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sielkundige raamwerk.

Sien u dit so, of dink u hy het dit so gesien?
Edelagbare, nee, ek weet nie hoe het hy dit gesien nie.

Nou hoe sien u dit? --  Ek is Jammer ek moet vra,
hoe sien ek wat Edelagbare?

Dit waarvan ons nou praat professor? Die verwysings
wat u gekry het na, soos u se, sosialistiese beskouing? --
Ja, met ander woorde, die lot van die minderbevoorregte 
werker, naasteliefde, daardie element.

Ek verstaan. Nee, ek wou net duidelikheid kry, want 10 
wat ek eintlik in gedagte gehad het, is of u enige aanduidings 
gekry het dat hy byvoorbeeld hom besig gehou het met...of 
eerstens, dat hy hom besig gehou het met die lees van
bepaalde politieke leerstellige werke? -- Daarvan het ek
nie spesifieke aanduiding gekry nie Edelagbare.

Byvoorbeeld, dat hy Marx gelees het? -- Ek het geen
aanduiding gekry dat hy dit spesifiek gelees het nie.

Dat hy dit gelees het nie? -- Nee. Ek het geen
aanduiding gekry nie.

En het u enige aanduiding gekry dat hy homself beskryf 20 
het byvoorbeeld, as iets soos ft Eommunis? Of ft Sosialis,
of ft Nasionalis. -- Edelagbare, hierdie stellings is wel
vervat in sy twee verklarings wat tot my beskikking gestel 
is.

Ek sien. In altwee verklarings? -- In die tweede
verklaring veral Edelagbare.

So, u het dit daar gesien? -- Ek het gesien dit staan
daar, ja Edelagbare.

En het u dit enigsins inaggeneem in u verslag? --
Edelagbare, nee, soos ek aan die begin, toe u daaroor ook na 30 
navraag gedoen het, vir u te kenne gegee het, het ek ft baie
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ligte gewig uit my raamwerk uit toegeken aan hierdie twee 
verslae van dr Aggett.

Hoe bedoel u, u het *n ligte gewig? --  Edelagbare,
dit raak nie my werkswyse en wat ek probeer doen het was om 
op grond van my klient-gesentreerde onderhoude wat ek gevoer 
het met die betrokkenes, en ook op grond van die materiaal 
wat tot my beskikking gestel is, en wat ek *n redelike rede 
gehad het om aan te neem, sy vrywillige en spontane produksies 
was, hipoteses op te formuleer en dan te kyk of ek bepaalde 
hipoteses of temas kry wat uiteindelik ’n beeld vorm, en 10
aangesien ek nie sekerheid gehad het oor die konteks waarin 
hierdie twee verklarings afgel§ is nie, en in watter mate 
sy spontane eie woorde en stellings was nie, het ek dit 
liefs *n minder gewig toegeken.

Vel, welke gewig het u hoegenaamd daaraan gegee? --
Edelagbare, feitlik geen gewig vanuit sielkundige raamwerk 
nie. Ek het feitlik nie kennis geneem daarvan nie.

Van enigiets wat in enige van. daardie twee verklarings
staan nie? --  Edelagbare, ek s§ ek het baie min, feitlik
niks kennis daarvan geneem nie. Ek het dit wel deurgelees, 20 
maar ek het nie dit gebruik as *n bron om *n bepaalde hipoteses 
op te formuleer nie.

Goed. So praktiese gesproke, het u dit net gelees en
daar gelaat. -- Edelagbare, ek sou miskien hier en daar
die enkele geografiese of historiese feit inaggeneem het, 
soos byvoorbeeld sy onderhoud, of waar hy gebore is, en dies 
meer, maar met betrekking tot sy sielkundige beeld het ek 
dit liefs buite rekening gelaat.

Nou verder met betrekking tot daardie - of kom laat ek 
dit so aan u stel - as ’n mens sou aanvaar dat daardie 30

verklarings, die een of albei van hulle, in gunstige omstan—



dighede tot stand gekom het, sou u meen dit behoort dan 
van belang te wees by die sielkundige beeld van die oorledene?
__  Edelagbare, ek is nie heeltemal seker wat u bedoel met
die term 'gunstige omstandighede1 nie?

Ek bedoel dit in die gewone grammatikale sin van die 
woord. -- Edelagbare, ek kan nie *n mening daarop waag nie.

Kan u nie? Kom ons se hy het daardie verklarings 
geskryf in omstandighede wat daar nie druk op hom uitgeoefen 
was, wederregtelike druk nie, waar hy nie byvoorbeeld aange- 
rand was nie, waar hy in John Vorster gebou by ’n lessenaar 10 
kon sit en daardie verklaring afle in omstandighede wat vry 
was van enige besondere druk, behalwe die feit dat hy 
aangehou was, en dat hy nou dit in Yi polisiestasie sou moes
skryf. --  Edelagbare, mindere afleiding steeds as iets
wat heeltemal spontaan en vryelik deur hom geproduseer is.

Nou wat sou u dan wel daarvan inagneem? -- Edelagbare,
waarskynlik aspekte soos die logika van sy argumente, sy 
denkwyse, sy intellektuele funksionering. Maar ek sou ook 
beskou as die produk van *n bepaalde situasie in konteks, en 
die produk van ’n bepaalde verhouding. 20

En die verhouding synde die feit dat hy in ’n polisiestasie
sit en skryf? As *n aangehoudene? -- Ondermeer Edelagbare.
Dit sal ook insluit die persone met wie hy in interaksie was, 
en ook die aard van die versoek wat aan hom gestel is.

Dit wil s§, nou die polisie wat nou om hom was? --  Dit
is korrek.

ja. Nou goed. Maar kom laat ek dit net vir u so stel, 
as ’n mens nou moet postuleer ’n gunstige situasie soos wat ek
dit nou aan u probeer skets het, relatief gunstig,... --
Bedoel u daardeur vry van druk? 3°

Vry van onredelike druk. Studente in eksamenlokale is
%
o ole / • • • •
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ook onder druk. So, vry van onredelike druk professor.
Dat hy - met ander woorde, dat ft mens kan aanvaar dat wat 
hy daar skryf, skryf hy met die bedoeling om ... met sy 
voile bewussyn en bedoelende om te skryf wat hy wel skryf. 
Verstaan u dit? —  Ek hoor u.

Nou as ft mens dit postuleer, sou u vir die Hof se dat 
daardie verklarings van hom dan van die belangrikste ken- 
bronne sal wees waaruit ft mens iets van die oorledene kan
leer? Van sy persoonlikheid? -- Edelagbare, ek sou
nie dit so ongekwalifiseerd kon stel nie. Ek sou reken 
indien die omstandighede bestaan soos wat dit geskets word, 
die inhoud van die verklaring waarskynlik, die feitelike 
stellings, die feitelike mededelings ensovoorts, waarskynlik 
geneem kon word. Maar ek sou met huiwering sy sielkundige 
funksionering daarvan wil aflei, behalwe binne die grense 
soos wat ek dit reeds vir u uiteengesit het.

Ja. Vel ek dink ons gaan miskien bymekaar in ft sekere 
sin verby. Ek sal dan ft verskil maak tussen die feitlike 
gegewens in hierdie verslae en sy funksionering terwyl hy 
dit skryf. Kom ons kyk nou eers net na die kwessie van
die feitlike gegewens daarin. Sou u miskien met verwysing 
daarna heelwat kon leer oor sy geestelike samestelling?
Ek is nie seker of u nou weer die twee vir my aanmekaar bind 
nie? Ek onderskei baie duidelik tussen inhoud en die wyse 
van funksionering of die prosesmatige wyse waarop sy 
persoonlikheid funksioneer.

Professor, ek sal netnou baie prakties word, maar vir 
die huidige, laat ek dit dan net so stel, dat u op geen-een 
van die basisse waarna u nou verwys het, in werklikheid 
notisie geneem het van hierdie twee verklarings nie? - Dit 
is korrek Edelagbare, omdat die omstandighede nie aan my bekend

was / ....

I
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Ja. Nou by die lees van hierdie verklarings professor,... 

Edelagbare, ek wonder of dit nie - ek wil ’n hele rubriek 
nou open, ek wonder of dit nie vir u *n geskikte geleentheid 
is om te verdaag nie?
HOF: Terwyl u die rubriek open is daar mense wat deure 
baie hard toemaak, ek dink dit is inderdaad geskik.
HOF VERDAAG: HOF HERVAT OM 2 N.M.
GETTJIE NOG ONDER EED:
ADV SCHABORT HERVAT KRUIS-ONDERVRAGING: Edalagbare net 10
duidelikheidshalwe, iets waarna ek vroeer verwys het, waarby 
ek net wil terugkom. Kaptein Strauss het op bladsy 359 die 
volgende gese

Ek het aan hom gese: "Kaptein Strauss, toe julle by 
John Vorster Plein aangekom het, het u enige 
pogings aangewend om iemand te kontak in verband
met die feit dat die oorledene aangehou was? --
Ek het ja.
En wat het u gedoen? --  Die oorledene het vir
my ’n telefoon nommer gegee wat veronderstel was om 20 
sy suster s'n te wees, mev Jill Burger, en ek moes 
daar van die bewoners van die plek toe verneem dat 
sy glad nie meer daar bly nie, trouens dat hulle 
baie lankal gelede weg is daar.
Wei, u het nie sukses gehad nie? -- Ek het glad
nie sukses gehad nie, sy was al feitlik onbekend 
by daardie adres.
En toe het u iemand later opgespoor? -- Ek het
later ja, ek het mev Jill Burger opgespoor en haar 
verwittig." 30

Dit is die verwysing wat ek in gedagte gehad het Edelagbare.

HOF / ___
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HOP: Ja, ek het dit in herinnering gehad maar ek was
nie seker van die tyd wat genoem is nie. Dit is die wat ek...
ADV SCHABORT: Soos u behaag.
HOF: Dankie mnr Schabort, ons het nou duidelikheid.
ADV SCHABORT HERVAT: Nou professor, in verband met daardie 
twee verklarings wat u wel onder oe gehad het wil ek u nou 
sekere vrae vra, maar ek dink...ek besef dat u nie ’n studie 
daarvan gemaak het nie. —  Dit is korrek Edelagbare. Ek 
het dit ook ongeveer ses maande gelede laas gesien.

Nou wil ek net vir u se dat in daardie verklarings is 10 
daar talle verwysings na organisasies soos vakbonde wat in 
die indeks byvoorbeeld van die eerste verklaring by wyse 
van afkortings die een na die ander genoem word. Weet u
iets daarvan af of nie? --  Ek herinner my dat ek dit
gesien het ja Edelagbare.

Maar as ek nou byvoorbeeld vir u sou vra wat daardie 
afkorting of die een beteken, of die soort van ding, sal u
iets daarvan weet of nie? -- Ek glo nie Edelagbare. Ek
het nie spesifieke studie daarvan gemaak nie.

Wil u he ek moet probeer? Want ek het ’n lang rits hier, 20 
maar as u voel ons mors tyd daarmee, dan gaan ek dit nie doen 
nie. —  Wel ek twyfel of ek sal van hulle herken, maar ek 
sal probeer. Ek dink die kanse is skraal.

Wel kom ons s§ maar - AECWTJ? -- Nee Edelagbare.
AZAPO? -- Nee Edelagbare.
AZASO? --  Nee.
Goed. Ek dink ons hoef nie verder daarmee aan te gaan 

nie. Nie waar nie? Nou ek kan dus seker ook aanvaar dat 
u nie weet welke van die organisasies inderdaad wettige en
watter onwettige organisasies is nie? -- Dit is korrek 50
Edelagbare, ek weet nie.



2996 .

43 C. Vorster.
Nou daarin word ook gewag gemaak, in die tweede 

verklaring, FFF.3, van sekere gepubliseerde stuk met die
naam van "Workers' Unity". Weet u wat dit is? -- Nee
Edelagbare.

Weet u of dit ft wettige of ft onwettige stuk is? --
Ek weet nie Edelagbare.

Weet u wat SACTU is? -- Ek neem aan dit is die South
African Council of Trade Unions.

En is dit ft wettige of onwettige organisasie? -- Dit
weet ek nie Edelagbare. 10

Weet u of - uit daardie verklarings, en volgens u indruk, 
of die oorledene op enige wyse daarmee gemoeid was? Of 
daarby betrokke was? -- Ek weet nie Edelagbare.

Nou in hierdie verklarings word ook baie name genoem 
van mense? -- Dit is korrek Edelagbare.

En van die mense blyk vriende en kom ons s§, verbinte- 
nisse te wees, 'associates' te wees miskien, van die 
oorledene? —  Ek herinner my so Edelagbare.

Nou weet u enigiets van daardie mense af? -- In
watter sin Edelagbare? 20

In die sin dat van daardie mense moontlik mense was wat 
politiek betrokke was in hierdie land? —  Edelagbare, ek 
herinner my net dat ek onlangs gelees het dat een van die 
persone is gevonnis.

Praat u nou van mej Hogan dink ek. Hogan? -- Dit
is korrek.

Ja. -- Maar ek weet nie van die ander nie.
U weet nie van die ander nie. Of daar mense was soos 

byvoorbeeld ft man met die naam van Oscar eta van wie daar 
ges§ word in ft dokument, dat hy ft voormalige lid was van die jq 
ANG? -- Ek dra persoonlik nie daarvan kennis nie Edel

agbare . / ....
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agbare.

En van *n persoon soos mnr Samson Ndao wat op Robben
Eiland ’n vonnis uitgedien het. -- Ek dra nie daarvan
kennis nie Edelagbare.

Nou ek kan nou een vir een van hierdie mense hier 
miskien noem en bespreek en dan kry ek my informasie uit 
daardie verklarings uit wat nou deur die oorledene sou 
afgelS gewees het, maar ek dink ek wil kom by die kern 
van wat ek eintlik aan u wil stel professor, en dit is dit; 
gestel die Hof sou bevind dat die oorledene in die tydperk 10 
voor sy dood in die dampkring beweeg het, in ’n dampkring 
beweeg het van vriende en kennisse en mense en organisasies 
wat polities sosiaal in botsing was, of op botsing kon 
afstuur met die Staat, sou dit ’n belangrike aspek van sy
persoonlikheidsamestelling kon wees? -- Myns insiens nie
direk. nie Edelagbare.

U dink nie so nie? -- Nie uit my raamwerk uit nie
Edelagbare.

Ek verstaan. Kyk, ons weet nou die oorledene het geskryf 
volgens sekere getuienis, in byvoorbeeld die tweede 20
verklaring - "I am a Communist”, en ons weet dat u...wel, 
daar nie waarde aan heg nie. -- Dit is korrek.

En ons weet ook dat hy gese het dat hy het *n studiegroep 
bygewoon oor die Marxisme, daar wil u ook nie waarde aan heg 
nie? --  Ek staan neutraal daar teenoor Edelagbare.

U staan neutraal. En ons weet ook uit die getuienis uit 
dat die oorledene self vir ’n tydperk van ’n baie lang tyd deur 
die veiligheidspolisie agtervolg was. Weet u daarvan, of
weet u glad nie daarvan nie? -- Ek herinner my so ja
Edelagbare. 30

U herinner u so iets. En ons weet nou ook reeds dat
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van sekere van die mense by wie se name ek nou nie stil- 
gestaan het nie, omdat u nou nie veel van hulle blykbaar 
■weet nie, dat sommige van die mense blykbaar binne ’n straal 
beweeg het van dinge wat hulle in die vaarwater van die 
veiligheidspolisie en die moontlikhede van onwettigheid 
gebring het. Nou is dit u getuienis dat wanneer u *n 
opsomming maak van die persoonlikheid van die oorledene, dat
daardie dinge nie relevant is nie? -- Edelagbare, as ek
poog om ’n beeld te probeer saamstel, of die persoon relatief 
normaal funksionerend was, of vry van ernstige patologie, en 10 
of hy sy omgewing realisties gesien het, dan sou ek reken 
dit is nie vir my relevant nie.

Ja. U sien, ek sal u se waarom ek u daardie vraag vra 
professor, ek dink dit is om die rede, dat u s§: "Dr Aggett - 
op bladsy 6 in paragraaf 12 die laaste sin - se u: "Naaste- 
diens en *n sterk identifisering met die lot van die minder- 
bevoorregte werker raak die fondament waarop dr Aggett sy 
bestaan baseer." --  Dit is korrek.

Nou dit is ’n baie mooi idealistiese - ons het klaar 
gese - idealistiese, humanistiese, altruistiese tipe van 20
persoonlikheid. Is dit reg? --  Dit is korrek Edelagbare.

Nou dit sou mens, soos ek dit graag wil voordra, wou 
sien as die ligkant van sy werksaamhede en sy fondament.
Maar die skadukant vind ons nie in u verslag na verwys nie.
--  Edelagbare, ek is nie seker wat u bedoel nie?

Ek sal dit nou vir u verduidelik. Wat ek daarmee bedoel 
is dit; dat ek aan die hand doen dat as daar getuienis is 
wat die Hof aanvaarbaar sou vind, dat die oorledene in die 
uitvoering van sy werk en in sy aktiwiteite verbintenisse 
gehad het met mense wat ... waarvan ons nou van een weet ’n 30 

bewese ANC lid was; van *n ander een weet wie die land uit is
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vir wie daar ’n lasbrief is vir sy arrestasie; van ft hele 
paar ander weet wat saam met hom aangehou is, iemand wat 
nog op verhoor wag, dat dit die groep is...
ADV BIZOS: Verhoor wag?
ADV SCHABORT: Op verhoor wag. Hy wag tans op verhoor.
Dat dit die mense saam met...en in wie se geselskap hy 
beweeg het en wat daarmee saamgaan, dan is dit iets waaromtrent 
u hele verslag sweig, en beskou ek dit as ft ontbrekende
element in u beskrywing van sy fondamente. -- Edelagbare
ek kan nie daarmee saamstem nie. 10

Hoekom nie? --  Uit my raamwerk sou dit waarskynlik
dan meer gaan om lidmaatskap van meerderheids of minderheids- 
groepe, maar met betrekking tot sielkundige funksionering 
as sulks, sou ek reken hierdie is dan uit ft ander raamwerk 
beskou.

Het dit vir u geen relevansie nie? -- Edelagbare, met
betrekking tot ft persoon se sielkundige funksionering, of hy 
normaal en effektief aangepas is, en blote lidmaatskap van ft 
meerderheidsgroep of minderheidsgroepe, op sigself is myns 
insiens nie ft belangrike implikasie nie. 20

Kom ons noem dit wettige groepe en onwettige groepe.
Maak dit ft verskil? --  Edelagbare, nie noodwendig nie.
Want ek reken dit kan verskil van raamwerk tot raamwerk.
Vanuit ft bepaalde raamwerk gesien is die een groep die 
verkeerde groep en die ander groep die regte groep.
Maar sielkundig gesproke is dit min of meer vir my identies 
as ft persoon lid is van ft groep en noue interpersoonlike 
verhoudings handhaaf waarin hy effektief funksioneer, dan 
funksioneer hy sielkundig effektief. Dit is nie vir my ft 
politiese of ft morele oordeel nie. 30

Ja. Nee, op ft morele basis sal ek dit nie met u Despreek
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nie. Maar ons neem dit op die basis, dat die oorledene hom 
in *n sekere wereld van intrige bevind het, waaromtrent die 
Hof sekere bevindings bes moontlik sal maak, wat hom nie net 
gemaak het ’n gewone dokter wat hom besig gehou het, sonder 
enige verbintenisse van die aard wat ek vir u geskets het 
nie, maar wel ’n man wat op die - kom ons se nou maar op 
die rand beweeg het, van situasies wat hom in gedrang kon
bring by die veiligheidspolisie en met die Staat. -- Dit
is korrek Edelagbare. Ek kan slegs net weereens bevestig 
dat mens waarskynlik ook die stelling sou kon maak dat *n "10
misdaad ook geskep word deur die bestaan van *n bepaalde wet.
Dit is nie vir my *n aanduiding dat dr Aggett enigsins siel- 
kundig nie effektief gefunksioneer het nie.

Dink u nie dit sou by hom *n meerdere mate van spanning 
opgewek het in sy gewone gang van sake? Die veiligheids
polisie is op sy spoor, hou hom dop, hy het verbintenisse 
met sekere mense, met sekere ander verbintenisse ensovoorts?
Dink u nie daardie dinge sou sy geestesopset, bepaalde
uitwerking gehad het nie? --  Edelagbare, ek neem aan dit
sou sekerlik *n effek gehad het, maar hy was klaarblyklik in 20 
staat om dit effektief te hanteer.

Ek sien. Is u bewus daarvan dat hy, voor sy aanhouding, 
besig was om diensplig te ontduik? Volgens sy verklaring?
--  Ek is bewus daarvan Edelagbare.

Is dit vir u van enige belang in sy persoonlikheidsituasie?
--  Edelagbare, dit bevestig vir my die laaste sin van
paragraaf "12, dat hy nie *n persoon was wat aa.n daardie soort 
van hantering van sake geglo het nie, maar dat hy *n ander 
wyse van aanpak voorgestaan het.

Ja. Met ander woorde, kan ’n mens dit so stel, dat hy JO 
homself in die bestel waarin hy hom bevind het, in werklikheid
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as iemand geprojekteer het, wat in H sekere sin in opstand
was? --  Edelagbare, ek weet nie of ek die term "opstand"
kan gebruik nie. Ek sou reken dat hy horn nie kon vereen- 
selwig met die bepaalde norms en waardes soos wat deur die 
huidige meerderheidsbestel gestel is nie.

En dit sou bom kon dryf, byvoorbeeld om diensplig te 
ontwyk bring hom in gedrang met die strafbedeling? Besef 
u dit? -- Dit is korrek Edelagbare.

Ja. En hy het die gevaar gestaan om ter eniger tyd
10

geskep te word deur die polisie? -- Dit is korrek Edelagbare.
Nou is dit nie die soort ding wat ook by ’n man spanning

opbou nie? --  Edelagbare, ek sou reken dit kan seker by
sommige mense spanning opbou. As ek my reg.herinner dan het 
Dr Aggett met hierdie bewuste wete geleef en was hy bereid 
gewees, as ek my reg herinner, in een van die verklarings wat 
ek gelees het, om, wanneer hy gekonfronteer sou word hiermee 
te erken dat hy nie militere diens wou verrig nie weens 
sy politieke oortuiging.

Maar sou hierdie soort van optrede of filosofie wat 
hy prakties toegepas het, en daardie soort van *n assosiasie, 20 

sou dit hom nie nog verder van die samelewing as sodanig
isoleer nie? --  Edelagbare, ek sou nie vanuit *n siel-
kundige raamwerk so se nie. Dit sou hom wel in *n ander 
kategorie plaas met betrekking tot sy oortuigings en sy 
sienings, maar wat betref sy funksionering, sy sielkundige 
funksionering, die aanwesigheid van patologie aldan nie, sou 
dit vir my geen verskil maak nie.

Ja. So u s§ hy kon nog rasioneel dink, hy kon logies 
dink, en die feit dat hy hierdie soort van wereld betree het, 
en daarin geleef het, het daaraan niks gedoen nie, is dit JO 
reg? --  Dit is korrek Edelagbare, dit is bloot n gesigspunt.

Ja. / ....
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Ja. Maar is dit so dat iemand met daardie gesigspunt, 
wanneer hy daadwerklik vanwee daardie gesigspunt moontlik, 
en wat daarmee saatngaan, wel in konflik kom met die Staat 
soos wat hier met horn gebeur het, dat daardie gesigspunt 
en daardie assosiasies en die implikasies daarvan, dat dit 
by hom geestesprosesse aan die gang kan sit, denkprosesse, 
wat ’n mens nie sommer net by elke gewone persoon wat deur
die polisie aangehou word, sal aantref nie. -- Edelagbare
ek kan nie regtig daarop antwoord nie.

U kan daarop nie antwoord nie. Wei sal dit u verbaas 
as iemand soos hy byvoorbeeld homself sou kon beskou in ’n
sin as *n martelaar? -- Edelagbare, ek het geen aanduidings
daarvan gekry uit alles wat tot my beskikking was, dat by 
homself as *n martelaar beskou het nie.

Ek sien. Kan u die moontlikheid uitsluit dat hy
homself in sy situasie as ’n martelaar kon beskou het? --
Edelagbare, ek neem aan mens kan seker dit nie uitsluit nie, 
maar ek het geen rede om te glo dat dit so was nie.

Ja. Kan u s§ dat ’n mens met sy oortuigings, soos wat 
u daarvan weet, en soos wat dit na vore kom professor, dat 
hy ook die soort mens kon wees wat sou weet dat sy selfmoord 
in aanhouding geweldige reperkussies sou he vir die polisie
in Suid-Afrika en vir die Staat? -- Edelagbare, dit is
strydig met my totale indruk van hom.

U dink hy sou nie besef het, ons neem dit stukkie vir 
stukkie, ek vra vir u, dink u hy sou besef het dat as hy 
selfmoord pleeg, dat dit sekere reperkussies sou h§ wat die 
Staat en die polisie in Suid-Afrika onder verdenking sal
bring? --  Edelagbare, dit is vir my blote spekulasie, hy
was *11 intelligente persoon gewees, ek neem aan hy sou dit

seker kon dink.
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Ek wil aan die hand doen professor, dat u antwoord 
daar miskien te huiwerend gegee word. Kom ons kyk na die 
feite. U was ter lande gewees toe die persoon met die naam
van Timol selfmoord gepleeg het hy John Vorster Plein? --
Ek weet daarvan Ja Edelagbare.

En u weet die geweldige publisiteit wat daaraan gegee 
is? --  Dit is korrek Edelagbare.

En u onthou die geval Biko nie waar nie? —  Dit is 
korrek Edelagbare.

En u weet die geweldige publisiteit wat daaraan gegee 10 
word, nie waar nie? --  Dit is korrek Edelagbare.

Nou professor, kan ons aanneem dat Dr Aggett ook daarvan
bewus sou gewees het? --  Edelagbare, ek sou reken dit is
seker redelik om so aan te neem.

Nou is dit nie maar *n baie eenvoudige saak om tot die 
konklusie te kom dat *n man met sy oortuigings en met sy vaste 
beskouings, in verband met hierdie soort van saak, dat hy 
baie goed sou ingesien het dat as hy homself om die lewe 
bring, dat hy dieselfde soort van verleentheid kan skep
hier as wat in daardie gevalle ontstaan het? -- Edelagbare 20
ek neem aanfcy sou seker daardie intellektuele insig kon h§.

Nou ons vind die situasie dat alhoewel u tot die konklusie 
kom dat hy nie wan-aangepas was in die sin van die woord dat 
hy hom psigologies eienaardig gedra het nie, dat u hom tog
beskryf as *n persoon met Ti sekere hardkoppigheid. --  Dit
is korrek Edelagbare.

Sou mens verder kon gaan en sou kon s§, en nou dink ek 
ook aan sy verhouding teenoor sy vader en in sy hele optrede,
dat hy ook *n trotse en *n doelgerigte mens was? --  Dit was
my indruk ja Edelagbare. 30

En dat hy self opofferend was vir sy ideale? r-- Dit
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is korrek Edelagbare.
Tewens, dat hy ter bereiking daarvan gewigtige dinge 

prysgegee het, soos byvoorbeeld die voortsetting van *n 
aangename verhouding met sy ouerhuis? Met ander woorde, 
wat ek vir u wil se professor, is hy het reeds sekere
offers gebring om sy doel te bereik. --  Edelagbare, ek
weet nie of ek dit so sal s§ nie. Hy het bloot *n raamwerk 
waar sy prioriteite verskil het van die van sy meer 
tradisionele oners, en ek dink hy sou waarskynlik meer 
opgeoffer het as hy sy eie prioriteite prysgegee het om aan 10 

te pas by sy ouers se verwagtinge. Ek dink juis - my 
indruk is juis, hy het die moed van sy oortuiging gehad en 
ook baie bevrediging daaruit geput om die lewe aan te pak 
op die wyse wat hy graag wou.

Heeltemal reg. Maar hy het, ter bereiking van sy oog- 
merke, het hy die beroep waarvoor hy werklik opgelei was, 
nie geheel en al nie, maar baie grootliks, laat vaar, is dit
reg? --  Edelagbare, ek sien dit anders hier. Ek sien
dat hy sy beroep, soos hy dit gesien het, uit sy raamwerk uit, 
verbreed het. Om nie net op ’n eng - en ek praat dan van uit 20 

sy raamwerk - om op ’n eng simptomatiese wyse te werk en net 
byvoorbeeld pleister werk te doen nie, maar om te probeer om 
verder deur te werk na die basiese oorsake van die problemem 
soos hy dit gesien het Edelagbare.

Maar mens sou dit ook kon vertolk as dat hy in werklikheid 
sy opleiding wat hy gehad het, prysgegee het om in ander
rigting te werk? Nie waar nie? -- Edelagbare dit is nie
hoe ek dit sien nie.

U sien dit nie so nie. Maar ek vra vir u, sou *11 mens 
dit ook...kan u insien dat ’n mens dit ook so kan vertolk? 30 

--  Edelagbare, ek neem aan enigiets is oop vir verskillende(
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vertolkings, maar ek sien dit nie so nie.

Maar redelikerwys, sien u ... kan u insien dat *n mens 
dit redelikerwys ook so kan vertolk soos ek dit aan u gestel
het? --  Edelagbare, ek moet s§, na die beste van my wete,
as mens die hele ontwikkelingslyn betrag van dr Aggett se 
volwasse-wording en hoe hy, nadat hy gekwalifiseer het as 
medikus en begin praktiseer het, en hoehy ontdek het, wat 
hom betref het, die basiese oorsaak van die werkers se 
probleme was, waarmee hy gewerk het, is dit vir my moeilik 
om te aanvaar dat dit andersins vertolk kan word. Maar ek 10 

neem aan in beginsel kan dit seker.
Goed. Nou net om dit so saam te vat, dit is my indruk 

dat u dr Aggett sien as iemand wat sy eie lot uitgewerk het 
en - of ek kan eerstens s§, sy eie lot bepaal het. He was 
a master of his own destiny. Hy het vir hom *n koers vooruit 
bepaal en daarna het hy daardie koers geloop en hy het hom
nie van stryk laat bring nie. Is dit reg? -- Dit is korrek
Edelagbare.

En kan ’n mens s§ dat hy die verband ook maatskaplike
dwang getrotseer het en sou trotseer? -- Tot ’n sekere 20
mate 3 a Edelagbare.

En dat hy persoonlike gerief nie hoog geag het nie?
--  Dit was my indruk Edelagbare*

Nou wil ek net aan u so s£, dat ek dink ons eie deskundige, 
professor Plomp, sal met u akkoord gaan in die sin, dat daar 
voor die oorledene se aanhouding skaars gevaar bestaan het 
dat hy sy eie lewe sou neem. Maar dat die posisie in 
aanhouding met al hierdie faktore wat ek vir u probeer noem 
het, inaggenome, die posisie heel anders kon verloop het.
Wil u daaroor kommentaar lewer? -- Ek is nie heeltemal 30

seker wat u my vra nie Edelagbare.
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Laat ek dit miskien net in komponente vir u@ee. In 
die eerste plek dink ek gaan ons gerieflik met u akkoord 
daar, dat voor dr Aggett se aanhouding was daar nie gevaar 
gewees dat hy - ons is nie bewus van *n rede waarom hy toe 
sou selfmoord gepleeg het nie. Maar dat nadat hy in 
aanhouding belajid het, saam met *n klomp ander mense, en 
met inagneming van sy persoonlike omstandighede en verbinte
nisse en assosiasies en aktiwiteite voor sy aanhouding, daar 
wel ’n klimaat en omstandighede aanwesig was wat in sy 
gedagtewereld kon bewerk het dat hy geeindig het met self- 10

moord. --  Dit is vir my baie vaag Edelagbare. Ek neem
aan as ’n mens dit breedweg stel, dat hy het selfmoord gepleeg 
as gevolg van die basiese persoonlikheid samestelling wat hy 
gehad het met inagneming van dit wat op hom ingewerk het, in 
die aanhouding, dan moet ek daarmee akkoord gaan, as dit is 
wat u bedoel?

Professor, om dit maar net in *n neutedoppie saam te vat, 
u skets vir die Hof *11 idealistiese humanis wat in die hande 
van die veiligheidspolisie beland. Ons doen aan die hand

20
dat *n idealis soos die oorledene mag gewees het, en *n humanis 
soos hy mag gewees het, was daar ook daardie ander fasette van 
sy persoonlikheid en belange wat ons genoem het. En dat u 
daardie laasgenoemde gedeelte verkeerdelik oor die hoof sien
wanneer u hom en sy eindbesluit beoordeel. -- Edelagbare, as
ek u reg verstaan, dan is die ander faktore wat u meld nie 
persoonlikheidseienskappe nie. Dit is maatskaplike norme 
en dies meer. Ek sien dit nie as deel van die persoon se 
persoonlikheidsamestelling nie.

Het u al gehoor van selfmoord om politieke oogmerke te
bereik? --  Ek het al van sulke bewerings gehoor ja Edel- 30
agbare.



3007.
54. G. Vorster.

Dink u daar bestaan so iets? -- Edelagbare, ek sou
reken in beginsel kan daar so iets bestaan.

Sou u u kan indink dat indien dr Aggett in ft ondervraging 
situasie sonder onwettige dwang, ander persone in onwettige 
opsigte sou betrek, dat dit vir hom kon ft skuldgevoel gee?
--  Dit sou moontlik kon wees ja Edelagbare.

Dat dit by ft persoon soos dr Aggett ft geweldige geeste-
like krisis kon veroorsaak? Gewetenskrisis? -- Edelagbare
dit is vir my onwaarskynlik, as ek inagneem...u se vir my, 
sonder onwettige dwang en name verstrek van persone. Dit is 10 
vir my onwaarskynlik dat dit op sigself vir hom ft geweldige 
krisis sou kon veroorsaak. Sekerlik skuldgevoel, ja.

Net ft skuldgevoel? -- Ek sou so reken Edelagbare.
Maar nie ft gewetenskrisis nie? --  Edelagbare, daar

is vir my ft mate van spekulasie hierin. Ek dink dit is ft 
graad verskil. Dit sal afhang van presies wat die werklike 
inhoud behels.

As hy sou weet dat as gevolg van dinge wat hy ges§ het, 
gaan nog ander persone aangehou word, en word aanstaltes 
gemaak om hulle aanhouding te bewerk, sou dit vir hom 20

miskien in so ft skuldgevoel kon dompel? --  Dit sou in
beginsel ook vir hom ft skuldgevoel kon veroorsaak Edelagbare.

En as hy daardie persone sou sentimente sou deel, in ft 
meerdere of mindere mate, sou dit ook ft gewetenskrisis miskien
kon veroorsaak? --  Ek is nie presies seker wat u daarmee
bedoel nie Edelagbare.

Kom ek maak dit eenvoudig, gestel hy deel die persone 
wat nou aangehou word, se sienswyse oor sosio-politiese 
omstandighede in Suid-Afrika, in ft meerdere of mindere mate, 
en as gevolg van wat hy s§ word daardie persone aangehou, 30

sou dit by hom ft skuldgevoel kon opwek? --  Ek sou reken dit
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kon wees, ja Edelagbare.

Sou dit by hom *n gewetenskrisis kon veroorsaak? Hat
hy hulle verraai het? -- Ek dink dit sou so gestel kon
word, ja.

Is dit omstandighede wat sou kon lei tot Ti besluit om
selfmoord te pleeg? In beginsel? --  Edelagbare, dit op
sigself lyk vir my skraal. Maar weereens is dit *n kwessie 
van graad. Dit hang af van hoe ernstig die aspekte is wat 
hierby betrokke is, dit hang af wie die persone is, dit hang 
af presies hoe hy voel oor die persone. Dit is moeilik om 10 
werklik te kan s§.

En u, ek neem aan, kan nie meer se as om dit net by 
die beginsel te laat nie. U kan dit nie toepas op die
geval Aggett nie? -- Nee, dit gaan net om die beginsel
dan.

Nou professor u het daardie verklarings gelees - laat 
ek net vir u so vra - het u enigiets daarin aangetref wat
onsamehangend was?--Mag ek net vra Edelagbare, na watter
verklaring u verwys?

Die twee wat u gelees het? -- Edelagbare, ek kan my 20
nie herinner dat ek spesifiek die indruk gekry het dat dit 
onsamehangend was nie.

Het u enigiets daarin gevind wat 'stress’ u weet wat 
dit is? --  Ek het my begrip daarvan ja.

Die sielkundige begrip. Vat dit openbaar het? --
Edelagbare, ek weet nie, ek het wel gemerk die twee verklarings 
het verskil en die feit dat by die tweede verklaring die heel 
eerste sin lui, "I am a Communist", sou mens kon laat spekuleer 
hoekom was dit nie by die eerste verklaring nie. Dit kon 
druk gewees het. Ek weet nie. Maar dit is hoekom ek verkies 30 
het om liewer daardie verklarings vir my doeleindes heeltemal
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buite rekening te laat.

Kyk, dit het inhoudelik verskil. Maar wat ek vir u 
vra, het u enige tekens daarin gekry, soos wat u dit gelees
het en gesien het, wat vir u gedui het op 'stress'. --
Edelagbare, ek het nie eers gesoek vir enige moontlike tekens 
nie, omdat ek reg van die begin af nie die gewig aan daardie 
twee verklarings wou toeken nie, omdat die omstandighede 
waaronder dit afgele was nie aan my bekend was nie.

Het u iets daarin gevind wat gelyk het na *n gebrek aan 
konsentrasie by die persoon wat skryf? Of verstrooide 10
konsentrasie? --  Edelagbare, weereens moet ek net meld,
ek het nie die twee verklarings so deeglik bestudeer 
met die idee om so iets moontlik te vind nie.

DisoriSntasie? -- My antwoord is dieselfde Edelagbare.
Depersonalisasie? --  Ek moet dieselfde antwoord gee

Edelagbare. Ek het nie daardie twee verklarings vanuit 
hierdie raamwerk eers probeer bestudeer nie.

En die kwaliteit van die handskrif? -- Edelagbare, ek
het getikte foto-kopiee gehad.

Het u van albei net getikte kopieS gehad? -- Dit is 20
korrek Edelagbare.

U het nooit die handskrif gesien nie? Die manuskripte 
gesien nie? --  Nie sover ek kan onthou nie Edelagbare.

Is u seker? -- Edelagbare, na die beste van my
rekolleksie het ek twee getikte fotostate gehad.

Nou professor, sou ’n mens kon verwag dat as *n mens daardie 
verklarings uitskryf en jy verkeer onder hoS spanning, dat
dit opsigtelik sal wees? As mens na die stukke kyk? --
Edelagbare, daar is so *n moontlikheid dat n opgeleide persoon 
dit sal kan optel. Die moontlikheid bestaan. 30

En as dit van *n sekere erge graad is, dan sou sekerlik
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ekself en u en meeste ander betreklik intelligente men.se
dit kon bemerk nie waar nie? --  Die kanse is goed, ek
dink Edelagbare.

En sou *n mens verwag dat as Yi persoon so iets skryf 
en die persoon verkeer in *n staat van erge spanning, dat
die persoon se hande byvoorbeeld sal sweet? --  Die kanse
is goed dat dit so sou wees. Dit sal wel verskil van 
individu tot individu, maar dit is in beginsel moontlik.

En dat as ft mens so iets sou skryf en jou hande is 
baie gesweet, dat *n mens ook op die papier moontlik daarvan 10

tekens sou kon sien? --  Edelagbare, ek sou se die moont-
likheid bestaan sekerlik.

Dit is tog *n alledaagse ervaring, is dit nie professor?
--  Wel Edelagbare, ek is nie seker wat u bedoel nie?

Ek bedoel as *n mens skryf en jy skryf onder druk, of 
jy skryf eksamen of iets dergeliks, en jy verkeer onder hoS 
spanning en jou hande sweet, dat jou bladsye en dies meer
tekens daarvan toon. -- Edelagbare, ek sou reken dit kan
in sekere gevalle moontlik wees. Ek sien baie skrifte van 
studente wat in eksamentoestande skryf, wat dit beslis nie 20 

het nie, so, dit sou afhang van hoe die persoon die spanning 
kan hanteer, maar in beginsel is dit sekerlik moontlik.

Die soort spanning wat mens hier veronderstel, op die 
basis- van die veronderstellings wat aan u voorgehou is 
vanoggend, is spanning wat ... waar ten opsigte van eksamen-
situasies kinderspeletjies is, nie waar nie? -- Ek sou so
reken Edelagbare.

Het u die verklaring gesien wat die oorledene aan sersant 
Blom verstrek het? -- Ja Edelagbare.

En wat daardie verklaring betref,vind u dit ook sinvol 30 
en logies? En samehangend? -- Edelagbare, my indruk was
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- ek moet dit net kwalifiseer, dat die verklaring deur die 
betrokke polisiebeampte geskryf is. Dit is vir my in 
tipiese...sal ek maar se "polisietaal" of polisie terme 
gestel. So, ek is nie seker of dit die oorledene self is 
wat dit geskryf het, en of dit die persoon is vat die 
verklaring afgeneem het nie. Maar dit is heeltemal logies.

Ja. En geintegreerd? --  Heeltemal logies en geinte-
greerd.

En ook toekomsgerig, nie waar nie? Dit is ’n klagte met 
die oog op *n vervolging? --  In daardie sin, ja Edelagbare. 10

Het u miskien die selregister gesien wat gehou was en 
wat ook deur die oorledene ingevul is die laaste paar dae
van sy lewe? --  Edelagbare, ek dink ek het vlugtig daarna
gekyk.

Kan u enige kommentaar daaroor lewer? --  Ek het nie
kommentaar daaroor nie Edelagbare.
ADV SCHABORT AAN HOF: Edelagbare, betreffende die boeke 
dink ek nie dit is eintlik gerieflik en reg dat daarmee op 
hierdie stadium gehandel word nie, want ek dink die getuie 
het vir u ges£ dat hy dit eers wil lees, of wat ookal die 20

geval mag wees. Hy is duidelik op die oomblik nie 
gekwalifiseer om enige iets daaroor te s§ nie.

Is dit reg professor? --  Dit is korrek Edelagbare.
HOF: Is u van voornemens om vrae daaromtrent te stel
mnr Schabort? Ek mag miskien net volledigheidshalwe aandui 
dat indien professor Vorster meen dat hy kan help as hy meer 
tyd kry om na die boeke te kyk en dit te lees, sal ek hom 
die geleentheid gun. Indien professor Vorster aandui dat 
hy nie in *n posisie is om daaroor ’n opinie te wil gee nie, 
dan sal ons dit so aanteken. 30

ADV SCHABORT: Soos u behaag Edelagbare.
HOF / ___
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HOF: Hy is nie verplig om enige opinie daaromtrent te
gee nie, ek het dit maar net voorgele om te hoor of hy kan 
help deur iets te se daaromtrent.
ADV SCHABORT: Soos die Hof behaag Edelagbare. Wei Edel- 
agbare, dit is duidelik sy keuse.
HOF: Ja* Wil u daarna kyk om te kyk of u kan help
professor? Edelagbare, ek is heeltemal bereid om daarna
te kyk. Ek sal eintlik eers weet of ek iets kan bydra nadat 
ek dit gelees het.

Die hele boek, of net die bladsy? Ek is geinteresseerd 10 
in die twee bladsye. Van die besondere boeke. -- Edelag
bare, ek sou persoonlik graag die twee bladsye in konteks 
van die.hele boek wou....

Omtrent hoe lank sal nodig wees? --  Seker etlike ure
Edelagbare.
ADV SCHABORT: Edelagbare, as ons mag aan die hand doen, 
dit is omtrent 3 uur nou. Dit is duidelik as ons nou *n 
uur moet verdaag, dan is dit nie die moeite werd om met ’n 
ander getuie te begin nie.
ADV BIZOS: lour Worship sir, with respect, I have another 20 
proposal to make, I believe sir, that Your Worship's view 
that these two pages may have been some sort of a message, 
require investigation. It is clear sir - I know the one book,
I don't know the other.
COURT: Do you know "Zorba the Greek"?
ADV BIZOS: That is so sir. Now I believe that there may 
well be a message there sir, because I know the book. I 
believe that Professor Vorster should be ;given an opportunity 
to read such portions of the book as he considers relevant to 
give him the two pages in context. Now I am sure that he 30 

will be able to do that overnight sir, but I would submit with
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respect sir, that we should call the next witness and 
utilise the one hour or three-quarters of an hour that we 
have because with respect, it is valuable time and having 
regard to the program that we think we have set ourselves 
out, we may run into difficulties if we don't utilise the 
time sir. I would like, with respect, to... I only have 
two questions in re-examination, if it were allowed to me, 
of the Professor. I don’t know whether Your Worship wants 
to give me an opportunity now or after he has come back 
with the books. But we should take another witness in 
the meantime sir, with respect.
COURT: Thank you Mr Bizos.

Professor, as dit enigsins kan gebeur, dan sal ek gra.ag 
wil he dat u die boeke lees. Ek is nie van voornemens om 
intussen ft ander getuie te roep nie en ek sal verdaag sodra 
as die geleentheid daar is om ft kans te kry. Ek is van 
voornemens om deskundige getuienis van hierdie aard by- 
mekaar aan te hoor. Dit maak vir my dinge so gerieflik 
soos moontlik. My voornemens is om ft paar vrae aan u 
te stel intussen.

Ek het gehoor tydens ondervraging deur mnr Schabort 
dat daar is gepraat van ft tipiese student. U het ook die 
term gebruik. --  Ja Edelagbare, miskien kan ek iets van
my dilemma deel...

Ja, ek wil u die geleentheid gee om dit te verduidelik,
want ek verstaan dit nie. --  Daar bestaan nie uit my
raamwerk uit ft tipiese student of die gemiddelde student nie. 
Maar ek het bloot probeer akkommodeer wat die advokaat aan 
my gestel het. Vir my is daar nie so iets nie.

Ja. U het ft indruk gelaat deur saam te gaan met die
uitdrukking professor. --  Maar my poging was bloot om ft

kommunikasie / ....
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Dan is u gevra oor die assosiasie van *n persoon, in 

hierdie geval dr Aggett, met ander persoonlikhede. Professor, 
wat ek graag sal wil weet is, speel die karakters met wie 
iemand assosieer nie Yi rol in die sielkundige beeld wat 
daardie man vorm, of rondom hom gevorm word nie? Op die
leeftyd van wyle dr Aggett nie? -- Edelagbare, dit speel
seer sekerlik ’n rol.

Dit speel wel ’n rol? --  Dit is korrek.
Die invloed van ander, speel dit ook Yi rol op die 10

sielkundige beeld van die individu? --  Dit speel *n rol,
sou ek se, oor miskien die bepaalde uitkyk wat die persoon 
het, die bepaalde inhoud van sy raamwerk, maa nie noodwendig 
oor die vlak van funksionering van daardie persoon nie. Of 
hy effektief funksioneer, of nie. Maar miskien die inhoud 
met betrekking tot sy gesigspunte en dies meer.

Dit is juis die punt. Die gesigspunte wat ’n persoon
kan vorm, is dit korrek? Verstasm ek u korrek? -- Dit is
korrek.

En die uitgangspunte wat *n mens kan vorm betreffende 20
sekere situasies? --  Dit is korrek.

Dit speel *n rol? --  Dit is korrek.
Daar is ook gevra - ek verwys na die weiering van 

militSre diens te verrig. U het daar ook kommentaar 
gelewer. --  Dit is korrek.

Is dit nie ’n manifestasie van ’n houding van Yi persoon 
wat bereid is om *11 standpunt te neem teen die owerheid, of
hoe u dit ookal wil uitdruk nie. -- Edelagbare, ek sou
reken dit sou hier waarskynlik gaan om Ti opweeg van prioriteite. 
As dit werklik vir die persoon as basis geld, naasteliefde, ;)0
en nie geweld, sou ek reken dat dit waarskynlik die oorwig

s ou / ....
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sou swaai, nie noodwendig die begeerte of *n keuse om 
noodwendig teen die owerheid in opstand te kom nie.

Nee, ek probeer die woord "opstand" vermy professor.
Ek praat van standpunt inneem teen die owerheid. --  Dit
is korrek Edelagbare, ek sou reken as dit vir ’n persoon 
belangrik genoeg is, dit hom sou noop om standpuntin te 
neem.

U noem dit ft geval van prioriteite? ---  Dit is korrek
Edelagbare.

En die weiering van dr Aggett om militere diens te 10
verrig sien u as ’n manifestasie van so ’n geval? -- Dit
wil vir my so lyk Edelagbare.

En sal ’n mens dit dan nie as Ti logiese konsekwensie 
verwag dat hy ook, wanneer hy gekonfronteer word, om inligting 
te verstrek omtrent sekere aktiwiteite of persone, dat hy
daarteen ook sal standpunt inneem nie? ---  Edelagbare, ek
sal nie se op grond van die weiering van militere diens wat 
skade aan ander persone, uit sy raamwerk uit, sou beteken nie.

Nee, nee, ek wil h§ u moet my reg verstaan. Ek probeer 
’n karakter trek van *n..(agtergrond geraas). As ek dit so 20 
kan uitdruk. Miskien is dit nie heeltemal in u terme nie,
maar u verstaan wat ek bedoel. --  Mag ek vra om asseblief
net die vraag te herhaal? Ek is nie heeltemal seker nie.

Sal u nie verwag dat ’n persoon wat reeds gemanifesteer 
het dat hy, deur militere diens te verrig, weier om dit te 
verrig, duidelik gemaak het dat hy standpunt sal inneem teen 
die gesag? -- Dit is korrek, wanneer sy eie prioriteite
vir hom daartoe noop.

Ja. Nou wanneer hy hom nou in *n situasie bevind dat
hy moet inligting verstrek aangaande mense of situasies waar 30

hy betrokke is, wat hy nie graag wil verstrek nie, dat hy
s al / ....
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sal standpunt inneem om dit nie te verstrek nie.   Edel
agbare, ek sou se dat hy dan met ander ■woorde wel die vermoS 
daartoe het.

Lie vermoS s§ u. En as hy horn nou wel in *n posisie 
bevind dat hy besef hy moet die inligting verstrek wat hy 
aanvanklik van die gesag wou gehou het, wat se effek sal dit 
op so ’n persoon h§? *n Persoon wat tot *n standpunt dryf 
maar tog voel hy kan nie verder nie? —  Edelagbare, ek 
reken dit sou ernstige konflik by hom...

Ti Ernstige konflik. Wil u dit graad verskil, of staan 10
u by ernstige konflik? -- Edelagbare, die probleem is,
dit sou afhang van die spesifieke inhoud. In beginsel, *n 
konflik, die graad van konflik sou afhang van hoe belangrik 
die persone vir hom is, wat die graad van die inligting is 
en dies meer.

En dit is op hierdie stadium bloot Ti hipotese professor, 
wat ek stel aan u, dit is geen aanduiding dat ek dit bevind 
as feite nie. Ek wil he dit moet duidelik verstaan word.
En as daar so *n konflik ontstaan, en in die konflik is 
inherent die feit dat hy voel iemand is verraai, iemand na 20 

aan hom is verraai deur sy optrede, hoe sal dit so ’n persoon
affekteer? -- As ek reg verstaan, deur sy eie optrede
het hy iemand verraai?

Ja. Het hy iemand of mense naby hom verraai. --  Edel
agbare ek sou reken dit sal by hom konflik veroorsaak.

Taamlik sterk? -- Afhangende van die erns van die
verraad en die moontlike konsekwensies van die persone wat 
hy verraai het, sal die graad van konflik bepaal.

Kan u se dit kan sterk konflik wees? Of in ’n ligte
graad? --  Dit kan sterk konflik wees, afhangende van die 30
konsekwensies van sy verraad vir die betrokke persone.
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As die konsekwensies van so ft aard is dat hy tot insigte 
kom of ft besef kom dat daar teen die mense wat hy voel hy het
verraai opgetree kan word? -- Dit sou die konflik vererger
Edelagbare, na my mening.

Grootliks of in ft geringe mate? ---  Edelagbare, ek
dink weereens sou dit afhang van presies die aard van optrede.
As hy voel dat daardie mense baie swaar gaan ly, of wat ookal, 
onder wat hy gedoen het, sal dit die konflik vererger.

En nou kan ft mens seker hierdie konflik situasie terug- 
lei tot ander faktore, bydraende faktore, betreffende die 10 

persoon se sielkundige beeld? --  Ek sou so reken Edel
agbare .

En jy kan gaan selfs tot insidente waar u begin het, 
die adolessensie Jare. --  Dit is korrek.

Ons sal later daarby kom, om net die beeld duideliker 
te kry. Professor, hierdie vrae wat ek nou vir u gaan stel, 
ek wil h§ u moet duidelik verstaan die posisie waarin ek 
verkeer, en dit is die rede waarom ek hierdie vrae aan u 
stel, ek wil tevrede wees dat u ft deskundige is. En ek 
moet tevrede wees dat die feite waarop u u bevinding gemaak 20

het, betroubaar is. Dit is die rede... -- Ek aanvaar dit
Edelagbare.

Nou u is ft praktiserende kliniese sielkundige. --
Deeltyds, korrek Edelagbare.

Deeltyds. Maar u is in die praktyk? -- Dit is korrek.
U het dus pasiente? --  Dit is korrek Edelagbare.
Sien u hulle gewoonlik? -- Ja.
Spreek u hulle? -- Ek spreek hulle gereeld Edelagbare.
In uitsonderlike gevalle, of as ft reel? --  Op ft vaste

roetine basis Edelagbare. 30
Vaste roetine basis. Kan ek verstaan dat u hulle

gereeld / ...
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gereeld sien? -- Dit is korrek Edelagbare.

Vir welke rede sien u hulle gereeld? --  Edelagbare
dit is persone wat na my verwys word wat aanpassingsprobleme 
het en nie in staat is om effektief hulself te handhaaf in 
hulle daaglikse lewe nie, en dan probeer ek met behulp van 
psigoterapie hulle beter toerus om *n meer effektiewe aan- 
passing te maak.

Vat ek eintlik probeer vasstel, voordat u nou oorgaan
tot die terapie, probeer u *n deeglike diagnose maak? --
Absoluut Edelagbare. ^

En het u meer as een konsultasie nodig in die meeste 
gevalle om ’n behoorlike diagnose te kan maak? --  Edel
agbare, gewoonlik een.of twee.

Een of twee. Daar is gevalle wat twee nodig is? --
Meer die uitsondering. Gewoonlik is een voldoende Edelagbare.

Daar is gevalle wat twee nodig is? —  Korrek.
Waarom? -- Edelagbare, dit hang af van die mate

waartoe die inligting beskikbaar raak tydens die eerste 
onderhoud byvoorbeeld. Dit hang af van die omvang van die 
probleem, as dit byvoorbeeld ’n aanverwante dissipline sou 20

raak, soos neurologie of miskien ... kom ek beperk my by 
wyse van *n voorbeeld tot neurologie, moet daar miskien 
bykomende inligting ingewin word vanaf ander spesialiste 
voordat die prentjie volledig sal wees.

Daar is ... som ek dit reg op professor, dat u het 
deeglike ondersoek nodig om te kan diagnoseer, korrek te 
dianoseer? --  Dit is korrek Edelagbare.

Die beste wyse vir ft korrekte diagnose in so *n geval,
neem ek aan, is persoonlike onderhoude? -- Dit sou die
beste wees, met aanvullende hulpmiddele. 30

En dit verskil seker van persoon tot persoon om *n behoor
like / ....
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like diagnose te kan maak? Vat ek bedoel, sommige mense,
u dring makliker deur tot by sommige mense as by ander? --
Ek sou so s§ Edelagbare.

En u herken seker ook in die proses die uniekheid van 
die persoonlikheid van daardie persoon? --  Korrek Edel
agbare .

Dit speel »n rol? --  Dit is korrek.
So, daar kan dus aanvaar word dat, by meer as een 

geleentheid, laat ek dit so stel, dikwels is dit nodig om
meer as een ondersoek te hou? --  Ek stem nie heeltemal 10
saam nie Edelagbare. Ek is meestal tevrede met een kon- 
sultasie vir *n diagnose, maar dan moet ek dit net kwalifiseer, 
en dit is dat soos wat die behandeling aangaan, maag daar dan 
weer gemodifiseer word op die aanvanklike diagnoses. So, in 
daardie sin is dit dan korrek.

Ja. Terwyl u dan verder gaan, dan sien u nog iets
raak wat u nie vroeer raakgesien het nie? --  Dit is
korrek.

En dit is gewoonlik puntjies wat u by die eerste onder
soek nie raakgesien het nie? --  Dit is heeltemal korrek. 20

So die geheel beeld vorm eintlik by ’n sielkundige
diagnose eers na meer as een geleentheid, is dit nie? --
In daardie sin is dit korrek Edelagbare.

Professor, in hierdie geval was u natuurlik aangewese, 
nie op persoonlike onderhoude nie, maar op inligting wat aan 
u verstrek is? --  Dit is korrek Edelagbare.

Ek dink dit is nodig dat ons die ouderdom van die
inligting probeer kry. En u kan maar verwys na u verklaring.
Ek is by paragraaf 3* Ek het opgemerk dat hier aantekeninge

_ 30gemaak is ... altans, dat die inligting vervat tussen knipsels
en aantekeningboek gehou tot in 1 9 7 8, en briewe, ekskuus tog, 
laat ek dit net opdeel ... knipsels, aantekeningboek wat dr / ...
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dr Aggett gehou het in sy adolessente jare, ft aantal briewe
aan sy ouers en suster in die sewentiger jare tot 1978. --
Dit is korrek.

Is dit die tydperk? Van die inligting? ’78? --
Met betrekking tot die briewe.

Het ft ondersoek betreffende feite so lank gelede enigsins
besondere betekenis? -- Edelagbare, dit is sekerlik nie
die ideale omstandighede nie. Mens sou graag - hoe meer 
resent die inligting kan wees, hoe meer volledig en betroubaar. 
Maar ek dink dit het wel waarde. 10

Ja. Waarom sou u die meer resente inligting verkies?
--  Edelagbare, dit is maar bloot die beginsel, hoe meer
inligting beskikbaar kan wees, hoe meer resent die inligting 
kan wees, hoe meer volledig kan die beeld wees.

Is dit nie ook die verandering ... die veranderlikheid
van die persoonlikheid, is dit nie ook ft faktor nie? --  Dit
sou beslis ft rol speel.

Is dit nie redelik aanvaarbaar om aan te neem dat ft 
persoon wat in 1978 ft bepaalde sielkundige beeld manifesteer 
het, in 1980 die teenoorgestelde kan...nee, ek sal nie die 20
1teenoorgestelde1 gebruik nie, maar heelwat anders? --  Dit
kan in beginsel so wees ja Edelagbare.

En dan praat u van verslae deur die lede van die polisie 
oor sy aanhouding en ondervraging, en medieseverslae. Nou
wat presies het u daaronder gehad? -- Edelagbare, ek het
dit net volledigheidshalwe gemeld, ek het nie enigiets daarmee 
gedoen nie. As ek my reg herinner dan was die verslag oor 
die nadoodse ondersoek die mediese verslag.

Ja, hierdie wat u hier noem, verslae van die polisie 
oor sy aanhouding en ondervraging en mediese verslae, het dit 30 
enige rol gespeel in u diagnose? -- Nee Edelagbare.
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Enige rede waarom u dit genoem het? --  Net
volledigheidshalwe, oor al die bronne wat tot my beskikking 
gestel was.

U het geen waarde daaraan geheg nie? --  Dit is
korrek.

En u het ook dr Aggett se twee verklarings aan die 
veiligheidspolisie, en die het u reeds oor gepraat, en dan 
die van dr Lombard (?)• --  Dit is korrek.

Dr Aggett se aansoek om die beurs wat hy ontvang het,
watter jaar was dit? --  Dit is ’n hele paar jaar terug.
Ek kan nie spesifiek onthou nie, dit is *n beurs wat hy 
ontvang het tydens sy mediese opleiding. So, dit moet *n 
hele rukkie terug wees.

Ek is besig om vas te stel professor, wat se waarde dit 
by u gedra het. Ook tydsverbonde, en wat se waarde u 
daaraan heg. Ek wil nie...vir my die werklike feitlike 
datum op die dokument, is vir my nie so van insiggewendheid 
nie, ek probeer vasstel wat se waarde u aan hierdie dokument
geheg het? --  Ek het dit met bewustheid van die feit dat
dit verouderde data is, ge-evalueer Edelagbare.

Die datum wat u in gedagte gehad het, kan u nie nou 
se nie? --  Ek sou skat dit is in die omgewing van '73/’74.

En dan kom ons by paragraaf 4 se inligting. Dit is
die persone met wie u onderhoude gevoer het? --  Dit is
korrek Edelagbare.

En eerstens is die ouers genoem? --  Dit is korrek.
Wanneer was dit? --  Ek skat dit was ongeveer April.

Maart/April van hierdie jaar Edelagbare. April of in 
daardie omgewing. April/Mei miskien.

Ek sal u se hoekom ek die vraag vra professor, dat die 
datum vir my hier ook belangrik is. As ons in die howe
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getuienis evalueer, dan kyk ons ook na die omstandighede 
waaronder getuienis afgele is. Selfs die emosionele
toestand van mense word in aanmerking geneem. --  Lit
is korrek.

Dit is waarom die datum vir my ietwat belangrik is, 
want ek wil weet wat se waarde u geheg het aan die getuienis
wat u oorweeg het. --  Edelagbare, ek het meerwwaarde
daaraan geheg met betrekking tot die meer resentheid daarvan.

Die resentheid. -- Maar ek het ook inaggeneem dat
daar met betrekking tot die ouers vir *11 tyd lank al reeds 
•n verwydering bestaan het.

Vat ek meer geinteresseerd is professor, van u kant af, 
is die emosionele toestand van die mense wat die inligting 
aan u verstrek het. Daarom probeer ek vasstel hoe lank 
na die afsterwe van dr Aggett het u die onderhoud met die 
mense gevoer. ——  Edelagbare, as ek my notas sou kon 
raadpleeg sal ek vir u die presiese datum gee. Ek skat
dit was ongeveer 2 na 3 maande na die dood van dr Aggett.

En mev Burger? -- Dit was in dieselfde tyd gewees
Edelagbare.

Almal saam? --  Dit is korrek. Afsonderlik, maar
in dieselfde tyd.

Dieselfde datum, of verskeie datums? U praat van 
dieselfde tyd. Vas dit dieselfde dag wat u die persone
gesien het, of verskillende datums? -- Dit was dieselfde
dag gewees Edelagbare.

Het hulle almal saam na u toe gekom? -- Korrek.
Juffrou Breytenbach? -- Die res van die persone wat

daar vermeld word het oor *11 tydperk van ongeveer twee weke 
periodiek, soos wat daar met hulle reelings getref is, 
hulle opwagting by my gemaak.
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Mnr Dyson, kan u onthou wanneer u hom gesien het? —
Dit was ook min of meer in daardie stadium Edelagbare.
Mei maand. Sou ek skat.

Omtrent Mei maand. -- Maar ek kan die spesifieke
datums kry as u dit graag wil he.

Ek mag u dalk help professor, dit is onwaarskynlik dat 
dit Mei maand was, want die verklaring is die 19de April
hier geteken. Dit is toe al geteken. -- Ek moet erken,
ek is nie heeltemal seker van die datum nie. Ek skat 
Edelagbare. Ek het nie bewustelik dit probeer onthou nie. 10

Dr Floyd? --  Ook in dieselfde tyd Edelagbare.
Het u enige van hierdie persone wat nou...die name is 

genoem, het u enige van hulle probeer ondervra in diepte? 
Ondersoek in te stel om hulle getuienis, as ek dit so kan
noem, te evalueer? -- Edelagbare, ek het nie gebruik
gemaak soseer van ft ondervragingstekniek nie, maar wat ek... 
of wat hier beskryf word as ft kliSnt gesentreerde onderhoud, 
wat so ongeveer ft uur geduur het, en die persoon net in 
ft ongestruktureerde situasie toegelaat om net te gesels.
En die onderhoud is dan op band opgeneem en agterna in 20
diepte bestudeer.

U het hulle as't ware toegelaat om te praat en aanvaar
wat hulle se? -- Dit is korrek.

Nou professor, is dit nie menslik om te aanvaar dat 
hierdie persone, synde naasbestaandes en intieme vriende van 
die oorledene, redelik emosioneel was? Veral inagnemende
die omstandighede waaronder hulle seun oorlede is? --
Edelagbare, ek sou reken hulle sou meer emosioneel wees as 
wat hulle sou gewees het indien hy nog in die lewe was.

Ja. En die emosionele toestand van ft persoon, affekteer 30
dit nie gewoonlik ook die trant van sy relaas wat hy gee nie?

i
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--- Ek sou aanvaar dat dit ’n invloed het Edelagbare.
Is daar nie *11 menslike geneigdheid by mense om wanneer 

hulle praat van ’n persoon wat so onlangs heengegaan het,
meer klem te le op die goeie nie? --  Dit is inderdaad so
Edelagbare, na my mening.

Ten spyte van daardie mening wat u het, het u weinig 
vrae gestel om vas te stel of die inligting waarop u *n
opinie moes baseer, korrek is? --- Edelagbare, ek het
doelbewus nie vrae gestel nie, omdat dit die spesifieke 
tegniek is waarvolgens ek die evalueering gedoen het. 10

Ek het wel ander maatreels probeer inbring om die indrukke 
wat ek gevorm het van die verskillende onderhoude, te vergelyk 
en te toets.

Deur ander persone te sien? --  Nee, dit is een van
die aspekte. Die ander aspek is dat ek byvoorbeeld gekyk 
het hoe vergelyk dit met die verklaring van die industriele 
sielkundige, dr Lombard, en dat ek 00k gekyk het hoe vergelyk 
dit met die algemene strekking van die briefwisseling wat ek 
gekry het en die prentjie het mekaar nogal aangevul. En 
ondersteun.

So u het ’n veiligheidsmaatreel getref? --- Ek het
probeer, en ek wil dit 00k vir u stel, ek dink nie dit is 
feilloos nie. Dit is binne die grense van wat beskikbaar 
was'. Ek wil nie aanspraak daarop maak dat dit ’n absolute 
getoetste volledige perfekte beeld is nie. Dit is ’n 
kliniese indruk wat ek probeer vorm het.

Nou nadat u hierdie inligting gekry het, het u, wat u 
se, ’n sielkundige beeld van dr Aggett saamgestel? --- Dit
is korrek, ek het probeer.

Kan u miskien vir ons ’n aanduiding gee wat u bedoel met 30

die sielkundige beeld? Wat sluit u daarby in met, u begrip
v an / ....
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van sieikundige beeld, vir doeleindes om vir ons te verduidelik
asseblief? --- Edelagbare, ek kan dit miskien probeer omskryf
deur te se dit is om so volledig as moontlik *n Deeld te 
proveer vorin van hoe die persoon homself opstel, of handhaaf 
in sy inter-persoonlike verhoudings. *n Idee te probeer kry 
van so *n persoon se prioriteite en behoeftes en gevoelslewe 
en tot watter mate so persoon effektief in inter-persoonlike 
verhoudings funksioneer en aangepas is.

U het - ons het reeds daarna verwys - u het, nadat u 
die inligting gekry het, met professor Beyers en mej Joubert 10 
raad gepleeg? --  Dit is korrek.

Enige besondere rede daarvoor professor? Edelagbare
dit was net *n verdere poging van myself, omdat ek net *n 
bykomstige soort van *n maatstaf wou inbou om my eie beoordeling 
te verifieer, dat ek dit vir twee ander persone gegee het 
om net te kyk hoe vergelyk dit met my eie kliniese indruk 
wat ek gevorm het. Ek sou reken dit is *n poging net tot 
groter wetenskaplikheid van die ontleding van die data.

Wetenskaplikheid of iets anders professor? Bloot om 
wetenskaplikheid of iets anders? Hoekom ek u vra, u het 
in daardie selfde paragraaf ook melding gemaak,"hierdie was 
bloot ’n interne maatreel om my eie objektiwiteit te verseker 
en dan is "objektiwiteit" in aanhalingstekens hierso. ---
Dit is korrek Edelagbare.

Is dit die beweerde rede gewees? --- Dit is wat ek
daarby bedoel, is wetenskaplikheid, sistematiek.

Ek sien. --- Want-die rede hoekom ke objektiwiteit
daar in aanhalingstekens sit, is dat vanuit my raamwerk daar 
streng gesproke nie objektiwiteit is nie.

Ekskuus tog? ___ Die rede hoekom ek dit in aanhalings- 30
tekens gesit het, is omdat vanuit sieikundige raamwerk,
streng gesproke nie iets is soos objektiwiteit m e .  Maar / ...
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Maar wel net *n waarneming vanuit ’n bepaalde raamwerk.

Dit is eintlik *n subjektiewe v'aameming? --  Edelagbare
dit is korrek. Uit my raamwerk is alle waarnemings subjek- 
tief.

Dit is waarom die woord "objektiwiteit" vir my hier *n
bietjie eienaardig voorgekom het. --  Edelagbare, dit was
weerens *n poging gewees, net ter wille van kommunikasie, 
en dit is hoekom ek dit in aanhalingstekens gesit het.

Ja, u het verduidelik, ek is tevrede daarmee, dankie.
U het ook die stelling gemaak dat - daar is vrae gestel 
maar ek dink tog ek wil dit *n bietjie duideliker kry omdat 
daar heelwat gewag gemaak is en daar sal seker teruggekom 
word daarna - sy waardes■verskil van die van veral sy vader. 
Wat bedoel u? Wat het u daarmee te kenne gegee? Dit is 
nie vir my heel duidelik in watter opsig dit dan nou verskil?
--  Edelagbare, een inhoudelike voorbeeld is byvoorbeeld die
feit dat hy nie sy baard wou afskeer terwyl sy vader blykbaar 
daarop aangedring het. Halle het *n verskillende raamwerk, 
of verskillende prioriteite gehad in hulle uitkyk op die 
lewe. En hulle het in die opsig verskil.

U noem die baard? --- Dit is net ter illustrasie van
een inhoudelike voorbeeld wat wel aanleiding tot konflik 
gegee het.

Kan u nog vir u miskien herinner waar u gekom het aan
die inligting omtrent die baard? --  Edelagbare, as ek reg
onthou is hierdie stukkie inligting in die verklaring wat 
dr Aggett self gegee het. Ek mag my verkeerd herinner, maar 
ek het *n idee dat sy suster ook in die onderhoud dit aan my 
gemeld het.

Die baard was *n belangrike faktor? Soveel so dat u
dit nog vandag onthou? --  Wee, ek probeer bloot ter

illustrasie /


