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illustrasie gee van een voorbeeld.
Ek sien. --  Ek sou die breere stelling wou maak

deur te se dat hulle prioriteite het verskil. Ek sou se 
dat dr Aggett nie die tradisionele - ek weet amper nie hoe 
om dit te beskryf nie...dinge soos geld, status, besittings, 
ensovoorts, aansien, was nie vir horn belangrik nie, in die 
opsig dink ek het hy heelwat verskil van sy vader se uitkyk.

Waar het u aan hierdie inligting gekom? --- Dit is >11

globale indruk wat ek saamstel uit die onderhoude met sy 
vader en moeder. Hulle siening daarvan. Ook met sy 
suster, en dan ook spesifiek een brief wat hy aan sy ouers 
gerig het en waarin hy probeer om sy sieninge aan hulle 
te verduidelik en vir hulle te se dat hy hulle respekteer 
vir hulle siening, maar dat sy prioriteite anders le en dat 
hulle hom so, as ek my reg herinner, dit is nie inhoudelik 
dieselfde woorde nie, maar die strekking, dat hulle hom so 
moet aanvaar.

Professor op bladsy 6 , paragraaf 13, dit is nog ft 
stukkie inligting, as u daar meer besonderhede kan gee?
"Dr Aggett raak aktief betrokke by arbeidsaangeleenthede".
Kan u vir ons help om aan te dui waar u hierdie inligting
vandaan kry? --- Edelagbare, as ek my reg herinner het ek
dit hoofsaaklik gebaseer uit wat dr Floyd my meegedeel het 
tydens ons onderhoud, asook mnr Dyson, asook...ek het dit 
wel ook gesien dat dit gemeld is in die verklaring wat hy 
self afgele het, of dat hy dit self so meld, en ek dink in 
’n mindere mate ook juf. Breytenbach.

Nou het u diep genoeg gekyk na die verklarings, om dit 
waar te neem? --- Ek het die verklarings deurgelees Edel
agbare .

Diep genoeg, noukeurig genoeg, om dit waar te neem? --



3028.

Ek het dit een keer aandagtig...een of twee keer aandagtig
deurgelees, ja.

En hierdie uitdrukking, "op besielde wyse werk hy", is
dit u eie term, of het iemand dit so aan u beskryf?
Edelagbare, dit is die indruk wat ek gevorm het nadat veral 
dr Floyd aan my beskryf het hoe dr Aggett se werksprogram 
daar uitgesien het. Die lang ure wat hy ingesit het, die 
belangrikheid wat sy werk vir horn was, ook aangevul deur mnr
Dyson en juffrou BreytenDach.

Professor, is dit altyd moontlik om aanduidings te kry 10
dat iemand voornemens het om selfmoord te pleeg? Edel
agbare, dit is nie in alle gevalle moontlik nie, volgens die 
literatuur gee sommige verwysings aanduiding d.at tot 7 uit 10 
gevalle duidelike aanduidings gee, *n ander outoriteit se 8 uit 
1 0. liaar dit is uiteraard nie altyd die geval nie.

Sou u se dat *n medikus sal sy gedrag meer duideliker
kan bepaal? Beheer? As die gewone man nou? --  Edelagbare?

Vat ek probeer aan u oordra, sou u verwag dat *n mens 
met mediese agtergrond, beter daartoe in staat is om sy 
voornemens geheim te hou, om dit so uit te druk? As hy 
enige voornemens gehad het om iets te doen? EdelagDare,
dit sou impliseer dat...

lets op hierdie vlak. --- Dit sou impliseer dao
medici min of meer gemeenskaplike persoonlikheidsfunksionering 
sou he. Ek dink dit sal tog ook wel verskil van individu tot 
individu.

Kyk, ek is nie soveel geinteresseerd in die persoonlikheid 
hier op hierdie stadium, wat die vraag betref nie. Dit is 
meer oor die kennis wat ’n persoon het. Kan dit ’n invloed
k§? --- Oor of hy dit sou geheim hou? 3

Ja, of hy beter daartoe in staat is om dit weg te steek

vir / ....
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vir iemand. --  Edelagbare, ek sou nie wou waag om dit te
antwoord nie. Ek dink nie ek is daartoe in staat nie.

Goed. In gevalle waar daar ’n aanloop tot selfmoord 
is, sal u se dat dit is redelik algemeen dat dit by sotnniige 
mense sal waarneembaar wees terwyl dit by ander nie is nie?
Dat sommige mense sal makliker agterkom daar is iets met die
persoon verkeerd? As wat ander dit sal doen? --  Ek is
nie heeltemal seker nie, vra u die agterkom daarvan?

Ja. --- Of die aanduiding gee daarvan?
Nee, die agterkom. --- Ja, ek sou reken, definitief, 10

verskillende mense sal dit nie ewe maklik kan agterkom nie.
Sal u se dat die verskil kan selfs strek tot op kundige 

vlak? Laat ons dit so stel, dat selfs *n sielkundige kan by 
*n persoon sekere waarnemings doen wat ’n ander sielkundige 
nie sal kan doen nie? Wat moontlikhede van selfmoord 
inhou? --- Ek sou beslis so se, ja Edelagbare.

Wel, om dit meer prakties te stel, daar kan dus ’n 
situasie wees waar u *n persoon opmerk, en u sal agterkom 
dat daar is iets verkeerd met die man, hy is *n risiko tot 
selfmoord, maar *n ander sielkundige kan dalk dit nie opmerk 20 

nie? --- Dit is korrek Edelagbare.
Professor, die gedrag van *n persoon, ons het heelwat 

getuienis al aangehoor hierso betreffende die gedrag van 
wyle dr Aggett daar in die laaste week van sy lewe, na 
aanleiding daarvan wil ek aan u vra, is dit moontlik dat ’n 
persoon tot ’n mate sy gedrag, dit wat hy oordra deur sy 
gedrag, waarneembaar oordra deur sy gedrag, of in sy gedrag, 
kan manupileer tot ’n mate? Hy kan byvoorbeeld voor my hom
op ’n bepaalde wyse gedra en voor u op *n ander wyse? --- Dit
is seer sekerlik moontlik ja Edelagbare. 30

En gee u daarmee ook te kenne, u kan kwalifiseer as u

wil, / ....
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wil, dat ’n persoon, wat se byvoorbeeld devrisief (?) is, 
vir sekere mense devrisief sal voorkom omdat hy so lyk, 
en vir ander nie omdat hy, toe hy daar by die ander was, 
doelbewus anders opgetree het as wat hy nou voor nr. 1

opgetree het? --  Dit kan wees Edelagbare. Dit kan
gebeur.

Professor, as dit moontlik is, sal u more weer kan kom? 
--- Goed Edelagbare.

As u dan na die boeke sal kyk en die kotteks lees, 
dan sal ek dit waardeer as u daarop iets kan s$. As dit 
vir u moeilik is, ek wil net vir u...daar is geen verpligting 
om dit te doen nie, maar ek sal bly wees as u daarna kyk 
omdat ons die getuienis het dat die twee boeke daar oop gele 
het, en dit is ietwat eienaardig, dat twee boeke oop 1 §.
--  Ek sal daarna kyk Edelagbare.

Daar is sekere paragrawe wat vir my ietwat eienaardig 
voorkom in die samehang van die gebeure. Ek sal bly wees 
as u kan... --  Goed Edelagbare.

Sal u more-oggend weer hier kan wees? --  Ek sal so
maak Edelagbare.

Baie dankie.
- HOF VERDAAG TOT 29-10.1982. -
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BY HERVATTING OP 1982.10.29:

DIE STAAT ROEP DEELSVERHOORDE SAAK.

CHARL VORSTER, beedig verklaar:
DEUR DIE HOF: Professor die betrokke bladsy van die

boeke neem ek aan het u nou deurgegaan? --  Dis korrek

Edelagbare.
Is daar enige iets wat u daaromtrent wil se? --

Edelagbare, ek het so iets voorberei wat ek vir u wil kom 

probeer meedeel. Ek wil net...
Ek wag net vir u - u sien ek is geinteresseerd 

daarin omdat ek dit ietwat eienaardig vind dat die twee 

boeke daar oople en daar is 'n moontlikheid - dit is die 

wat ek die vraag vra. --  Ek begryp Edelagbare.
Dankie. --  Ek wil net meld dat met waarneming

wanneer 'n mens kyk na die - mynsinsiens dat wanneer 'n mens 

kyk na so 'n boek moet mens in gedagte hou die kwessie van 

verskillende verwysingsraamwerke waaruit soiets benader 

kan word en dat daar verskillende veranderlikes is wat 'n 

rol kan speel byvoorbeeld ondermeer gemoedstoestand - en 

dan om sekere grense te stel vir die kyk daarna het ek 

die volgende twee aannames wel gemaak en dit is dat doktor 

Aggett se dood wel 'n selfmoord was en dat ek ook aanvaar 

dat kort voor die selfmoordhandeling hy dan in 'n toestand 

van perturbance of sielestryd, beroerend-disekwilibrium 

en dan ook die sogenaamde hoe lethality dodelikheid moes 

gewees het - en dan indien een of albei die boeke kort 

voor die selfmoord deur Dr Neil Aggett gelees is en op 

hierdie spesifieke plek oopgelaat was dan bestaan daar

die volgende moontlikhede.
Die moontlikheid van 'n laaste boodskap, met
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ander woorde miskien die ekwivalent van 'n selfmoordnota 

wat 'n mens daarin kon probeer soek, of uit die inhoud 

moontlike aanduidings wat te vinde is in verband met 

innerlike worsteling, sielestryd of tekens van erge 

depressie, hulpeloosheid, die futiliteit van sy bestaan - 

of ek sou ook reken dat 'n mens kan in gedagte hou dat Dr 

Aggett reeds in so 'n mate afgeslote van sy omgewing 

kon gewees het dat die lees van die boek en die kortverhaal

- die laaste gedeeltes bloot 'n meganiese handeling was 

sonder werklike betrokkenheid of identifisering daarmee; 

en ook die volgende moontlikheid dat 'n betekenisvolle 

prikkel in die boek of die kortverhaal kon voorgekom 

het waarna hy selfs enkele bladsye of selfs etlike 

bladsye verder meganies kon voortgelees het en hy het die 

boek bloot op 'n bepaalde punt neergesit het.

Dan is daar ook die moontlikheid dat die boek 

of die boeke 'n geruime tyd reeds oopgele het voordat hy 

in die, noem dit raaar selfmoordtoestand was, en dat dit 

ook selfs om een of ander rede bloot op die plek oopgeval 

het - en dan sal ek selfs die moontlikheid wil in gedagte 

hou dat daar ander verklarings mag wees hoekom die 

boek op daardie plek oopgele het.

Ek sal graag die volgende algemene opmerkings 

wil maak oor die lees van die twee betrokke werke.

Dit val my op dat daar sekerlik verskeie moontlike 

karakters is waarmee Dr Aggett kon geidentifiseer het 

en mee meegeleef het, byvoorbeeld die karakter van Zorba 

self, sy onkonvensionaliteit, idealisme, sy eiesoortige 

bestaanswyse ensovoorts. Sy sienings en uitsprake met 

betrekking tot die gelykwaardigheid van almal - sy 

sogenaamde/...
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sogenaamde 'down to earth' lewensfilosofie. Ek verwys 

spesifiek na bladsy 54, 55 wat sekerlik by Dr Aggett kon 

aanklank gevind het, en dan met betrekking tot die 
kortverhaal The Bear - daar is ook verskeie moontlikhede 

Hy kon geldentifiseer het of meegeleef het met die jong 

seun - hy kon meegeleef het of geldentifiseer het met 

die tema van die kragmeting teen 'n sekere opponent waar 

die opponent die sterkere die meerdere was aanvanklik. 

Die derde moontlikheid is dat hy kon geldentifiseer het 

met die beer self die 'loner' wat sy eie gang gaan, en 

dan is daar selfs die moontlikheid dat hy hom sterk 

geldentif iseer het met die hond wat op 'n baie dramatiese 

wyse gevang en ingebreek word.

Met betrekking tot die boek Zorba, wanneer die 

twee betrokke bladsye in konteks gelees word vind ek 

vir my geen duidelike aanduiding van 'n laaste boodskap n 

Ek wonder ook oor die moontlikheid dat dit dalk bladsy 

265 was wat verander is na 246 - die skrif lyk vir my 

'n bietjie snaaks dit kon dubbel ses gewees het, en as 'n 

mens kyk na die inhoud van bladsy 266 met die doodtoneel 

van Dame Hortense sou dit 'n noue verband toon met 

morbiediteit - dit is net 'n vraagteken, en dan in die 

tweede plek die element van futiliteit en anonimiteit 

van die menslike bestaan op bladsy 246 - ook die dans 

wat onderbreek word - selfs die begin van die steniging 

die widow mag relevant wees, maar ek moet op sonderwyse 

saamvat en se ek kan geen substansiele hipotese vind 

op grond van die twee bladsye in Zorba The Greek nie, 

ek kan geen iets formuleer daaromtrent wat ek voel 

enigsins sinvol is nie.
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Met betrekking tot die kortverhaal The Bear - op 

die betrokke twee bladsye wil ook die moontlikheid van 

futiliteit, vervreemding of verlies blyk maar ook 

hierdie twee bladsye in konteks blyk kwalik die moontlikheid 

van 'n boodskap of elemente van 'n finale intense wroeging 

te weerspieel. Veel eerder sou die inbreek van die hond 

in gevangenisskap - bladsy 165, 166 - sielewroeging of 

selfs 'n boodskap kon weerspieel en so ook selfs die 

uiteindelike dood van die beer self - bladsy 183, 184.

Ek moet dus hier ook tot die slotsom kom dat ek nie by 10

magte is om op grond van die inhoud van bladsy 196 en 197 

'o betekenisvolle hipotese te kan formuleer nie. Dit is 

die kommentaar wat ek daarop vir u kan lewer.

Dankie Professor - as ek dit dan opsommendheidwys - 

daar is verskeie hipoteses verskeie moontlikhede is dit 

korrek? --  Dit is korrek Edelagbare.

En dit is uiteenlopend? --  Dit is korrek.

En u kan aan geen besondere een voorkeur gee in 

die omstandighede nie? --- Dis my indruk Edelagbare.

Is dit 'n kort opsomming van wat u opinie is? 20 

--  Ek sou so se Edelagbare.

Is daar dan enige iets wat u wil byvoeg by hierdie

verduideliking, hierdie opsomming? --  Nee, ek sal daarmee
volstaan Edelagbare.

Dankie. Professor net enkele ander punte wat ek 

graag u getuienis cmtrent wil hoor. U het in u getuienis 

aanvanklik het u gepraat van die verhouding met die vader 

wat die oorledene gehad het dat daar ietwat van 'n 

verwydering was? --  Dis korrek Edelagbare.

Sou u gese het - laat ek eerder begin dan verstaan 30
u/ . . .
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u dalk my vraag beter. Is ek reg as ek se normaalweg 

verwag ‘n mens 'n goeie verhouding tussen vader en seun,

'n beter verhouding as wat daar tussen Dr Aggett en sy

vader was? --  Ek sou reken dit sou meer die reel wees ja

Edelagbare.

Is dit moontlik dat wanneer iemand hom nou bevind 

soos Dr Aggett in gevangenis dat daar 'n hunkering by hom

sal ontstaan om nouer weer te kom na sy vader toe? --

Edelagbare ek sou reken onder sulke omstandighede is dit 

moontlik dat daar so 'n hunkering kan ontstaan. 10

En dat hy besondere waarde sal kan heg aan die

verbetering van die verhouding? --  Ek sou reken dit sou

moontlik kon wees ja Edelagbare.

Ons het die getuienis aangehoor van 'n besoek deur 

die familie, en ons het ook hier getuienis aangehoor dat

Dr Aggett sy vader verwag het. --  Ek het dit nie self

direk gehoor nie Edelagbare.

Ek noem net die getuienis wat ons hier aangehoor 

het - of dit aanvaar word as 'n ander punt - ons sal later
20daaroor gaan - maar ek noem net moontlikhede, en dat hy 

selfs sover gegaan het - u het ook melding gemaak van die 

baard - dat hy selfs sover gegaan het om die baard te sny?

--  Ek is bewus daarvan Edelagbare.

'n Baard was 'n faktor blykbaar in die verhouding.

--  Dit is korrek Edelagbare.

En toe het ons die verdere getuienis aangehoor

dat die vader toe nie opgedaag het nie? --- Ekself is ook

nie daarvan bewus nie.

En Dr Aggett teleurgesteld was, sou u so 'n

teleurstelling as 'n natuurlike reaksie verwag?-- Edelagbare
as / . . .
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as ek dit binne die konteks moet neem en net met die 

inligting tot my beskikking het ek nie die indruk gekry 

veral ook grond ek dit op een betrokke brief wat Dr 

Aggett gerig het.
ja. --  Aan sy vader en/of moeder - het ek nie die

indruk gekry dat hy sy vader enigsins op 'n aggressiewe 

wyse verwerp het nie, maar dat hy net verskil het van 

hom en dat hy moeite gedoen het om die verskille te probeer 

verduidelik binne 'n grotere raamwerk van steeds aanvaarding - 

so ek sou reken dat van sy kant af daar nie 'n verwerping 

was van die vaderfiguur nie, en dan sal dit vir my sin maak 

dat hy wel na sy vader se besoek kon uitgesien het.

Ja, ek moet u duidelik laat verstaan ek het ook 

nie die indruk gekry dat daar van 'n verwerping gepraat word 

n i e .-- J a.
Ek praat eerder van 'n verwydering?-- Dis korrek.

U se dat - wat is die laaste deel? --  Dit sou vir

my binne konteks wees dat hy kon uitsien na sy vader...

En dat hy teleurgesteld sou gevoel het? --  Ek sou

so reken Edelagbare.
Sal u dit as 'n normale reaksie in die omstandighede

beskou? --  Edelagbare daar kom ook vir my die veranderlikes

by van sosiale-isolering dat 'n mens ook die hipoteses kon 

stel dat feitlik enige besoek vir hom waarskynlik van 

waarde sou wees en teleurstelling sou inhou indien dit nie 

plaasvind nie.
Ek sien - en sou u die belangstel1ing van vriende 

as 'n belangrike faktor beskou het in die omstandighede

waar Dr Aggett hom in bevind het? --  Edelagbare, ek is

nie heeltemal seker wat u bedoel met belangstelling nie.
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Kom ons stel dit duideliker - Dr Aggett verwag 

iets van sy vriende byvoorbeeld 'n radio of klere en nou 

ontvang hy 'n boodskap hy kan dit nie kry nie of hy kan 

sommige daarvan nie kry nie, sal dit 'n effek he op hom?

-- Ek sou glo dit sou 'n effek he Edelagbare.

'n Negatiewe effek of 'n positiewe effek?-- Edelagbare

ek sou dit negatief omskryf in die sin van 'n teleurstelling

en moontlik 'n faktor wat kon bydra tot 'n mate van

depressie of konflik omdat hy weereens binne - as 'n mens

dit sou sien binne die konteks van in watter graad van 10

isolering soiets vir hom waarskynlik relatief baie waarde

sou he.

MNR SMITH: Professor u het verwys na die moontlike 

uitwerking van, soos u dit gestel het, slaapdeprevasie op 

'n persoon?-- Korrek.

Kan u miskien hierdie konsep vir ons omskryf -

slaapdeprevasie? --  Edelagbare dit is - ek sal dit baseer

op die literatuur en verwys ondermeer na die navorsing wat

deur West en andere gedoen is, asook navorsing wat vervat

is in die Handbook of Clinical Psychology van Wolman en 20

die outeurs binne die werk is Alexander en Flag, en as ek

dit saam kan vat dan blyk dit dat persone onder toenemende

slaapdeprevasie, met ander woorde wat weerhou word daarvan

om te kan slaap geleidelik 'n verswakking of vermindering

begin vertoon in effektiwiteit met betrekking tot die

hoere psigiese funksies, met ander woorde logiese denke,

logiese redenering,konsentrasievermoe, aandagspan en

diesmeer en geleidelik meer en meer outomatiese of

meganiese gedrag kan begin vertoon soos wat die persoon

op 'n laer vlak begin funksioneer, en afhangende van hoe 30

lank/...
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lank dit voortduur en afhangende ook van die betrokke 

individu se eie drempel, kan daar mettertyd verskynsels 

voorkom soos hallusinasies en ook semi-psigotiese of 

psigotiese verskynsels soos delusies en realiteitsverlies.

Gaan dit oor die hoeveelheid slaap of die gehalte

van die slaap? --  Edelagbare, ek is nie heeltemal seker

wat u bedoel by die gehalte van die slaap nie.

Met ander woorde die omgewingsgehalte van die slaap

- as 'n persoon so 'n halfuur en dan weer wakker en dan 'n uur 

en dan weer wakker en in 'n vreemde omgewing eendag hier en 

eendag daar - kyk ek noem dit raaar net oor die gehalte?

--  In daardie opsig Edelagbare sou ek die hipotese stel dat

dit beslis 'n verskerpte uitwerking sou kon he die konteks 

waarbinne die persoon aangehou word en dan ook beslis die 

hoeveelheid slaap.

Is daar enige uitwerking van, soos u dit nou beskryf 

die slaapdeprevasie oor die biochemie van die neurone

insluitend neurotransmissie? --- Edelagbare ek sou voel

dat dit 'n bietjie buite my veld beweeg, ek sal liewer nie 

daaroor 'n mening wil waag nie.

Ek sien. U het verwys nou onlangs na hallusinasies 

en delusies sou u dink dit kon lei tot 'n vals geheue?

--  Edelagbare kan u miskien net vir my...

In ander woorde waar die geheue nie helder is maar 

waar die persoon dinge glo maar wat nie noodwendig die

werklikheid w a s ? -- Ek sou so reken Edelagbare dit is 'n

verskynsel wat kan voorkom.

En waar 'n persoon onder, as ek dit so mag stel, 

ly aan slaapdeprevasie en waar suggesties gemaak is 

gedurende ondervraging kan dit lei ook tot 'n vals 
indruk/...
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indruk dat hierdie suggesties in retrospek die waarheid

is? --  Edelagbare daar is aanduidings in die literatuur

dat 'n kombinasie van slaapdeprevasie plus intensiewe 

ondervraging binne 'n konteks van sosiale-isolering 

verhoogde suggereerbaarheid tot gevolg het.
Ek sien - en in ander woorde moet ons aflei dat die 

persoon kan glo dat wat hy se of skryf wel die waarheid

is al is dit nie die waarheid nie? --  Dit kan moontlik

wees ja Edelagbare. Ek weet nie of u wil he ek moet 

uitbrei daarop nie daar is literatuur byvoorbeeld oor die 

Koreanse krygsgevangenis Brown-Field en andere het redelik 

intensief daaroor geskryf.

Ek persoonlik wil net weet of die moontlikheid wel

bestaan? --  Ja.
En of dit wel beskryf is in die literatuur? --  Dit

is so Edelagbare.

Dankie.

GEEN VERDERE VRAE NIE.

DEUR DIE HOF: Meneer de Vries.

GEEN VERDERE VRAE DEUR MNR DE VRIES.

MR BIZOS: May I be permitted to ask one or two questions 

arising out of ...

BY THE COURT: Yes Mr Bizos.

MNR BIZOS: Professor u is gevra oor u bronne wat aan u 

die inligting gekry het - nou u het melding gemaak van 'n

eedsverklaring van 'n meneer Lombaard?-- Dr Lombaard.

Dr Lombaard - ja ons sien - I would like to refer 

to the affidavit sir, although Your Worship has ruled that.. 

BY THE COURT: No, you are not going to refer to it Mr



3040.

MR BIZOS: As Your Worship pleases. 0ns sien in paragraaf 

een van daardie eedsverklaring dat hy - ek sal dit in Engels 
lees:

'I hold the degree of Doctor of Philosophy 

and Business Administration and am an Industrial 

Psychologist registered with the South African 
Medical and Dental Council,' 

en daarna hy gaan voort om te beskryf hoe saam met Dr Aggett 

gewerk het. Is dit 'n bron wat waarskynlik die ware inligting 

sou - beskou u dokter Lombaard se getuienis as getuienis 10

wat die prentjie wat geskets is staaf of nie? --  Dit is

korrek Edelagbare ek het ook soos ek in my eie verklaring 

uiteensit relatief tot die ander bronne tot my beskikking 

heelwat meer gewig geheg aan hierdie besondere verklaring 

aangesien dit die gewig mynsinsiens dra van 'n opgeleide 
sielkundige.

Dit is mos vanselfsprekend maar waarom sal u se dat

dit van 'n aantal waarde is Professor?---Edelagbare soos

ek dit probeer uiteensit het dit is soos ek dit evalueer 

vir my die gewig van 'n persoon wat 'n opgeleide sielkundige 20 

is, met ander woorde wat 'n mens sou kon aanneem meer 
sistematies waarneem en oordeel.

Nou u is deur die hof gevra Professor of die feit 

dat Dr Aggett in hegtenis geneem is en die feit dat hy 

te doen gehad het met sekere persone wat ook aangehou was, 

en deur persone - of hy was bekend aan persone en met 

hulle geassosieer wat aangehou was en een of ander van 

hulle aangekla was; nou as ons aanvaar dat die getuienies 

van kaptein Naude in verband met sy toestand tot die einde 

van Desember reg is, en dat die getuienis van mejuffrou 30 
Breytenbach/...
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Breytenbach korrek is in verband met sy toestand ten einde 

van Desember - kan u enige mening uitspreek in verband met 

die effek van daardie omstandighede oor die toestand van 

Dr Aggett?
MR SCHABORT: Your Worship with respect - this is not a 

question arising out of questions by the Court, my learned 

friend is now going further and he is now questioning 

this witness on matters which we took up with him - now 

we understood the position to be that he wanted to question 

this witness further so that he could traverse everything 10

that he thought was necessary to be done - must we 

understand sir, that he has the right now to in general 

re-examine as it were. Your Worship we are in your hands 

as far as that is concerned, we would submit that that was 

not the purpose.
DEUR DIE HOF: Meneer Schabort, ek herinner my daaraan

dat u het vrae gestel oor hierdie assosiasie en ek het 

daarna ook sekere vrae gestel en ons het antwoorde gekry 

daarop. Nou kom meneer Bizos en dit is eintlik nie 

herondervraging nie dit is nie sy getuie nie - dit is 20

niemand se getuie nie ek het die getuie geroep, so om te 

praat van herondervraging is eintlik ...

MNR SCHABORT: Soos dit die hof-behaag.

DEUR DIE HOF: In praktyk mag die ding dalk so lyk maar 

streng gesproke nie so nie. Meneer Bizos is besig om die 

getuie te lei in 'n rigting - ek luister daarna - maar ek 

dink meneer Bizos sal moet besef dat dit dalk nie die 

doel dien om verdere vrae te stel nie oor punte waaroor 

daar reeds deeglik ondervraging was nie - dit is moeilik 

om te stop en ek weet nie presies waaragter meneer Bizos 30

ncu/...
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Mnr C Vorster. 

nou is nie. I would like Mr Bizos to keep my remarks 

in mind where it is concerning the witness on further 

points.

MR BIZOS: Yes.

BY THE COURT: Thank you Mr Bizos.

MR BIZOS: It was, in fact, my last question sir, but I 

thought I would round it off. Kan u die vraag onthou

Professor? --  Edelagbare ek het ietwat las met die vraag

want daar word verwys na die vriende waarmee hy 

geassosieer het enersyds en dan andersyds die beskrywing 

van sy toestand soos waargeneem deur kaptein Naude en 

mejuffrou Breytenbach - ek is nie heeltemal seker wat 

die verband tussen die twee is nie.

Ja, wat is u antwoord professor? --- Edelagbare

ek sal dit herhaal - ek sien daar word verwys -

I am sorry, but I was ... --  You referred to his

friends and associates on the one hand and on the other 

hand you are referring to the observations by captain 

Naude and Miss Breytenbach, I am not sure how the two 

relates.

Yes. Perhaps I should repeat the question in- 

English sc that we can avoid any misunderstanding. You were 

asked whether the fact that he, himself was detained - 

seme of his friends were detained - one or two of his 

friends were to be charged or were charged. If his state 

was as is described by captain Naude at the end of December 

and Miss Breytenbach, you will recall in good disposition, 

looking forward to having a holiday in February etcetera, 

what would you new say if the evidence is correct of Naude 

and Breytenbach - what would you say the effect of this



4043.

association and the detention of his friends really had

in the final picture of Dr Aggett? --  Edelagbare dit is

moeilik om hier 'n klousale verband noodwendig deur te trek 

na sy vriende of assosiate, maar ek kan slegs net weer se 

indien daardie beeld soos beskryf korrek is, dan wil dit 

voorkom asof hy in daardie stadium heeltemal effektief 

gefunksioneer het ncg en relatief ontspanne en simptoonvry 

was.

En die finale vraag is dit, u is gevra deur die 

hof Professor of Dr Aggett aan die aangehoudenes wat hem 10

gesien het een prentjie geskets het en aan die pclisie- 

beamptes wat hom ondervra het 'n ander prentjie, maar wat 

sou die pcsisie wees as een of ander van die aangehoudenes 

hom in 'n depressiewe staat gesien het in die teenwoordigheid

van polisiebeamptes? --  Edelagbare dit klink logies

gesprcke asof daar dan nie sprake sou gewees het van twee 

beelde in twee verskillende situasies nie.

Dankle Edelagbare.

GEEN VERDERE VRAE.

DEUR DIE HCF: Dankie professor u kar maar afstaan. 20

MNR SCHABORT: Edelagbare daar was die kwessie van die 

boeke wat die Professor ocrnag sou gelees het - ek weet nie 

of u vir ons wil 'n kans gee om daaroor enkele vrae te stel 

nie - u sal onthou dit het ocrgestaen van gisteraand af.

DEUR DIE HCF: Wil u ncu daaromtrent vra.

MNR SCHABORT: Ja ek het enkele vrae wat ek net daaroor 

sou wou stel Edelagbare, ek het gewonder of dit - ek het 

gister verstaan dat dit die pcsisie sou wees.

DEUR DIE HOF: Nee, as daar er.ige punt is wat u omtrent 30
hierdie/. . .
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hierdie besondere punt wil praat...

MNR SCHABORT: Baie kortliks Edelagbare.

DEUR DIE HOF: Professor Vorster sal u omgee om terug te 

kom na die getuie-bank asseblief, ek was onder die indruk 

u het nie verdere vrae nie meneer Schabort dit is die 

wat ek die getuie laat gaan het.
MNR SCHABORT: Soos dit u behaag Edelagbare.
DEUR DIE HOF: Want u het nie vir my die aanduiding 

gegee nie.
MNR SCHABORT: Nee, ek het nie 'n aanduiding gee op daardie 

stadium nie Edelagbare.

DEUR DIE HOF: Maar dit is verstaanbaar as u om die 

besondere punt wil vrae stel want dit was nie gister 'n punt 

nie .

PROF VORSTER, nog onder eed:

MNR SCHABORT: Soos u behaag Edelagbare. Professor ek 

is ten voile bewus van al daardie kwalifikasies wat u gegee 

het toe uself oor die boeke en oor die pasasies gepraat 

het, wil ek nogtans graag sekere vrae aan u stel en dit is 

dat op die bladsye waarby hierdie boeke oopgele het, is 

daar sekere paragrawe wat 'n mens as relevant sou kon beskou 

met die oog op 'n moontlike selfmoord, is u bereid om

dit so te aanvaar? --  Edelagbare in beginsel is dit

moontlik.
Ja, en wat ek in gedagte het is dat in beide hierdie 

boeke, beide daardie bladsye is die tema van verganklikheid 

aan die eenkant, tydloosheid, in die een geval immortality 

in die ander geval generation after generation - is daardie

temas daar onder bespreking? --  Dit is korrek.

Ja. 'n Mens sou dit kon beskryf as natuurlik in 

prosastyl en in 'n prosaverband?-- Dis korrek.
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Of in 'n romanverband as 'n filosofiese bespiegeling 

oor die lewe en die dood, die mens, die ewigheid, bestemming 

ensovoorts? --  Ek sou saamstem.

Ook oor die feit dat die mens self maar nietig 

en gering is, maar dat die aarde en die mensheid self bly 

staan en dat die prosesse met die mens saam gaan tydloos

voort? --  Dit sou ek met u saamstem dit kom ook elders

voor.
En kan 'n mens ook daarin lees dat niemand werklik 

onmisbaar is nie, dat die individu se greep op bestemming

is nie so groot n i e ? -- Edelagbare ek sou reken 'n mens

kan dit daarin lees, ek moet kwalifiseer 'n mens kan 

geweldig baie daarin lees.

Korrek, maar dit wat ek aan u gestel het is dinge 

wat dan hierdie besondere pasasies waarby hierdie boeke 

oopgele het, pasasies maak wat relevant sou wees - dit is 

nie advertensies nie - dit is relevant by die kwessie van

lewe en dood? --  Dit is korrek Edelagbare, ek wil net

dit kwalifiseer en byvoeg dat in konteks dit miskien selfs 

hierdie temas minder sterk uitbring as wat elders in die 

boek ook voorkom.

Soos u behaag.

GEEN VERDERE VRAE.

DEUR DIE HOF: Dankie professor.

DEUR DIE HOF: Die volgende getuie dan meneer Haasbroek. 

MNR HAASBROEK: Mag dit u behaag Edelagbare ek roep 

Professor Jan Adriaan Plomp.

JAN ADRIAAN PLOMP, beedig verklaar:
DEUR DIE HOF: Dankie meneer Haasbroek.
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