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NADOODSE O NDERSOEK - N H AGGETT 

BEeDIGDE VERKLARING 

Ek, die ondergetekende, 

CHARL V O R STER, 

verkl aar onder eed soos volg: 

1. Ek is versoek om 'n s ielkund ige beeld te probeer 

opbou met betrekking tot wyle dr Neil Aggett en o m  

komrnentaar te lewer oor sy beweerde selfmoord

handeling. Na my meegedeel is, is d ie verslag vir 

gebruik by die komende nadoodse ondersoek van dr 

Aggett. 

2. Ek is 'n geregistreerde Klin iese Sielkundige in 

deeltydse private praktyk en verbonde as mede

professor aan die Departement Sielkunde van die 

Randse Afrikaanse Universiteit. My kwalifikasies 

is M . A. (Kl in iese Sielkunde) CUm Laude en D. Phil. 

M y  gebied van spesialisering is menslike 

aanpassing by die omge wing en psigoterapie . 

3. Die volgende bronne is tot m y  be skikking gestel: 

'n Knipsel/Aantekeninge-boek wat dr Aggett 

gehou het in sy adolessentejare; 



( 

'n Aantal briewe aan sy ouers en suster in 

die sewentiger jare tot 1978; 
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Verslae deur lede van die Polisie oor sy 

aanhouding en ondervraging en mediese verslae; 

Dr A ggett se twee verklarings aan die 

Veiligheidspolisie; 

'n Verklaring deur dr B. U. Lcmbard, 

I ndustriele Sielkundige; 

Dr Aggett se aansoek om die b eurs wat hy 

ontvang het. 

4. Benewens die bogenoemde bronne, het ek ook 

onderhoude gevoer met die volgende persone : 

Mnr J. A.E. Aggett en mev J. N. Aggett, ouers 

van die oorledene; 

nev E. J. Burger, suster van die oorledene; 

Mej Yvette Breytenba ch, goeie vr iendin van 

die oor ledene ; 

Mnr D.S. Dison, vriend en regsadviseur van 

die oor ledene; 

Dr Liz Flo yd, vriendin van die oorledene met 

wie hy saam gewoon het. 

5. Dit is 'n erkende en aanvaa rde gebruik in kliniese 

praktyk om hipoteses te formuleer oor die 
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sielkundige funksionering van 'n individu deur 

ge bruikmaking van skriftelike of getekende 

produ ksies van die betrokke individu. Daar word 

sodoende gesoe k  na bepaalde temas of tendense om 

'n ps igodinamiese bee ld te probeer opbou. Hierdie 

werkswyse is gevolg met betrekking tot dr Aggett 

se knipsel/aantekeninge-boek en sy brie we, terwyl 

aandag ook vanuit hierdie raamwerk gesk enk is aan 

dr Aggett se verklarings. 

6. Die onder houde wat gevoer i s, is op 'n 

klientgesentreerde wyse gevoer waardeur gepoog is 

om moontlike kontaminasie deur die Kl inikus tot 

die minimum te beperk. Deur intera ksie-analise 

van die betrokkene met wie die onderhoud ge voer 

is, deur te l et op inhoudelike mededelings en ook 

deur a fleidings te maak oor die gebeure waarvan in 

die onderhoud rre ld ing gemaak is, is telkens 

hipoteses geformuleer met betrekking tot die 

spesifieke onderhoud. Op ground van die hipoteses 

van die verskillende onderhoude i s  weer gepoog om 

sekere algemene temas o f  tendense te ontdek, wat 

dan 'n sielkundige beeld van dr Aggett kon 

saamstel. 

7. Die hipoteses wat uit die genoemde bronne na vore 

getree het, asook die geformuleerde hipoteses op 

grond van die onderhoude, in samehang met die 

verkl aring van dr Lombard, wat die gewig gehad het 

van 'n opgeleide sielkundige, is vervolgens gepoog 

om 'n geintegreerde geheelbeeld te formuleer. 

8. Ten einde 'n bykomende wetenskaplike grondslag vir 



hierdie kliniese indrukke te probeer verseker, is, 

bykomstig, ook gebruik gemaak van die hulp van 

twee kliniese kollegas, nl Prof Dave Beyers en mej 

M.F. Joubert, a lbei gere gi streerde Kliniese 

S ielkundige s en verbonde aan die Depar tement 

Sielkund e  van die Ran dse Afrikaanse Universiteit. 

Aan hierdie twee ko llegas is, afsonderlik ,  die 

genoemde bronne beskikbaar gestel, asook die 

feitelike opsommings van die onderhoude met mnr en 

mev Aggett, mej Breytenbach en die bandopname van 

die onderhou d met dr Floyd. Die twee klinici is 

versoek om hul eie psigodinamie se beeld van dr 

Aggett se funksionering kortliks te formul eer 

sodat ek dit met my eie, onafhanklike, formulering 

kon vergelyk. Hierdie was 'n bl ote interne 

maatreel om my eie ' obj ektiwiteit ' te verseker en 

die bedoeling was geensins dat die twee klinici 

voll edige stukke vir die verhoor moes voorberei 

nie. Die twee klinici se onafhanklike 

formulerings het my eie kliniese beeld van dr 

Aggett inderdaa d bevestig. 

9. Die beskikbare inligting het dit moontlik gemaa k 

om 'n redelike bee l d  van dr Aggett te kan 

formuleer, wat strek van sy ongeveer 

laat-a dole ssente fase tot k or t  voor sy dood, 

terwyl min der voll edig e  inligting ook beskikbaar 

is oor sy vroeere je ug. 

10. Dit wil blyk dat dr Aggett na a ll e  waarskynlikhei d 

'n vroeere jeugtydperk geha d het, wat relatief vry 

was van ernstige konflik en tra uma , maar die 

verhouding tu ssen hom en sy ouers was waarsky nlik 
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van redelik vroeg af redelik gedistansieerd. Die 

feit dat hy later weg beweeg en 'sy eie l ewe' 

gelei het, versterk hierdie indruk. Geen 

aanduidings kon egter gevind word dat daar 

noemenswaardige patologie in die gesin was nie en 

geen psigiatriese toestande is gerapporteer nie. 

Hierdie distansie in die verhouding met die ouers 

het sekerlik ook bygedra tot die bevorder ing van 

'n bepaalde onafhanklikheid by dr Aggett en die 

vermoe tot self standige optrede en eie oordeel. 

Hy was klaarblyklik nie afhanklik van heelwat 

steun en onderskraging van andere nie en het sy 

eie kop gevolg. 

11. In sy adolessente fase worstel dr Aggett, soo s  

veral uit sy knipsel/aantekeninge-b oek blyk, met 

bepaa ld e filosofiese beginsels en i s  hy soekende 

na die diepere sin van die lewe en basiese 

lewenswaardes. Hy ondersoek veral Goctsdiens 

intensief en dit is duidelik dat hy hom nie op 

konvensionele wyse hierop kan verlaat nie. S y  

waarde s  verskil van die van veral s y  vader en, 

sonder verwerping van sy kant af, bre ek hy dan weg 

van laasgenoemde en wil hy poog om sy eie, vir hom 

aanvaarbare, lewensfilosofie uit te werk. Dit is 

d ui delik dat hy 'n diep denker is wat 'n 

sensitiewe gevoelsbelewenis het en betrokke is by 

diepere filosofiese l ewensvraags tukke , en wel tot 

so 'n mate dat hy, in hierdie adolessente tydperk, 

r edelik afgesonderd is van andere en as 'n 'loner' 

bestempel kan word. Sy mediese opleiding 

intensifiseer waarskynlik hierdie soeke na basiese 

waarhede en die sin van die lewe. 
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12. Dr Aggett se adolessente worsteling en 

bevraagtekening kristalliseer toenemend uit in 'n 

bepaa lde lewensstyl, waarin hy toenemend betrokke 

raak by die welsyn van ander e en veral die ongeluk 

en lyding van die minderbevoorregte werker spreek 

hom baie sterk aan. Sy verantwoordelikheidsin as 

m ediese dokter verbreed dan blykbaar ook om meer 

in te sluit as blote simptomatiese, mediese 

behandeling en omvat uiteindelik dan ook die 

sosio-ekonomiese konteks waarbinne hierdie werker 

l ee f  en wat verband hou met sy lewenskwaliteit as 

ge he el. Naastediens en 'n sterk identifisering 

met die lot van die minderbevoorrregte werker raak 

die f ondament waarop dr Aggett sy bestaan basseer. 

13. Dr Aggett raak aktie f  betrokke by arbeids-aange

leenthede en voel hom geroepe om ' n  persoonlike 

bydrae tot verbetering van die w erker se lot te 

probeer lewer. Op 'n besielde wyse werk hy, soms 

tot sewe dae per week, op arbeids sowel as mediese 

terrein om dan so 'n bydrae te probeer maak. Die 

aanduidings is dat dr Aggett hierdie taa k baie 

eff e�tief verrig met 'n groot mate van insig en 

die vermoe tot realistiese bepl anning en 

onderhandeling. Hy vertoon die vermoe om homself 

e ffektief te handhaaf in interpersoonlike 

verhoudings op 'n genuanseerde wyse, sodat hy, 

afhangende van die konteks en omstandighede, wel 

daarin slaa g om nouere of meer gedistansieerde 

kontak aan te knoop. Hy word dan ook deur sornmige 

beleef as warm, gevoelvol, empaties en sensitief, 

maar ook, in 'n ander konteks, as meer 

ge distansieerd, veeleisend, intell ektueel en 
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begeesterd, selfs tot die punt van irritasie. 

Daar bestaan geen aanduidings dat hy wanaangepas 

is nie en geen ernstige patologie tree na vore 

nie. Hy vertoon wel 'n sterk mate van 

ona fhanklikheid, eie denke en selfs 

hardkoppigheid. 

14. Ten tyde van sy aanhouding, wil dit dus blyk dat 
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dr Aggett aktief besig was om gestal te te gee aan 

sy lewenswaardes en ideale op 'n besielde wyse. 

Volgens alle aanduidings funksioneer hy effektief, 

hy is toekomsger igd, daar is nie aanduidings van 

patologie nie en die hipotese kan sterk gestel 

word dat hy dan ook baie bevrediging put uit dit 

waarmee hy, vrywilliglik en gemotiveerd besig 1s, 

dat sy lewe vir hom sin vol is. Geen aanduidings 

bestaan dat hy 'n risiko tot selfmoord is nie -

trouens hy toon 'n diep respek en agting vir 

a ndere en is ook intens betrokke by nood-chirurgie, 

waar hy letter lik lewens red. Daar i s  ook 

aanduidings dat hy, tot so kort as 'n maand voor 

sy dood, goe d geintegreerd is, in beheer van 

homse lf, rustig en ook toekomsdgerig, wat 'n 

teen-indikasie vir self moord is. 

15. Binne die totale konteks van dr Aggett se 

lewensontplooiing, soos dit uit beskikbar e 

inligting blyk, kom die beweerde 

selfmoo rdhandel ing a s  'n oenskynlike uiterste 

teenstrydigheid. Indien dr Aggett wel se lfmoord 

gepleeg het ontstaan 'n ernstige vraagteken oor 

die aard en impak van die veranderlike of 

veranderlikes wat so drasties op hom moes inge werk 
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het dat dit hom ge dryf het tot 'n daad van 

self vernietiging, oenskynlik geheel en al str ydig 

met 'n persoon wat na vore tree as inte lligent , 

sensitief, empaties met 'n besie lde betrokkenheid 

by naastediens en naastel iefde . 

16. Nadat ek die voorafgaande verslag opgestel het 

maar voordat ek dit geteken het is my aandag 

gevestig aan 'n getuigskrif deur ene dr Neil 

A nderson geteken op 11 Maart 1982 wat ek hierby 

aanheg. Hierdie getuigskrif bevestig, na my 

mening, die menings wat ek hierbo uitspreek. 

Die verklaarder erken dat hy ten vo ll e op hoogte is van 

die inhoud van hierdie verklaring en dat hy dit 

verstaan. 

hede die 

�ken en beedig voor my te Johannesburg 

/? dag van April 1982. 

REINHARD le ROUX 
Cc�missi::me• of Oaths 
?:.ltGm Attcrney R.S.A. 
D. :·.t .Kisch lnccrporat9d 
0tll Fico:- Co'1Jcration Building 
C::.,:nmiscion�r Street 
Jc!�anncsburg. 

KOMMI SSARI S VAN E DE 

VOLLE NAAM -------

BESIGHEIDSADRES 

HOEDA NI GHEID 
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. TO WHOM IT ��y CONCERN 

I knew Neil Aggett from our first days as �edical students 
at the University of Cape Town �-1here we began our studies 

together in 1971. Even from those early days in our 
friendship, but moreso in the years which followed, I came 
to know and understand his personal philosophy and ways of 

doing things. 

I can declare without reservation that he was a very clear 

thinker who analysed with care every path of action before 
embarking upon it; that he was a mild person, in manner and 

method, who never took an extreme course where a moderate 

one was open; that although capable of deep and rigorous 

philosophical thought, he was not given to rumination 

followed by emotional outbursts; that he never suffered from 

depression nor showed signs of manic behaviour; that he had 
no deep-seated character abnormalities and that he �-1as not 
given to alcohol or drug abuse in any form. In short there 
was no single aspect in all the years I knew him which would 
lead me to believe him capable of taking his own life. This 

possibility goes against everything I came to know about him 

in Hhat �.Jere, for both of us, /mative years. 

�w �Q/'-
11 Harch 1982 Dr Neil Andersson 

Consultant 

Strengthening Health Services 
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