompie (10)

hutte wat by mekaar was en daar waar 'n pyl g~trek is waar 'A'

staan, dit is waar die hut sou gewees het waarin dle beskuldigde

en nog iemand sou gewees het 1I0or die voorval. Die omgewing

daar is bergagtig •• (tussenbei)

Gaan maar eers net klaar met die foto~ regdeur, dan kan

u terugkom. __ fotc C.2 dit is 'n naby foto van dle hut na dle

ontploffings wat daar sou gewees het, asook C.l. C.l Is dle

~nn kant van die hut waar daar ook onder undere koeëlmerke

te sien is in die pleister of wat oorgebly het daarvan. ie-

selfde met C.4, daar is ook die nabyopnames van koeëlgat (20)

in die muur en dan op foto C.S is dlt weer die hut wat Opge-

blaas wa~ of wat uitmekaar geskiet was n daar by punt B, dit

is die plek waar speurder-sersant steyn sou gestaan het sco~

deur hom aan my uitgewys as dié pl k to hy verwond was naca

daar 'n granaat by di~ d ur uitQ gool sou 9 ~ees het.

punt A daar Is dan ook we r dle hut, né? -- Dit is orr

p

•

tou kan u n t vir ons dle nad r 9 tui~nis 9 e van die

omg wlng daar, die b volklng. ~at is d evernaams

b vo1.1ng

en die gr ns ook n di gr nspOs • -- 01 naaste gr nspos aur,

hierdie ton
is On rwacht

ongeve r 5 ilo~e r

'~naf die on 1 was.
lr.!.· •
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In watter landdrosdistrik? -- In die landdrosdistrik van

Pongola. Dit is ook 25 kilometer plus-minus van Pongola af ~n

75 kilometer vanaf Piet Retief. Die omgewing daar 1s bergagtig,

daar is hier en daar is 'n klomp statte saam gegroepeer oor

die hele gebied vanaf Pongola tot ongeveer 50 kilometer verder

na piet Retief se kant toe.

Dit is 'n Bantoe trustgebied, is dit nie1 -- Dit is 'n

Bantoe trustgebied en direk soos die kraai vlieg is dit ongeveer

5 kilometer vanaf die Swaziland grens. Daar is ook baie beboste

klowe in hierdie omgewing.
Maar verder is dit lande en

(10 )

so meer.
Hierdie getuie Jende wat hier getuig het, weet u omtrent

hoe ver is sy woning van die plek waar die toneel soos op hierdie

fotos is1 __ Nee, dit sal plus-minus 20 na 25 kilometer vanaf

die toneel wees.
piet Retief hoe ver is dit daar1 Ek dink hy h ~ gesê hy

Piet Retief is plus-minus
was in piet Retief distrik gewees.

75 kilometer vanaf die toneel.

DEUR DIE HOF: Ken u vir Sukutu1 -- Nee, ek ken nie die n am

KRUISONDERVRAGING DEUR

U sê hier en daar is daar

statte saam gegroepeer soos op die BE,'YSSTUK C.l. -- Dit 15

kort·ek.
Is dit onge

ve
r ook maar sO groot soos hierdie min of m~er

Bietjie groter en bietjie kl 1n r, maar min of m er dies ltd.

En sover u kenni aangaan is d e in~on rs van hlerdl

statt
ense et 'n landelike uI uur ~at nie ve 1 b lang ft

In po itiek of Blanke oorhe rs ng of i ts van die rd nl

Ek l>al nie kan sê waarin hull b an<J s 1 ni , a r hul is

landel k daar, bOere onder and r . CJ

ti aar dit is nl ~ense wa a i t den en in po itl ri.~·

--I.··
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__ Nie sover dit my kennis strek nie.

HER NDERVRAGING DEUR MNR. JAC OS: Geen vrae.

GEEN VERDF.RE VRAE.

------------------------
MNR. JACOBS: Edele, my Geleerde vriend is bereid om die

erkenning te maak dat hierdie twee stukkies skrapnel wat dee!

van die bewysstukke is, a~ BEWYSSTUK Il voor die Hof, waarna

reeds verwys is deur majoor Van Eeden, dat dit wel lwee stukkies

skrapnel is wat gevind is in die liggaam van die oorledene in

hierdie saak toe hy verwyder was daar op die toneel.

MNR. KLEIN: Ek bevestig die erkenning.

--------------------------
SAAK VIR DeS AAT

---------------------------
SAAK VIR DIE VERDEDIGING

---------------------------
DEUR DIE HOF: Ons is besig om eintlik getuienis op straf a n

te hoor. Gaan u ge n getuienis op straf voorlê nie?

~ KLEIN:

DEUR DIE HOf:

Ten opsigte van straf wel, Edele.

Wel, hy is skuldig bevind, die beskuldigde.

H t u enigiets wat u op straf wil voorlê

M R. KLEIN: Ek roep as getuie die beskuldigde.

SI HAARON MADONDO: verk aar ond r ecd: (Deur To k)

ONDER G DEUR M~R. LEI~: U i~ di
sku digdp. in di saak.

Ja.

U is gebOre op G August s 1958 t Sow 0 n het a da r

grootg word. Is dit $01 -- Ja.

U ouers is lb i 1ge en arb idees n u is die jongs

kind van n 9 Is dIt ro? J.

U het op skool 9 vorder 0 'or

van S nd cd 8 Is, 15 dit :0 Ja.

O~U /•••

at cl e iv 1 nt ()

(10)

(20)
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DEUR DIE HOF: Vo~m 1 kan nic std. 8 wees niei std. 6 is dit

nie Vorm 5 is mat~iek, std. 6 is Vo~m 1. Watte~ vo~m is

mat~ick? -- (Die Vo~m 1, Edele, as ek mag ve~duidelik, dit kom

na std. 6.)

Dit is dan std. 7.

MNa. KLEIN: En is Vorm 2 dan mat~iek?

DEUR DIE HOF: Dit kan nie wees nie.

MNR. KLEIN: Edele, d.t is hoe my Lnst ruk sLes is.

DEUR DIE HOF: Wel, ek weet niks van hulle onde~wys nie. Hoe

lank sal dit jou vat om mat~iek te be~eik nadat jy Vo~m 1 (10)

begin het? -- Omt~ent 3 jaar.

Ek aanvaa~ nou jy kom elke jaar deu~. Kan jy my dan

definitief sê hoe lank sal dit jou neem? -- Ja.

3 jaar? -- 3 jaa~.

Het ander woorde mat~iek is dan Vorm 3. -- Nee, dit is

Vorm 4.

M R. KLEIN: Nou in std. 6 wat was die posisie in die klas

gewees? Ek was dle enigste een ~at eersteklas gekry h t in

ons klas.

In Vorm I wat was die 051s1e toe gewe s -- Ek was \LU)

r,o , 3 gewees.

~ou het u Vorm 2 voltooi op skool of n e1 -- Nee, he

dit nie voltooi nie.

AS gevolg waa~om nie -- Dit is oe die on.u. te begin he

v~n 1& Jun!. •

En het u toe opgehou om skool gaan. -- J •

tou maa~ goed. In hi rdie yd, Juni tot lttober 1':17G

to u di Republ1 k v ~la h is u d ur ni9 eson n t:

t betr kking tot bedrywlgh d t:I di oog-e~. 0 di t: 9,.r109

omv r- t'! werp? -- Ja.
C 3 )

as hull ouer rson as u1 -- J •

To / •••
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Tot watter mate is u bernvloed deur hierdie mense? __

Tot so 'n mate dat ek ook saam ingestem het dat daar moet

verandering aan die regering wees.

En u is toe uit die Republiek waar u opleiding in die

buiteland ontvang het. Is dit so? -_ Ja.

En dit was in Oktober 1976. Is dit so? -- Ja.

U het later teruggekcer na Suid-Afrika in Junie 1977. Is

dit 501 -- In Junie 1977 het ek toe my opleiding voltooi in

Duitsland.

En daarvandaan het u teruggekom na Luanda toe. Is (10)

dit so? Ja.

En op die lughawe het u toe vir Toto Skosana ontmoet. Is

dit so? Ja.

Dit is nou die persoon wat later in die hut gesterf het

toe hy met die polisie in 'n geveg betrokke was op ? November

1977. -- Ja.

Hierdie persoon waar was hy opgelei gcwees? -- Ek dink dit

was in Rusland gewees.

En hoe was u verhouding teenoor hom? as hy die senior

gewe s of was julle op gelyke voet? Hy was ouer as ek

c;e..ees en volg ns di opI 1d1n9 wa hy on van het, hy was 00;'

y senior gew es, net soos 'n kommandant, as k dit met d f'

polb1e range verg lyk.

En moes u S}' b vele uitvo r! Ja.

r.ou maar goed, van L anda af ls u toe aputo to en op

12 0 tob r 1977 he u van "'apu 0 af S az1 and tot> ge') an. Is

ai 50 an MOzd'Tlbiqu na S'" ziland. Ja.

U was toe v rg s 1 and r and t: v n -0 0 S osana en •r

5 Stev Is di so Ja.

Die 5 v wat was s ra in op rasi' ()e)

tty h eint 1 di b v g <;1>,. ~..er ~ tel,;C as onf

=-1. '*.

(;>0)
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hjer kom.

Van daar af van Swaziland af is u toe op Saterdag, 15

Oktober 1977 na die Republiek toe gekom na die Mkwakweni

Trustgebied. Is dit so~ -- Ja.

En daar het u by die hut gaan woon wat deur die getuienis

beskryf is. -- Ja.

Is dit ook so dat die Saterdag daarna, 22 Oktober 1977

is u en Toto Skosana weer terug na Manzini toe waar u tn same-

~reking met die einste Steve gehad het? -- Ja.

En daar is die betrokke bewysstukke wat voor die Hof (10)

is, aan u oorhandig deur steve. Is dit so? -- Ja, hy het die

bewysstukke aan ons oorhandig.

En u is toe met die bewysstukke in tn papierhouer terug

na die Republiek toe. -- Ja.

En daarna het u vir die getuie Jende gaan sien waar hy by

Driefontein woonagtig was.
s dit so? -- Ja.

Was u instruksies van Toto Skosana of van Steve op eni~e

stadium gC\'lces om mf'nse op te lei vir hierdie bedrywighede

waarin u opgelei is? __ Nee, dit kon dalk gebeur het nadat ek

ander instruksie~ gekry het, maar ek glo nie, dit kon nie (~O)

gebeur het nie.
Itet u vir die getuie Jende op enige stadium gesê dat u hom

wiloplei vir hierdie doel? -- tee.

Is dit ook korrek dat op 2 ovember 1977 het die polisie

oe u skuilplek opgespoor en daar het die geveg plaasgevind

soos beskryf d ur die getuies? _- Ja.

ou, hoe presies is u gearresteer toe u by die deur 9 s adn

hpt van die hut7 __ Terwyl k by die deur ges aan het, het

konstabel Steyn van my regterkant af gekon. Hy het 'n vuur-

wap n by hom gehad, die R.l, nie die pistool nle.

,a7 __ Hy het my b v el om ult te kom. Ek het u tgeg an

soosI.··

(3C)
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soos hy my beveel het. Toe het hy my aan die ander polisie

oorhandig wnt nie naby die hut gewees het nie.

Het u toe vir die polisie ook vertel van die twee vrouens

se teenwoordiqheid in die hut? -- Hulle het my gevra wie almal

is in die hut, toe het ek gesê daar is ook meisies daar.

Het u op enige stadium voor 2 November 1977 gekom op die

stadium dat u wil voortgaan of nie voortgaan met die ding

waarin u uself bevind het? -- ~k het 'n gedagte gehad om op te

hou met al die dinge wat ek gedoen het, maar ek kon nie daarin

slaag om die goed te los ni • (10)

Hoekom nie? __ want die mense by wie ek gewees het daar by

die buiteland sou nie daarvan gehou het as ek nie voortgegaan

het met wat ek by hulle gekry het nie en ek het ook nog 'n

gedagte gehad dat daar moet 'n verandering wees.

En Toto Skosana wat sou sy houding gewees het? -- Ek sal

nie kan sê wat sy houding was nie, maar hy sou nie daarvan

gehou het as ek weer omgedraai het en 'n ander ding probeer

do n h t nie.
at ~ou u nou doen? wil u v rder stud er of wat wil u

do n as u die geleent id gegun sou word -- Ek wil verd c \ 0)

stlJdeer.
As wat? __ Enige d ng waarvan mens - iets at my kan help

om te lewe •

KRUIS<..NDEx RAGU,G DEUR ,.:~R. JACOBS:
Ek h t net 'n paar punte

wat ek wilopklaar by jou.
y s' toe jy uit die land uitgegdon

het, he jy ouer m nsc ge ry wa jou ge~ rf he soort van cm

t gaan vir militêre op eiding. Is dit reg? J.

Hi rdie ouer ens wa jy van ~ra ,1s dIt nOU d nse

van d c M!C, A riean Ila lond Co gr ZS~ -- Jil.

Hierdie opi iding h Jy dit onlv-ng ond r
d ng van (3v)

die AfrIcan I ationa Congre~S Ja.
Er / •••
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En het hulle jou weer teruggebring hier na die land loe en

die persoon wat jy nou hier in swaziland ontmoet het, die stev

is dit ook 'n lid van die African National Congress, hulle

verteenwoordiger? __ Ja.
En om die prentjie net mooi afgerond te kry, die eerste

keer toe julle teruggekom het in die Republiek toehet julle

nou ingekom met vals doku~ente om te kyk of julle kon maklik

infiltreer. Is dit reg? __ Ja.

En die plan was dan dat julle moet hier 'n sekere woonplek

kry en 'n plek kry waar julle opslagplek vir ammunisie kon (10)

kry. Ja.
En as julle dit geslaag net dan moes julle terug rapporteer

aan steve. _- Ja.
Is dit wat dan ook gebeur het? Nadat julle woonplek gekry

het wat redelik veilig was en ook 'n plek wat julle gereken het

wat veilig is vir ammunisie, het julle toe terug gaan rapporteer

óan steve? Ja.
En kan jy noU vir die Hof sê, hierdie ammunisie en goed,

julle het noU daarso voorraad gekry wat julle ingebring het

hier. Was dit nou julle persoonlike gebruik? -- Ja, dit (20)

was vir ons persoonlike gebruik om onsself te verdedig.

Ja, en die ander wat julle die bergplek voor moeS kry,

hce sou dit die land ingekom het? _- steve sou gesê het hoe om

daardie wapens hiernatoe te kry.
Een ding wat ek miski n net duidelikheid oor kan kry is

die skietery daarsO by die hut die dag van 2 November, die

ski tery is eintlik begin daarsO deur die oorledene in hierdie

~aak. Is dit reg? -- Ja.
En is dit ook reg as die polisie gesê het hy het 'n hand-

(30)

granaat ook op 'n stadium uitgegooi wat daardie polisie-

beamp e Steyn 'n wond toegcdi n het? Ja.

tn/ •••
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En wat nog meer is dat die polisie het eintlik baie illik

opgetree, hulle het elke keer vi~ hom gev~a om uit te kom en

hulle het ook opgehou met skiet en die vrouens geleentheid gegee

om uit te kom of selfs ook die oo~ledene. -- Die skietery het

plaasgevind voordat die vrouens die hut verlaat het, want die

kaptein het bevel gegee dat daar moet geskiet word sodat die

mense moet skrik wat in die hut was.

En toe jy vir hulle sê daar is vrouens in die hut, toe

het hulle gestop en gesê hulle moet uitkom1 Ja.

En nadat hulle uitgekom het toe het die oorledene (lO)

geweier om uit te kom? -- Ja>

En hy het die skietery voortgesit en die polisie het toe

ook teruggeskiet. -- Ja, dit wil so voorkom.

En nadat hierdie granaat ontplof het, het die polisie toe

ook die hut aan die brand gesteek om hom daardeur uit te dwing,

maar hy het nooit uitgekom n·e. -- Ja.

Om die wa rh id te sê dip goed het binne ontplcf voordal

hy kon uitkom. Ja.

HERO! DERVRAGWG DEUR Mt R. KLEIt::
Geen vrae.

DEUR DIE HOF:

Maar hoe sou jul e julle~elf et handgrana (20)

verdedig, hierdie soort handgranate?
Di artappels. -- Ja,

ons kon onsself daarmee verdedig bjvoorb~eld as ons êrens gbdn

n die polisie vol; ons.

aar sou die polisi ju
vo ~/ Jull~ he do ~ ~nt ~-

had. -- Die poliS!
on ons gevolg t ·t Ly loorb ld II h~ 1

ontde h t dat ons ni die r gt person o~ 5 a~

t 1 lol nie.

H t jy ond r tn va ~ nBan d lj .. •s· -- J .

Dhl mini? -- Ja.

HockO et j) ond r 'n vals naa cCjaanl -- tII,an d e

ns 0 s y nle en
II f\. .

ar ... to
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aar het jy die valse dokumente gekry7 -- By Steve in

Swaziland.

Jy sê in Ouitsland het jy opleiding gehad. Watse oplei-

ding het jy daar gehad7 -- Ons was opgelej om te veg byvoorbeeld

in die dorpe.

Hoekom sou hulle julle oplei om in die dorpe te veg? Hier

sit jy daar in die bosveld. Moes jy nog dorpe toe gaan? -- Nee,

ek sou nie na die dorp toe gegaan het nie.

Nou waarom lei hulle jou dan op om in die dorpe te veg7 --

Ek sal nie kan sê nie.

Hoe het dit gekom dat hulle jou geneem het vir opleiding

in Duitsland7 -- Ek sal nie kan sê nie hoe het dit gekom, maar

dit was ook my doel gewees om so opleiding te gaan ondergaan.

Hoekom? -- Want die persoon wat my genader het, het my

weggeneem van my huis af, hy het my alles verduidelik wat moet

gebeur en my bernvloed. Daarom was eK .toe gewillig om so op

te tree.

Is Jou ouers nog in Soweto? -- Ja.

et hulle da jy gevang 1s7 Ek vermoed dat hull w t.

En watse ander opleiding het jy gehad in Duitsland7 (20)

Daar is nie ander opleiding nie.

En ho moes Jy jou op e ding g bruik Wanneer moes jy dit

9 bruik1 Dit het b gln in Januarie 1977 tot Junie 1977.

Ja, ma c at moes jy nou do n as Jy a r opgel i is

(,ns moes rugkom om di s van d ering t om v r-

and r.

Ho sou julI dit rand r e d

Ho Jy n S n 0 d t r.l do n nle. t: n

v

r ; rlnc:; v

Di t: g rin lt t n af_st<ld. -- ns on nl<; p \3

A dle 1 r ng In K a- s !s, dij r 00'( ons 0 00 ...

d r / •••

( 10)
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daar geveg het.

Jy het netnou gepraat van 'n stelsel. Ken jy die verskil

tussen 'n stelsel en 'n regering? Nee.

Wat wou jy dan in di~ plek stel as die regering nou geveg

is7 -- Ons sou geveg het om mekaar te skiet.

As dit nou klaar is7 -- Dan die wat regeer het sou omgeruil

word.

Ja, en dan7 -- Daar salook mense wat ons sou verteenwoor-

dig, want ons sal nie self dit hanteer nie.

Ja, maar watter mense. Weet jy wie hulle is7 --

Groot mense van die ANC.

Weet jy wie hulle is7 -- Nee, ek sal nie kan sê wie hulle

is nie.

Mens kdn nie sommer veg en sommer 'n vreemde ~an oor jou

aanstel nie. Jy sal mos nie sommer by enige man gaan werk nie.

Jy sal mos kyk vir wie jy werk, is dit nie so nie7 -- Ja.

Het jy ondersoek al ingestel wie die mense sal wees wat

sal regeer7 -- M nse soos Qns Bantoes.

Ja, maar watter leier~7 Ek wil net weet wi die leiers is.

tee, ek sal nie kan sê nie.

H t julle nie geleer in uuitsland wie die m nse is wat vir

jul e moet regeer nie7 -- uIle weet self wie hul e is wa ons

sou gelei het •

.~pt jy waar die wa~ens vandaan kom -- Ek het die ar n~

Ln Swaziland ge ry. Ek weet nl wa~r ord hu le v r 4 rd19 nl~.

H~e is dit dat jy net u tgeko~ het daar by d hut by

wa w n17 H t uIl JOu on dau~ g v ng Hul. ~rt

ons daar onv rwags 9 kry.

As jy gew h t hull

masji npl~tool g'brulk he

o~, ~ou jy JOu hand1r-na

afhan9 ho or.~ (3

ou n~d r, of dit sou nodig ~ vir 0:'1 hu t

of/•••

(lO)

(:0)

1.
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of nie.
Vir ~atter doel het jy ddn die masjienpistool in die erste

plek gehad1 __ Toe hulle my daar kry die masjienpistool was nie

by my nie.
Ek weet dit. Ek vra nou hoekom het hulle die masjien-

pistool vir jou gegee1 -- Om onsself daarmee te verdedig.

Ja, maar nou kry jy 'n kans om jouself te verdedig en jy

verdedig nie jouself nie. -- Ek kon myself nie daarmee verdedig

nie, want ek het by die deur gestaan toe die polisie daar kom,
(lO)

ek het toe nie kans gekry nie.

As jy kans gehad het, sou jy jou verdedig het? -- Oit sou

afhang hoe hulle my nader of ek dit nodig geag het om myself te

verdedig.
Wel hoe moet hulle jou naeer sodat jy die geweer kan

gebruik? __ Ek sal nie kan verduidelik nie, want hulle het nie

op 'n wyse daar gekom waar dit nodig was vir my om myself te

verdedig nie.
Het jy nie net dit geed gebring om dit daar te bêre sodat

jy ~eer ander kan gaan haal nie1 -- Nee, daardie wapens was

nie vir bewaring nie, dit was wapens gewees wat ons sou (20)

gebruik indien dit nodig was.

aar jy het dit nie 9 bruik toe dit nodig was nie. --

Hulle het so _ die polisie het so qekO dat daar is glad ge n

kans J had om nige van die wapens t han eer nie.

Hoekom het jy en 5ko~ana dan 'n apa~~e hut gehad daar by

di plek? 0 t is maar net 0 'n k ein statlie, daar 15 net 'n

pa t

utt. Hoe on gee hulle vir jou en Skosana 'n apdr e hu 7

C", dit was ni 'n par e hut ni , ons was e n hut 9 w e s-

Di 15 ar Hoe 0::1 ge hull e n iu t n vlr jou n

.
s·osana 0 In t b en da ..r 1s so ln ut hull an di (30)

n i spadr nie. -- <-ns h t in n hu g ...oon, di 5 1e

u I···
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hut wat op die foto verskyn.

Nou hoekom het julle daar ge~oon? -- Daar was nie andpr

MADONoO

woonplek vir ons nie.

Wat het julle eintlik daar gedoen, want julle was toe al

14 dae daarso. -- Soos hulle alreeds sesê het dat die oorledene

was familie van daardie mense en ons het daar gegaan asof ons

daar gekuier het, maar ons het ons eie doel wat ons gehad het.

Wa~ het jy by Sukutu gaan doen? -- Ek het nog 'n plek gaan

soek om wapens te gaan bewaar.

Is dit daar waar Ephraim Jende woon? -- Ja.

By hoeveel mense het jy gesoek daarso? -- Ek het slegs by

Jende se stat gegaan.

Met wie het jy daar gepraat? -- Net Ephraim Jende.

Maar Ephraim is nog 'n kind. Jy het mos gesien hoe lyk

hy. 'n Jong man. Hoekom praat jy met hom? Dit is tog nic sy

hutte nie, hy ~an nie vir jou 'n hut ge daar om goed weg t

~tcck nic. -- Nee, ons ~ou nie di- wa ~n5 ,~'rt hul L~~u~ h~L

nie, ons sou 'n gat daar buitekant gemaak het vir hulle.

Het Jy dit vir Jend sesê Ja.

at sê J nde? -- Soos hy aIr eds hier 9 sê het, hy (~~)

he nOe rpeslfiek toegest m en g s' dit is goed, ons kan dil

brine; nie.

En hoekom sê jul e vir- It,a:':ltn1 jul e is onderwysers? --

Sodat ons - dat sy nie w et wie ons is ni •

Het jy ~c 'n motor- ar- g gaa na Sukutu toe? -- X t 'r

motor-kar-, kht 'n motor-kar 9 huur-.

Ho v 1 h t Jy betaal daarvoor-? -- Van ~~ k.eni at

flet R tief he ,",ymy R I <; vra ('n van I ~(' iet na ,:sc' 0:':

ct ry my 40 9 vr •

R60. -- Ja.

\aar kry jy so bai 9 d?--

di I .• •

<; d w $ aan ons c; ~ •

(lO)
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die dag toe ons die dokumente wat ek noem passe.

Hoeveel geld is aan jou gegee? -- R200.

En aan Skosana? -- Ook R200.

Maar as Skosana nou die senior is, die baas is, hoekom

gee hulle vir hom ne soveel as vir jou? -- Ek weet nie.

GEEN VERDERE VRAE.

----------------------'_
NICOLAAS JACOBUS JANSE VAN RENSBURG: verklaar onder eed:

ON DERVRAGING DEUR MNR. KLEIIl: U is •n majoor in die Suid-

Afrikaanse polisie verbonde aan die Veiligheidstak te (10)

ErmelO. Is dit so? -- Dit is korrek.

U is ook belas met die ondersoek van hierdie saak gewees?

Dit 1s so.
U het met die beskuldigde kenni~ gemaak na ~y arrestasie

op 2 tovember 1977 en u het met hom kontak gehOu tot sy verhoor

vandag. Is dit so? -- Dit is so.

Vir al hierdie tye het hy sy volle samewerking vir u

gegee? -- Ja.
KRUIS IOERVRAGING DEUR t~t R. JACOBS: Geen vra.

DEUR DIE HUf:
As u sê hy he sy volle sam wprking gegee, (21,.,)

wat was die ard van die saM w rking?
U hoef nie te openb ar

inlig ing wat hy - en kont kt
at y u 0 gesit het nie, m ar

n 'n id e w was die samewer ing. -- Hy et my ~ hc e v r-

ha 1 v rtel, ho hy- gc ... rf was, t,,,,, hy u Itg n _m was na dl

uite and, waar hy sy op dinq onderJaun het, watse op ~in9

n hoc hy teruggc'om h t, ~3t!e 0 rdJtc Y eh d het, sow.

a s oorl dene. Hy h tuit nn r'Js 'l.,.... 10: • ander ng", g.

sou di vir u v
J •

5 dl <i won. Il'

Einlli
Y d t Y ts sy c va

of it:' 11 nv 0 d

nl } is onta e

o hor ~i 0 t r n~ • -- (

y • n Y '1/ rl

0)
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het, moes hulle periodiek terug rapporteer aan 'n persoon in

Swaziland waar hulle dan verdere opdragte sou gekry het vir

verd.~re optredes.

U was nie teenwoordig met sy arrestasie nie? -- Nee.

Kom hy u voor as heeltemal 'n gebalanseerde persoon?

Ja, hy kom so voor.

Was hy inderdaad 'n skolier geweeG in Soweto? -- Ja.

En as gevolg van die onluste uit die skool uit? -- Dit is

korrek.

GEEN VERDERE VRAE.

----------------------
GETUIEtJIS TER VERSAGTING.

BESKULDIGDE HET GEEN VORIGE VEROORDELINGS NIE.

IINR. JACOBS SPREEK DIE HOf' TOE.

r~rlR.KLEIIl SPREEK DIE HOf' TOE.

----------------------

(lO)
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OORSKRYFSTER SE SERTIFIKAAT

SE:RTlf'IKAAT

Ek, die ondergetekende, sertifiseer hiermee dat

die voorafgaande tn ware en juiste oorskrif is van die

oorspronklike getuienis wat deur middel van tn meganiese

opvangtoestelopgeneem is in die saak van:

DIE STAAT teen SIPHO AARON HADONOO.

OORSKRYfSTER:

LUBBE 0 tAME:S (PRETORIA)

----------------
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IN DIE HOOGGERl::CSIIOF ,,' SUID-AFRIKA

~AAKt\O.r-J.l'1ER: CC. 133/78 ER:·!ELO,

20 ~laar t 1978.

DIE STAN!'

teen

SIl HO AARON r1ADO~DO

•
BOSilor 1 ( IV. R, Il. : Die be sku Ld i qdo , 'n Swartr.:.1n van 19 jaar

en 'n Suid-Afrika ...ns« ourger, staan .:l.:lngekla van deelname", Il

cr-r or as t Les e cdr yw i qhede Ci· drie aanklagtes,

Hy het sk~ld1g gepleit 0 al drie die a nklagtes en 9 .-

ontwoord op d10 vrue wat a.Jc ..om gcs cl 1S in terme van Arc1kL

112 ( ) van i,e 5 t.t ~ roseswc

Op nk Laq 1 word be .ce r LIt Ly ged r cnde di ydpcrk

u~: o er 1977 tv 2 ::0,0..:1:''':''<;;1' 19i; :.a : :·:ar.z1f .• , S·...·uO':l r, t,;~,1 t

Pongold n di ë. tt' k van Ple:; Rel.Ct C:l/Oi r ...e on ue Ln i:,

r kv",;. 1'1.. t

\!:, , C:.

ubli \ 0:
Vdn dlC...

Co •~ .\ :c;; nd

J:r f •• ,

(10
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net op of omtrent lS Oktober 1977 naby Pongola in die distrik

van Pie~ Retief, die Republiek op 'I. onwettige wyse en met

vervalste Suid-Afrikaanse idcntiteitsd0k~~cnte, hinnegekom

vanaf 1anzini in Swazilana.

DAAD tO. 2:

Beskuldigde en 'foto Skhosana het toe in die Mkh'l'lakweni

'l'rustgeb':'edin die distrik van Piet Retief •n veilige skd.lplek

gesoek en bek(..m.

OAAD ,TO. 3:
Beskuldigde het toe na Driefontein in die distrik Piel {lO

Retief gegaan en daar 'n veilige Lergplek vir plofstowwe,

vuurwapens en ammunisie gesoek.

DAAD NO.4:
Beskuldigde het gedurende die laaste helfte van Ok~ober

1977 naby Driefontein plek gesoek om vuurwa ens en arr.munisiC'~l

versteek.

Dfv"\Dt\0. 5:
Die beskuldigde er.Toto 5khosan ..het gedurende of or-a:!::1

die laaste helfte van Oktober 1977 naby pongola op 'n onwe L g

v:Ys c i e Republie ....verlaat r. na ~:an~inl.an S·.Jaz1.1nd gcg ...n l20

waar hulle 'n by enkoms me ene 5 cve en ~crsonc aan le

;'o1nklaeronbekend ygewOOn h....t ~ ty ·"""lkeg",le ::.!.e~dh;; ~

"oors1.en w ...s var. 'n hoc',;eclhci1 ..-uur: ...... ·c:';S I 1':'.:"\-..:!"._51 e n hl. -

;! nate.

lJiu\D :~O. 6:
Be!'kuldl.gdc en ':'0::'0 Sk .co n !.I.! .. cr r.e n n 't-J• !ong ....

r.
ie P.e!, bliek weer or,we L:.g in:.

:.c!'s l~ 'crtyd
r'".. ,

., ,...
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DAAD NO.7:

Di teskul igde en Toto Sktos.na het dlca rr.

~\khwakweni Trustgebied teruggekeer en hullc daar skuilgehou

han~ende 'n verder vergaderiny in Manzini, Swaziland, met dle

er sene wat die vuurwapens, ammun i sa.een "andgr pate aan hu Lle

verskaf het an waar daar aan hulle verdere bevele gegee sou

wozd .

DIV\D NO. Bl

Beskuldlgde en Toto Skhosana het daarop die vuurwapens,

~unis~e en handgranate in 'n hut in ~~hwakweni Trustgebied (10

versteek en opgepas.

Ek mag net hier sê dat hierdie aanklagte eintlik net

ook die voorgeskiedenis van die feite op aanklagte No.3 is.

Die Hof sal dus aanklagte No. 1 Sdam neem met aanklagte No.3

wanneer die Hof straf oplê en hom nie afsonderlik straf op

hierdie aanklag nie.

Op aanklag No. 2 word beweer dat die beskuldigde gedurodd .::

die tydperk Oktober 1976 tot Oktober 1977 wederregtelik oplci-

dl.ng ontvang het wat van nut sou kon wees vir 'n persoon wat

die ingevaarstelling van wet en orde beoog, deurdat die

beskuldigde gedurende die genoemde tydperk in Angola en/of

in 'n land aan die Staat onbekend, buite die grense van die

Republiek, militêre opleiding ontvang het met die doelom teen

die Blanke 9~sag in die Republiek met wapengeweld te veg.

Die beskuld~~de het in antwoord op vrae kragtens Artikel

112(b) 61e fei~11ke bewerings in d~e klag~taat erken en

verder bygevoeg dat hy opleiding ontvang het in Angola en da

hi van daar is na Oos-Duitsland vir 6 maande vanaf Januarie

1977. Hy het daar geleer om ~e ~kict en vuurwapens te han ee~

en plof tOiWe te hanteer en ook om kameras te gebruik. Dit was(30

bedoel/ .•.

(20
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lJcucc-l vir guerill oOllo"J~'oen.n:J. [ 1 ' d cl v.rn s: o p l, ! I.

\./ .3 dat hulle "d1.e regering to • r. vill wil brlng of om L dr ..
cur die gebruik van " apens en ook or.\ut hullc gesien h t Uil

die polisie in da e R publiek ulle ba':'e1 stl.g ge~'3l het.

Op 27 Junie 1977 het hy eruggckccr na Ang_ la; septembc~

1977 a s hy na H puto in ~\Os :1' a ck r op 12 Oktober 1977 het

hy en Skhosana die grens oorgesteek tussen ~\aputo en Swazilan

na <"waziland.
Op aanklag No.3 word beweer dat die beskuldigde gcdurend

die tydlJ
erk

Oktober 1977 tot 2 November 1977 naby pongola in {lO

die distrik van piet Retief en/of ~~hwakwcni Trustgebied,

wederregtelik ontplofbare stowwe, ammunisie, vuurwapens of

wapens besit het, te wete RG 42 en 'n RGD.5 Russiese offensic~:c

handgranate, 7,65 mm V.Z.61 Scorpion Tsjeggiese masjienpistole

en 'n hceveelheid 7,65 mm 0 tOr.\atiesepistoolpatrOne en

Scorpion masjienpistool magasyne.
Die beskuldigde het in sj'getuienis voor die Hof ges~ dat

hy op 6 Augustus 1958 gebore is in Soweto; hy het daar

grootgeword; hy is die jongste van 9 kinders; sy ouers is S'dart

arbeiders. Hy het Vorm I g"naak op skoo en van sy klas is hy i2~

die enigste een wat eersteklas deurgekom het. Toe die onlusL~

uitbreek op 16 Junie 1976 het hy skool vcrlaat en tussen daardie

L~'d en Oktober 1976 is hy ge:-:..dcr deur beamptes van die Al'C-

be',lcging. Hulle het 'n sterk invloeo op hom uitgeoefen en

~om gewerf vir opleiding in die buiteland. Hyself het ook

~evoel dat daar 'n veran ering mo~t kor.\in die Republiek, r.\aar

afgcshm daarvan'tIs hy sterk onder die invloed van die ar.ll)tenre

O~ n~ d.c Ul~ l~nd vir 0 leid ng. Toe

hj' "r gk<.o:1van oos-Duitsl r, en in L' néa la.d, he hy

S ho
o~~o t. ~knos na tet 0 1 ldin9 in Rusland 9 had,

hy/.· .

(30
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hy was ouer as die b skl..ldigdeen het 'n senior posisie

bekl e .n die organisasie. Hy het 'n rang van kommandant

gehad en was gevolglik in bevel van die beskuldigde.

Nadat hy in waziland beland het, is hy saam met Skhosana

en Steve.
Steve is die ANC man wat in bevel wa~. skynbaar in

Swaziland en hy het instruksies gegee wat die beskuldigde hi~r

moe doen.
Op 15 Oklober is beskuldigde en Skhosana na Hkhwakweni

Trustqebied. Dit is duidelik van die getuienis dat hulle na

die ouerhuis van Skh~sana is. Hulle opdrag was om 'n opslag- (la

plek te kry vir wapens, ammunisie en plofsto'llWein die

Republiek. Skynbaar moes hulle dit kry daar by Skhosana sc

mense.
Beskuldigde het ook familie by Driefontein. Hy is soontoe

om Ep rain! Jende te gaan spreek, 'n neef van hom. Hy moes daar

gaan plek soek. Hy en Skhosana het elK R200 by hulle gchao

wat vir hulle gegee is in Swaziland. Beskuldigde het tn vals

naam gehad, Ronnie Dhlamin! en hy het ook valse dokumente by

hom gehad.
Vir Ephraim het hy gesê at hy is 'n man wat motorkarre (~O

regmaak by Pongola. Vir Bantoevrou Hanteni het hy gesll dat

hy en Skhosana is onder"w'Ysers in Swaziland en dat daar onluste

by die skole is en daarom is hulle in die Republiek en dat

hy en SkhosaJ.a t~ruggaan om hulle salaris;;e t.egaan haaL

Beskuldigde sê dat hy en Skhosana t.erug is na ~Ianzini om me

Steve tP- gaan praat. Steve he~ toe aan hom en Skhosana twee

m3sj ienpistole gegee tcSat:lCr..ctdi t....·cc b:b ...horende mag
as

:
nc

vir lke masj~enplstool, tn aantal ~~~ror.e en vier handgrana c.

Hul::' 15 toe ter 9 n:1 d_e Rep"bl1 k daaro;.cc. Hulle noes h1crd~c

'apena Sebruik or hulleself r..
t vcrded~9 indi n die polis C (30

1'.1.1_l8/.' •
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huil id ntit i sou onLdek.

Hu~le was toe daar by Skos n ~e ou rs sc stat op 2

ovember toe die polisie hulle skuilplek daar ontdek het. Ek

r.l:.lgbyvoeg dat dit blyk ui t die getuicl,is dat die beskuldig ic

aan sy neef, Ephraim Jende, gesê het dat hy oorsee gaan Lee r

het om 'n soldaat te wees van vryheid. Hy het vir Ephraim g<lsé

waar hy orals was, maar hy het ook Engels gepraat tussenin;

Ephraim kon d.t nie alles volg nie en onthou ook nie die plekke

wat hy alles genoem het nie. Hy het ook aan Ephraim gesê dat

hy die plek kom ondersoek waar Ephraim woon. Het het ook (10

vir Ephraim gevra of hy weet van 'n plek waar hy hom kan leer

skiet. Ephraim het net geweet van een plek naby die grootF~d.

Ephraim was bang vir daardie plek, want verbygaande motors sou

die skote hoor en Ephraim was bang daarvoor.

Vir Manteni en haar vriendin het beskuldigde en Skhosana

gesê dat hulle nie verwag om la~k te lewe ~ie;
uile dood sal

enige tyd kom. Toe hulle gC\'ra is om hierdie opmerkings te

verduidelik, het hulle gesê dat hulle veg teen die Blankes.

Nou kom ons by die getuienis oor wat gebeur het op 2

ïovember toe die polisie vir die beskuldigde en Skhosana opge-{20

spoor het by die hut.
Beskuldigde en Skhosana en twee jong Bantoe vrouens,

Hanteni Phakati en nog tn BantOe vrou was sai.LlIin die hut

gewees. Die polisie het daar gcko ongeveer 14h35. Die deur

van die hut was t....e. Sersan. Steyn het beveel dat die perso
n

<;

1n die hut moet uitkom. Daar was gecn reaksie nie, oe het

sersan Steyn die deur oopgestamp en b"Jdle deur het hy toe \"lr

bes~uldigde gesien. Hy het vir bcskuldigjc gesê om uit te ko~.

'olg ns die sersant het dit 9 lyk of d1C beskuldigde wou uitko~

n 0 'Cr
rug beweeg. ""J h t di beskUldi9de toe voor a n (30

s '/ ...
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tiy hemp g"!gryp en hom uitgetrek uit die hut:uit en hom oor-

handig aan 'n Bantoe konstabel. Die sersant is toe met sy

pistuol die hut in. Dit is 'n hut met kleimure en 'n grasdak

sonder vensters. Dit was donker in die hut. Iemand het toe

'n skoot gevuur vanuit die hut by die deur uit.-~·Die sersant

het dadelik uitgespring en die kaptein, kaptein Van Wyk wat

in bevel was, het toe 'n bevel gegee dat hulle op die hut moet

vuu •.

Daar was weer geroep op die persone in die hut om uit te

kom en toe is weer blee skote deur die deur geskiet na buite. (10

Daar is weer skote op die hut afgevuur, Ek mag net meld dat

dit nié heeltemal duidelik Ult die getuienis is wanneer die

twee Bantoe vrouens uitgekom het nie.

Beskuldigde sê dattoe hy uit was, het hy aan die po Ltsi.e

gesê dat daar twee Bantoe vrouens is en sersant Steyn sê dat

hu•• c :::ievr oue s beveel het om uit te kom. Nant~,,1isé d.i t,

haar suster aan die polisie gesê het dat daar twee vrouens 1n

die hut is en dat die suster toe gekom het en gesê het hull

moet uitkom. Hoe dit ook al sy, die tv/ceBantoe vrouens is

uit voordat die skote dfgevuur is.

Toe Skhosana nie uit die hut wou kom nie en skote vanuit

dle bin~ekant van die hut dfgevuur is, het die kaptein dlC

eveI gegee datdie dak van ale hut: aan dae brand gcs eck .:01'CI.

(ZO

Uit 1$ toe gedo,-:,..Daar '",'s t'..:ec0 tploffir.g-, toe ~e '~.

klomp skote afgegaan in die h t, Ek ~ag eok net meld dat o~

c n stadium hec Skhos n~ ook 'n handgranaat by die deur u g-

goo!. Skrapne1 van die handgran a het 'n ~Ol15iu ko~ ub'l

ln sy .~es ge ref.

:'adat die hut a:gcbrar.1 i s , l' (!l lyk van Skhos n rr,

di hu gevind en ook die oor l'! 110van ie ·..:ar,eros,d C (30

.... · ...w
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vuurwapons n ammunisie wnt it di hut;w s .

V 1. die oorblyfsels is dit du LueLak d.:ltdaar net twee

masjienpistole in die hut was met die bybehorende twee

magasyne van elke masjienpistool en ook drie handgranate. Dit

wil sê dat daar oorspronklik vier handgranate in die hut was.

Soos ek gesê het, was die een uitgegooi en dié het buite ont-

plof. Daar was ook net een stel sko;,nmaakgereedskap vir die

masjienpistolb.

Ek moet hier meld dat dit blyk uit die beskuldigde se

getuienis dat hy eintlik die vuurwapens sou gebruik het as (10

dit nie was dat hy onverwags daar betrap is deur die polisie

nie. f)1aarnou moet ek ook weer bY'Joeg dat hy heeltemalopenlik

is met die rol wat hy gespeel het; dat hy vir majoor van

Rensburg van groot hulp '."lasmet die ondersoek van sake; dat

hy te alle tye sy samewerking vir hom gegee het en hierdie feite

toon eweneens ook dat die beskuldigde nog eintlik jonk is, baie

vatbaar is vir beinvloeding en net so maklik as wat hy beinvloed

was om vir opleiding te gaan, so maklik was dit skynbaar ook

gewees vir hom om steun te verleen waar dit nodig gewees het.

Hy sê dat hy al lankal gedink het om sy plan te verander, (20

maar hy het gedink aan die manne in die buiteland wat daardeur

teleurgestel sou word. Nou dit telook in sy guns. Hy is 'n

man wat eintlik ander mense ook bestudeer.

Nou, by die oplegging van straf is dit nodig vir die Hof

om sekere faktore in aanmerk~ng te neem en onder die faktore

is die aard van die misdade, d~e omstandighede waaronder die

m~sdadp. gepleeg is en die persoonlike omstandighede van die

skuldigde.
a die Hof hierdie omstan1ighcde oorweeg het, moet die lIof

dan 'n ;epaste s raf vasstel wat voldoen aan die oogmerke van (30

strafi·· .
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straf. Daarby word ingesluit ~fskrikking, vergelding, her-

vo rmi.nqen vcockomtnq . Kortom gest ...l, die lIofmoet 'n straf

oplê wat beide die misdaad en die misdadiger pas en ook die

belange van die gemeenskap dien.

Die misdade waaraan die beskuldigde skuldi~.bevind ~s, i~

van 'n baie ernscige aard. Dit is misdade wat gemik is tecn

die handhawing van wet en orde. Die gemeenskap, l'liten Swart,

het 'n groot ~elang daarby dat wet en orde gehandhaaf word.

As wet en orne in duie stort, dan wor lewens en eiendom in

gevaar gestel. ï.ewer.s van onskuldige mense word geneem en (10

soms op 'n baie gewelddadige wyse. Dit kan meebring dat die

georganiseerde bestuur van die gemeenskap vernietig word en

soos almal weet, as daar werkloosheid is, is daar hongersnood,

en waar die organisasies van die g\.!o'neenskapin duie stort, ...:,11.

moet daar werkloosheid en hongersnood wees. Dit is dus in

beldfig va d Le Y , t=enshctJ:)cl Lt.ierdie soort ::".i::;d<ldc ':':1 "n

baie ernstige lig beskou word.

Op aanklagte 2 het die beskuldigd opleiding ontvang bj

'n onvriendelike moontheid juis met die oogmerk o~ die hand-

hawing van wet en orde in gevaar te stel en dit in die st d>- (2~

like gebiede. Ons weet dat wa r soiets gebeur is d r

']cwoonlik onluste wat veroer seck '..ord en d a.eonlust.c vcro

saak 9,,-,welêiggroot ellende, Ons weet wa in S ),IIetogebeur 1.'_

Onskuldige mense se huise is afgebrand; onskul J.ge;:".ense_5

doodger.:.aak. en ~..tercink vir die res van hulle 1£:"':0en ons ~N~CC~

ock UI Soweto is daar mense Wil t nou nie '.lerkh~ n i e , d ar .:.

",;erklor)sheiden hongersnood by sekere seksies van die gL!'" ..

..kap.

Op aanklagte 3 het; beskuldigdc .",'apensen a;-.r;:un1SJ.Ci'! u ..

~chad ~ die beskuldigde sê ta~ hy dit gch d hc~ O. d1t

diei·· .

(30
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ie polisie te gebrui!: e 0: I le rc!]er ng t v rando r , Di t.; i s

juis dit polisie wat moet sorg dat wet en orde gehandhaaf word.

As daar enigiets gebeur, dit rr~ak nic saak waar nic, of d1t

nou in die Witmense se gebied of die Swar~~ense se gebi dis,

as daar goed gesteel word of as daar iets gebou:! dan is die

eerste plek waarna mense hardloop, die polisie. ou is die

beskuldigde gewapen om die polisie hier te kom skiet.

Die polibie, soos ons weet, die gebruik nie maklik hulle

vuurwapens nie, hulle wag eers voordat hulle skiet. Hulle

~ewens word elke dag in gevaar gestel en die Howe moet hulle (10

beskerm en as die poli~ie voel dat die Howe hulle nie beskerm

nie, dan gaan hulle hulleself beskerm en dan skiet hulle miskien

te gou. Die gemeenskap het daarby belang dat 'n polisieman nic

te gou skiet nie en dat die Howe moet jorg dat met persone

afgereken word. Die polisie moet hulle net vang, die polisie

moet nie met hulle afreken nie.

Die omstandighede waaronder die misdade gepleeg is, het

ek alreeds na verwys.

Nou om net kortliks weer terug te keer na die persoonlike

omstandighede van die besku digde: Hy is 19 jaar oud, eintl1K \ C

nog 'n skoolseun en hy was op skool laas voordat hy die

Republiek verlaat: het. lIywas eintlik 6f die oorsaak 6f dit.!

~lagoffer van 'n sameloop van ornsta~dighede. Daar was onluste

gewees In So 'cto, hy het die prooi geword van mense wat hierdie

posisies uitbuit en ook rnlsk en skep; hy is gerekruteer o~

opleiding oorse te gaan ontv.:lng; hy is In alle waarskynlikh id

oPgesw~ep daarso en gclndoktrinecr en hy het teruggekom om

1n~11k ander belange ook te kom dien hierso. 'ic dat ek WJ.

t k n~e gee da 'n mens niC ook na jouself ~o t kyk n e,

ar dander cnse jou kom r kru eer o. kere dinge te doen, (30

dani .••
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,:~n moet mens twee maal dink, want dan h t da rdi ander m~nse

ook belang daarby.

Die Hof neem aan in sy guns dat hy sy vuurwapens nie

gebruik het nie. Hy was trots op sy vuurwapens, hy het dit

vir Manteni g wys en ook vir haar vriendin. Hy ~;;ê dat hy nac

kans ge~ad het om dit te gebruik nie, maar dit is nie so

duidelik dat hy nie kans gehad het nie. Hy het heel waarskynlik

al lankaloorweeg om sy planne te verander, maar hy het onge-

lukkig 'n misplaaste lojali tei t gehad teenoor die mense wa.t hom

gerekruteer het.
\ 10

D~e Hof neem ook in aanmerking dat hy die polisie gehelp

het met die onder&oek van die saak. Streng gesproke kan die

Hof oo~ in aanmerking neem dat hy cr.Skhosa.a saam was en dat

Skhosana geskiet het op die ~olisie, ma~r die feit dat hy ni

',roortgegaanhet met daardie samest,.,eringnie er. eintlik toc:ge-

laat het dat die polisie hom arrcs teer sonder dat hy 'n pOgL.g

aangewend het om self wapens te gebruik, kan die 1I0f dit nic

een hom hou nie.

In die omstandighede gaan die lIof 'n stra( oplê wat vir

hom 'n uiters ligte straf ~s. Hierdie t~ c van .isdaad iS

misdade wat eintlik die doodst.raf verdien, want as 'n m n nc

'n vuurwapen rondloop soos hy, dan loop hy rond om iema d

gaar. doodm ak en ge~,oonlH: iemand wa onskuldig i s , m ar 1

Hof neem die k aulaciewe effek van di st r;f ook it.aanr:e:::i:.:.j.

Op klagte 2 word hy ge\·.:>r.nisot. 6 j ar ge"'angcniss :-.f ,

Cp kl 9~e 3 word hy gevonnis t.ot 6 jaar gcvan';Jc..!.:;:;t.=_f.~:
.~

1 word saamgeneem met klagte 3 by d'c opl gg.ng van hl r'.

scra ï • ~Iet Alder woorde, hy krv "n t.oale ercnks ra! v n I?

j ..ar vir w t hy qcdoen h e , : aar oos ek qc:::ê he::, hi' ~s
3

baie 9 :ukKiq, hy kon opgeha~9 qewc
he I ~ n cndcr t.

.... / ...
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":et waaronder hy aangekl, word, l'an hy opgehang \lord.

--------------------

1973/04/04/AleR.
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