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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 10
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 20
boek ook voorkom.

Soos u behaag.
GEEN VERDERE VRAE.
DEUR DIE H O F : Dankie professor.

DEUR DIE H O F : 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 H O F : Dankie meneer Haasbroek. 30
MNR/...
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MNR HAASBROEK: Soos dit u behaag. Professor u het ook 'n 
verklaring opgestel in verband met hierdie aangeleentheid 
waaroor u getuienis kom gee is dit korrek? --- Dit is korrek.

Het u die verklaring daar voor u ? ---Ja, hier is 'n

verklaring.
Kan u net kyk of dit die oorspronklike verklaring is 

wat u daar voor u het asseblief, 'n f o t o s t a a t ? ---'n Fotostaat
Die oorspronklike is nie op die oomblik in u 

hande nie.
DEUR DIE H O F : Die oorspronklike is in my hande u kan dit 

gerus maar kry vir identifisering - merk horn net - kan ons 
dan ruil dan kan ek die afskrif gebruik - baie dankie.
MNR HAASBROEK: Sal u kyk of dit die oorspronklike is 
wat u nou daar voor u het? --- Dit is korrek u Edele.

Dit word dan ingehandig as BEW PPP  ̂ Edelagbare. 
Professor u is 'n psigiater en u het sekere kwalifikasies 
in daardie rigting kan u net vir die hof meedeel wat u
kwalifikasies is? --- Korrek, die primere kwalifikasies
is natuurlik die gewone kwalifikasie in die geneeskunde 
dit is MB CH B, en dan het ek ook 'n M MED (psigiatrie of 

Syc) .
Ja, gaan maar voort? --- Dit is die kwalifikasies.

Ek is dan geregistreer by die Suid-Afrikaanse Geneeskundige 

en Tandheelkundige Raad as 'n psigiater.
Wat se aanstellings beskik u oor? --- Dit is een

van hierdie drie-ledige aanstellings maar die belangrikste 
van hierdie drie is die by die Departement Gesondheid 
Welsyn en Pensioene teenswoordig net Gesondheid en 
Welsyn as eerste psigiater en by die Universiteit van 
Pretoria as 'n mede-professor in die departement Psigiatrie.



U het ookal sekere ondervinding opgedoen sal u so 
vriendelik wees om vir die hof 'n uiteensetting te gee

daarvan ook? --- Ja. Edelagbare na ek my huisdokterjaar
klaar gemaak het in die Karl Bremerhospitaal het ek na 
London toe vertrek en was daar vir sowat twee-jaar Senior?
House Officer by Goodmay Psychiatric Hospital in London.
Hierna het ek teruggekeer na Suid-Afrika toe en onmiddellik 
begin met 'n kliniese-assistenskap by Weskoppies Hospitaal 
wat dan vier-jaar geduur het, waarna ek gekwalifiseer het 
en dan vir 'n halfjaar moes as distriksgeneesheer werk net 10
om tyd op te maak om op die register te kan kom.

Daarna was ek in privatepraktyk as psigiater vir nege-en-'n- 
half-jaar en sowat sewe-jaar, nou byna agt-jaar gelede 

by Weskoppies Hospitaal en die Universiteit van Pretoria 
weer aangesluit - onder hierdie aanstellings soos wat 

hierbo staan - dit is eerste psigiater by Weskoppies Hospitaal.
En dan het u ook in u beroep en in u loopbaan 

sekere verbintenisse, sal u net vir die hof daarvan ook 'n
uiteensetting gee? --- Ja. Kort nadat ek weer aangesluit
het by die akademiesewereld het ek hierdie aanstelling 20
gekry wat ek nou het, is ek gekoopteer op die Uitvoerende 
Komitee van die Vereniging van Psigiaters en ek was daar 
drie-j aar in die kapasiteit.. Daarna is ek gekies as 
Ere-sekretaris vir die Uitvoerende Komitee wat ek toe 

vir twee-en-'n-half-jaar gedoen het en ek is nou teenswoordig 
nog steeds 'n voile lid van die Uitvoerende Komitee.
Die verdere punt is dat ek - ek het nie offisieel die 

titel nie - maar ek is gevra deur die Departement Justisie- 

opleiding om op gereelde basis jaarliks 'n reeks lesings

aan aspirant landdrosse en soaan te gee oor psigiatriese 30
aspekte/...
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aspekte en die wet en daarom noem ek dit ere-lektoraat.
Dan dien ek ook vir die afgelope jaar op die - hier moet 

'n korreksie kom - dit is die Voor Vonnis Assesseringseenheid 
by die Departement van Gesondheid Welsyn en Pensioene as 
psigiater op hierdie paneel; dit is 'n eksperimentele of 
laat ek se dit is 'n proeftydperk wat ons deurgaan waar 'n 
groep van ons bymekaar kom insluitende wetsgeleerde 
maatskaplike werkers en soaan om die hof van advies te 
bedien oor die mees geskikte vonnis wat in sekere gevalle 
opgele behoort te word.

Professor het u gesit en luister terwyl hierdie 
geregtelike doodsondersoek aan die gang was tot dusver?

Ek was nie al die tyd teenwoordig nie maar ek wil 
se sekere 95 persent van die tyd.

En het u kennis geneem van al die getuienis wat
hier gelewer is? --- Ja. Nie dat ek alles in alle
besonderhede sal kan onthou nie.

Nee, dit is te verstane. —  Maar ek het daarna 
geluister en ek het probeer om soveel daarvan te maak as 
wat ek kon.

Professor u mag na u oorspronklike verslag verwys
in verband met die dood van wyle Dr Neil Aggett - dit wil
voorkom of u eers 'n algemene uiteensetting daar neergestip
het is dit korrek in verband met die selfmoordrisiko by 'n
individu? Ja. Dit is korrek as ek net vir die hof kan
se ek het die probleem gehad dat dit 'n baie moeilike saak
is om 'n persoonlikheidsprofiel daar te stel oor 'n persoon
wat oorlede is, iemand wat jy glad nie geken het nie en jy
moet staatmaak op sover as moontlik objektiewe materiaal

wat tot jou beskikking gestel word - en dan ook meer 
subjektiewe/...



subjektiewe materiaal soos persone wat die persoon in sy 
lewe geken het. Nou op hierdie stadium toe ek genader 
was in hierdie verband het ek nie toegang gehad tot die 
familie en ander persone wat naby Dr Aggett gelewe het 
voor sy oorlye nie, voor sy inhegtenisname nie - met die 
gevolg - tenminste hulle sou moontlik ook getuies in 
hierdie saak wees en ek kon nie met hulle inmeng nie.

0m dus 'n balans te probeer hou het ek ook nie met 

die polisie wat hom in sy laaste dae in die lewe geken 
het gekonsulteer nie, maar uit die aard van my bywoning van 
hierdie hofsaak en soaan het daar tog — ek het informele 
gesprekke gehoor en ook met van hulle gevoer — en natuurlik 

hulle getuienis aangehoor. So ek moes hierdie probleem 
benader uit 'n algemene standpunt van selfmoord en dan 
probeer uit die feite tot my beskikking daardie hipoteses 

in die geval van Dr Aggett probeer toepas.
Professor sal u so goed wees om kronologies 

soos wat u 'n uiteensetting in u verslag gemaak het mee

te deel aan die hof wat u graag wil meedeel. --- Baie

dankie.
Sal u begin by die eerste bladsy? --- Ja.
Ek verwag nie dat u dit woordeliks uitlees nie 

maar u kan 'n uiteensetting maak deur dit te volg as 'n
handleiding. --- Baie dankie. Hierdie eerste bladsy en

die volgende gaan oor die probleem wat 'n mens het om 
die oorsaak van selfmoord te kan vasstel en ek kan dit 
kortliks opsom deur te se dat meeste outeurs wat ek 
geraadpleeg het en ek is self ook daarvan oortuig 
dat daar nooit eintlik 'n enkele oorsaak is wat 'n mens 
kan aan die grondle van selfmoord nie - dit mag so wees
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dat iemand oor een enkele spesifieke rede selfmoord pleeg - 
maar gewoonlik is dit 'n konstellasie van faktore wat op 
'n persoon inwerk en nie net een enkele faktor nie.
Nou hierdie faktore kan in die omgewing gelee wees maar 
die persoon is in inter-aksie met sy omgewing en wat in 
die omgewing gebeur, die dinge wat hom raak, het dan ‘n 
weerklank in sy gees, en daardie dinge word in sy gees 
ook verwerk, verder verwerk.

Sodat die kompleks of hierdie konstellasie waarvan 
ek praat deels buite die persoon le deels ook intra-psigies 10
- dit is prosesse wat in sy gees aangaan. Ek wil net een 

of twee van hierdie aanhalings vir u gee, die van Wiseman 
wat se:

'There are no specific causes of suicide but many 
predisposing factors,' 

en Wiseman se ook:

'Suicide prediction is a precarious pasttime in 
psychiatry',

en 'n tweede gedeelte wat hierby saamgaan ook om selfmoord- 
pogings te voorspel: 20

'The yield of accuracy about suicide attempt 
is far less than desirable.'

Daar word ook verder gese:

'That neither psychological tests or psychiatric 
observation clearly distinguish the emotionally 
disturbed and vulnerable patient from one who is 
distinctly suicidal.'

Waarom ek dit hier byvoeg is om aan die hof die ander ding 
te gee dat selfs 'n deskundige met baie ondervinding is 

nie altyd in staat om met enige redelike sekerheid te se 30
hierdie/...
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hierdie persoon is 'n selfmoordrisiko nie, of om te 
se dat selfmoord is uitgesluit in hierdie geval hierdie

persoon sal nie selfmoord pleeg nie.
Henderson wat saam met Henderson en Gillispie 'n 

teksboek oor psigiatrie geskryf het se ook:
'A very much smaller group of either of the 

two already mentioned', 
dit is geestesongesteIdes en persoonlikheidsafwykendes

'Is comprised of those who have appeared previously 

to be stable people, but who have reacted 
catastrophically to some sudden grave stress 
such as bereavement or financial ruin or a 

summons to a court of law.'
Hy beklemtoon dit dus daar dat daar is mense wat oenskynlik 
geen p e r s o o n l ikheidsdefekte of afwykings gehad het ook 

nie psigotiese beelde vertoon het nie wat tog ook in staat 
is - ons verwag dus nie dat selfmoord net moet voorkom 
in mense wat op een of ander wyse of een of ander graad 

psigiatries versteurd sou wees nie.
Nou is hier 'n lysie van predisponerende faktore 

wat ek uit verskeie bronne uit aangehaal het - daar is 
ook 'n aantal skale wat deur verskeie outeurs uitgewerk 
is waar 'n mens byna soos hierdie goed wat 'n mens partykeer 
in hierdie tydskrifte kry - is jy die dominerende soort 
mens of is jy die persoon wat jou vrou op jou kop sit of 

wat, dan moet jy afmerk ja, nee of wat ookal - dan kry 
jy 'n puntelling op die end en daarvolgens kan jy nou 

vasstel.
Nou uit daardie soort van vraelyste of lyste van 

items waarna 'n mens oplet om selfmoordrisiko te bepaal 

het/. . .
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het ek hierdie stelletjie van punte saamgevat, die wat die

meeste in daardie lyste voorkom waarna gedurig verwysing gemaak

word. Ek gaan 'n bietjie vooruit loop deur te se - al
dadelik na my konklusie hier te wys in die geval van Dr Aggett

- op bladsy 13 - my gevolgtrekking is - Dr Agget sou net
voor sy arres kwalik as 'n geval van selfmoordrisiko evalueer
kan word. Nou ek doen dit om hierdie punt nou eerste te
stel omdat hierdie 'n aantal bladsye was - 'n paar honderd
of selfs 'n paar duisend woorde sou bevat - die indruk mag skep
dat elke item deur my hier as moontlik ernstige faktore of 10
aanduidings van selfmoordrisiko by Dr Aggett kon gewees het,
maar dit is eintlik net 'n oorweging en ek probeer soek
of hier tog nie van hierdie faktore teenwoordig was nie,
maar hulle moet asseblief nie buite verband geruk word
nie.

Die eerste daarvan is dan byvoorbeeld die geslag.
Dr Aggett is van die manlike geslag - dit is 'n feit statisties 
dat mans meer geneig is tot selfmoord as vrouens, en 
aan die anderkant weer dat vrouens baie meer geneig is 

tot selfmoordpogings sonder om hulle deur te voer of 20

sukses te behaal - maar ek dink nie die feit dat hy aan 
die manlike geslag behoort maak hom noodwendig 'n ernstige 
selfmoordrisiko nie, anders sal almal.van ons met enkele 
uitsonderinge hier vandag ernstige risikos wees.
Geslag is dus nie vir my 'n baie belangrike faktor nie.

Die ouderdom tot 'n mate maar ook nie baie ernstig 
nie - die statistiese kurwes van selfmoord insidensie styg 
soos ouderdom styg, met sekere pieke op sekere plekke 

soos u ook uit vorige getuienis gehoor het by adolessensie 

is daar 'n taamlike piek maar oor die algemeen hoe 30



3053 .

ouer die persoon is hoe groter is sy kanse op selfmoord.
Nou Dr Aggett teen tyd van sy oorlye het in die 
ouderdomsgroep 25 na 34 geval en dit is nog vis nog vlees 
dit is nie 'n baie hoe syfer nie, definitief nie so 
hoog as wat dit byvoorbeeld in 'n persoon van 70 sou wees 
nie, en miskien 'n bietjie hoer as iemand in sy vroee 
twintigs of 'n jonger ouderdom - dus is dit nie vir my 
'n deurslaggewende een ook hierdie ouderdom nie.

Wat sy kultuur betref - daar is baie werk gedoen 

om verskillende nasies en kulture met mekaar te vergelyk - 10 

in sekere tye in die geskiedenis ook voor die laaste - 
die eerste wereld en na die tweede wereld oorlog na die 
eerste wereld oorlog en soaan, en dan is daar onder 
sekere nasies en volke 'n groter insidensie gevind 
as by ander volke, en spesifiek ook sekere tye in 
verband met sekere oorloe en soaan - maar ons lewe in 
'n westersekultuur wat baie nou vergelyk in baie opsigte, 
en nie net in hierdie selfmoord statistieke nie; met 
die syfers wat in Amerika en Engeland en so aan gevind 
word. 20

Dr Aggett het nie aan een of ander spesifieke
behoortduidelike besondere kultuurgroep,soos dat hy byvoorbeeld 

'n Poolse immigrant hier in die land sou wees of iets 
van daardie aard nie. Ek dink nie hier by hom is 

kulturelefaktore vreeslik van belang nie - hy het in 

hierdie omgewing groot geword en hy het ek sou se 'n 
deursnit agtergrond - familie agtergrond en lewens- 
geskiedenis.

Wat sy kerkverband betref - daar word gese dat 
protestante twee tot drie maal meer dikwels selfmoord 30
pleeg/...
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pleeg as katolieke - dit mag miskien verklaar word dat 
katolieke het bieg om 'n bietjie van hulle skuldlas 
ontslae van te raak en dat die protestant eintlik dit nie 
het nie, maar wat ookal die rede is daar is blykbaar 
hierdie verskil. Wat Dr Aggett betref is dit 'n punt wat 
vir my nie duidelik een of anderkant toe gaan nie - hy is 
in 'n Anglikaanse gesin groot geword maar ek dink hy het 
lateraan verder verwyderd geraak van sy kerk af - ek 
weet nie heeltemal van Godsdiens nie maar daaroor het 'n 
mens ook bedenkinge as 'n mens na die plakboek en filosofie 10 

van hom kyk en daar kom tog duidelik navore dat hy nie 
sterk gevoelens oor 'n Christen te wees byvoorbeeld sou he 

n i e .
Ek glo nie hy sou die idee van 'n Godheid of 'n Almag 

miskien heeltemal verwerp het nie, maar daar is geen 
besondere geloofrigting wat hy sy eie gemaak het en 
homself in uitgeleef het nie. Dus kan ek hiervan geen 
afleidings maak nie, hierdie punt is eintlik nie van toepassing 
by hom nie.

Wat sy woonplek betref - studies van Halfwag en Seinsbury 
en ander mense het statistieke gedoen oor verskillende 
stede en dorpe - platteland - sekere areas in groter 
stede soos London en ander en dan vind hulle dat die 
selfmoordsyfer in sekere gebiede is baie hoer as in ander, 

byvoorbeeld in 'n stedelikegebied sou selfmoordsyfers hoer 
wees as in die platteland - dan is daar sekere areas van 

die groot stede wat ons maar kan se die agterbuurtes soms - 
areas wat bekend is daarvoor dat dit baie nie permanente 

stel inwoners het wat grond besit en goeie buurskap met 

mekaar geniet oor die jare nie, maar dit is losieshuise 30
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en private hotelle en sulke soort van plekke en waar 
mindergegoede mense woon waar baie immigrante woon 

ensovoorts. In daardie gebiede is selfmoord dan - is die 

syfer baie hoer. As ek dit op Dr Aggett moet toepas 
dan kan ek net se hy het in die laaste tyd van sy lewe, 
soos ek verneem, in 'n kommune agtergrond gelewe - 'n 
groepie mense wat hier by Crown Mines huise besit - ek 
dink nou nie hulle is heeltemal so 'n bewegende klomp van 
die samelewing van mense wat al die tyd kom en gaan en so 
aan nie, of dat hulle almal mindergegoed is nie; as daar 
finansiele probleme is dan is dit dikwels uit eie keuse 
soos in Dr Aggett se geval.

Laat ek dit so stel hy het nie in Waterkloof 
gewoon in Pretoria op 'n erf saam met 'n gesin sy eie familie 

wat v-'-r Jare 'n stabiele bestaan met 'n goeie verhouding 
tussen hom en sy bure en die slagter en die posman en al 
die goed wat daarby betrokke is nie - dus sou ek se dit 
neig by Dr Aggett na hierdie kant waar die selfmoordsyfer 
'n bietjie hoer sou wees, maar ek dink weer nie dit is 

'n deurslaggewende faktor nie; dit is maar een van die 
klein steentjies wat sou kon opbou na 'n fasade wat 
selfmoordrisiko verteenwoordig.

Die sosiale klas - hier is ook 'n foutjie - selfmoord 
is meer prevalent onder die hoer sosio-ekonomiese klasse - 
dit is nie heeltemal waar nie daar is mense wat se dat 
dit tog eintlik meer onder die minder gegoede klasse is, 
maar waar die meer gegoede klasse ter sprake kom is 
eintlik by 'n volgende punt No 11. Hierdie mense het 'n 

spesiale risiko dat wanneer hulle van hulle rykdom sou 

verloor dan is hulle geneig om selfmoord te pleeg, maar 
anders is dit meer onder die mindergegoede mense.
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Dr Aggett se geval - dit is nie duidelik waar hy 

sou resorteer nie want hy is 'n geneesheer gekwalifiseer 
hy sou in 'n hoer sosio-ekonomiese groep kon funksioneer 

is ek seker van en 'n baie goed of redelike bestaan voer, 

maar hy het verkies om dit op 'n baie deeltydse basis te 
bedryf met laer inkomste en dan heeltemal 'n ander soort van 
milieu in werkkringe en so aan gekies - so hy pas eintlik 
nie by of die hoer of die laer - ek weet werklik nie waar

om hom te plaas nie.
In elk geval ek dink nie dit is in sy geval weer 'n 10

besondere deurslaggewende faktor nie. Nou wat sy beroep 

betref - baie outoriteite en dit het vir jare al so 
bestaan - die idee dat van die beroepe wat die mees 
trefbaar is vir selfmoord is geneeshere, tandartse en 
wetsgeleerdes en wat die geneeshere betref kan ek net 

terloops se psigiaters meer as die ander.
Hierdie syfers word nie meer heeltemal so sonder 

argument aanvaar nie, en ek het artikels teegekom van 
mense soos Craig Pitts en Kelly wat aantoon dat die selfmoord- 

syfer onder geneeshere nie hoer is as by die algemene 20

bevolking nie, maar daar is tog 'n tendens steeds ten 
spyte van hulle werk om te glo dat die ouer idee dat 
daar tog 'n hoer insidensie van selfmoord by geneeshere 
is nog geldig is - hulle bevindings is dus nog nie 

heeltemal onomstootlik bewys nie.
Dokter Aggett sou dan in hierdie geval kwalifiseer 

vir hierdie enkele een faktor wat ek sou se 'n bietjie 

meer gewig dra as al die ander wat ek vantevore hier

nou genoem het.
Wat die seisoene betref- selfmoord kom meer voor 30



3 0 5 7 .

Mnr J A Plomp.
in die laat lente en in die herfs - dit is hier nie van 
toepassing nie hy het vroee herfs miskien laat somer 

aan einde gekom en dit korreleer dus nie met hierdie
n i e .

JimHuwelikstaat - volgens die navorser Dirkhe:
en baie ander persone ook kom selfmoord meer voor onder

ongetroudes, geskeides en alleenlopers. Weereens die
verklaring hiervoor - miskien uit die aard van hulle

persoonlikhede dat daar iets met hulle 'skort, dat hulle
daarom alleenlopers is of nie getroud kan bly nie of 'n

goeie verhouding met een enkele ander persoon as Iwens- 
maat kan opbou nie.

A an die anderkant weer as 'n persoon so 'n alleenlope 
is dan het hy nie die ondersteuning, morele onderskraging 

- verantwoordeliksheidsbesef teenoor sy naasbestaandes
soos sy vrou en sy kinders nie- hy kan dus maar makliker 
uit hierdie lewe uitgaan as die getroude man; en dit 
mag verklarings wees waarom dit dan hoer is by die 

alleenloper. Dr Aggett was ongetroud - ek het hier - 
verneem dat hy wel 'n verhouding gehad het met 'n ander 

persoon, maar ek kan nie dit beskou as 'n hegte verhouding 
met die - ek sou graag die Engelse woorde total commitment 
wou gebruik in daardie geval - dit het nie daar bestaan 
sover ek weet nie, en ons het ook gehoor uit die 

getuienis dat die verhouding het ook 'n bietjie skade 

gely hier teen die einde alhoewel dit nie tot niet gegaan
het nie.

Dus sou ek se teen die stadium wat Dr Aggett 
gearresteer was of altans in aanhouding geneem is, was hy
'n/ . . .
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'n alleenloper en dit is een van die sterker punte ten gunste 

van 'n moontlike selfmoordrisiko.
Werkloosheid - dit is te verstaan dat mense wat 

werkloos is baie min kan uitsien na verdere indiensneming 
en so aan - tye van depressie en so aan wanneer daar 
skaarste aan werk is - dan is daar baie selfmoord en 
dit is dan so gevind dat in werklose persone die syfer 
hoer is as by die algemene bevolking. Ek dink nie ek 
kan Dr Aggett as werkloos beskou nie, hy het 'n inkomste 

gehad hy kon sekerlik meer dikwels gewerk het as hy so 10
verkies het, ek bedoel om 'n inkomste te verdien en hy 
het heeltemal goed aangegaan met sy werk vir die 

vakbonde - dus hy is nie werkloos wat my betref nie, 
alhoewel hy wat finansiele inkomste betref miskien nader 

aan werkloosheid sou kom. Ek dink weer nie dit is 'n 
faktor wat op hom sou inwerk op daardie stadium om hom 
'n selfmoordrisiko te maak nie.

Vorige episodes van psigose - mense wat voorheen 
psigoties was en dan weer herstel het daarvan en 'n normale

Of)lewe begin lei - hulle is geneig om meer dikwels self
moord te pleeg. Ek kon geen aanduidings kry uit enige 
bronne wat tot my beskikking was dat Dr Aggett ooit 
psigoties was nie - selfs nie vir kort episodes nie en ek 
dink nie hierdie faktor is by hom teenwoordig nie.

Net voor u verder gaan u is nou op bladsy sewe?
---Ja.

Het u nie bladsy ses moontlik oorgeslaan nie?

--- Fardon. Beroep - hier is een bladsy weg - wag hier
is hy op die volgende - hulle is verkeerd geliasseer.

Jammer. --- Punt No 11 dan op bladsy ses - sou 30
materiele/...
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materiele veranderinge wees waar ek netnou na verwys het 

waar 'n persoon wat heeltemal gegoed is en redelik 
gemaklik lewe dan skielik deur die Aandele Beurs of 

perde of wat ookal brand of hael of iets alles verloor 

of 'n groot deel verloor van wat hy het, en as reaksie 
hierop dan kan daar selfmoord gepleeg word - ek dink nie 
andersom - iemand wat die Engelse Football Pool sou wen 
sal selfmoord pleeg daaroor nie, maar ek dink daar sal 
selfs mense vir wie dit so 'n skok sou wees dat hy dit sou 
kon doen.

In Dr Aggett se geval in elk geval is daar nie 
enige sprake van 'n materiele verandering in die laaste jaar 
of twee van sy lewe wat horn in 'n depressiewe toestand 
of iets sou kon stel nie, en ek dink nie dit is 'n faktor 
wat sterk oorweeg kan word by hom nie.

Inter-persoonlikekonf 1 ik - dit is 'n belangrike 
faktor dat by baie mense dan wat selfmoord pleeg is dit 
duidelik uit wat hulle meegedeel het of uit hulle 

briefies of uit wat ander mense kan se dat daar in die 
laaste tyd voor hulle afsterwe hulle nie goed met sekere 

persone oor die weg gekom het nie - dat daar duidelik 
konflik was - byvoorbeeld huweliksprobleme of ernstige 
konflik by sy werk met sy werkgewer of mede-werkers dat 
hy heeltemal ongelukkig was in sy inter-persoonlike 
verhoudings - al is dit dan met een enkele persoon.

Die enigste aanduiding wat ek daarvan gekry het en 
dit was eintlik op 'n later stadium nadat ek reeds hierdie 

verslag opgestel het - was toe ek in die hof verneem het 
van hierdie effense breuk wat daar tussen hom en Dr 

Floyd ontstaan het, maar ek kry nie die indruk dat ons dit
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kan beskryf as inter-persoonlikekonflik in die ergste 
graad wat daar tussen hulle was nie, altans sy was by hom 

teenwoordig by sy arres in 'n taamlike intieme situasie, 
en ek neem dus aan dat daar nie hierdie soort van inter- 
persoonlikekonf lik in sy lewe was op daardie stadium nie.

Dit is dus ook nie 'n faktor wat sterk in sy geval na 

selfmoordrisiko sal dui nie.
Alhoholisme is een van die sterkste aanduidings 

van selfmoordrisiko by mense - mense wat 'n geskiedenis 
van alkoholisme het - selfs die wat daarvan herstel het 

is daar baie duidelik, en dit word deur meeste outeurs 
gestaaf - is daar 'n ernstige aanduiding van selfmoordrisiko. 

Ek het geen getuienis aangehoor of enige aanduiding 
gekry dat Dr Aggett drankmisbruik het of misbruik gemaak 

het - oormatig gedrink het of selfs dat hy ooit gedrink 
het nie. Dus neem ek aan dat alkoholisme nie by hom 'n 
probleem was nie, en hierdie sterk aanduiding wat daar 
in baie gevalle bestaan vir selfmoord is nie by hom 
teenwoordig nie - ek staan onder korreksie daar.

Dan sal ons maar teruggaan na bladsy sewe dit is 

punt No 14 - vorige selfmoordpogings - ek weet nie soos 
ek ook nie van die alkoholisme weet dat Dr Aggett ooit 

enige selfmoordpogings voorheen aangewend het nie.
Ek staan weer onder korreksie maar ek aanvaar uit wat ek 
van hom weet dat dit nie voorgeval het nie en hierdie 

faktor val dus ook by hom weg.
Ek het reeds gepraat van vorige episodes van 

psigose en ek dink ek het van daardie punt alreeds afgestap 

naamlik dat dit nie by hom 'n faktor was nie.
Persoonlikheidsafwyking is 'n baie moeilike een om
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in hierdie geval te konstateer - soos professor Vorster 
ook aangedui het het hy oenskynlik heeltemal goed 
gefunksioneer - daar is sekere aspekte omtrent sy lewe wat 
'n mens kan laat dink aan persoonlikheidsafwykings, maar 
ek wil nou nie soveel daaroor praat met soveel oortuiging 
dat ek nou daardie persoonlikheidsprofiel wil aanbied 
wat ek netnou alreeds ontken het wat ek in staat was om 
te doen, maar die feit dat hy in konflik gekom het met sy 
vader juis oor sy lewensfilosofie wat vir my lyk asof dit 
geneig het na die anderkant as die konserwatiewe 'n meer 

liberale uitkyk in die lewe - baard begin groei miskien 

selfs lang hare ek weet nie of dit ook ter sprake was nie 

maar die dra van blou jannas en die soort van goed - 
lewe in 'n kommune met ander mense sonder die verantwoorde- 
likhede wat ouers miskien van hulle kinders verwag - 
maar hy gaan dan inteendeel daar goed met sy studies aan 
en ons het gehoor dat hy selfs beurse verdien het; hy 
kwalifiseer ook dan as geneesheer en die deursettingsvermoe 
wat dit van hom vereis het laat nie dink dat daar op

20daardie gebied ernstige persoonlikheidsafwykings by hom 
kon bestaan nie.

Daar is gister ook gewag gemaak van sy diensplig 
weiering en opstand teen die gesag - ek kan nie dit 
beskou as 'n persoonlikheidsafwyking nie, maar ek beskou 
dit in die lig van die erns van sy oortuigings soos dit 

vantevore gestel is sy prioriteite - maar ek dink tog 
'n mens kan daar iets inlees dat hy bereid is om sy 

lewenstaak soos hy dit sien - dit waaraan hy al sy aandag 

of 95 persent van sy aandag wy . en hom toewy daaraan 
dat hy dit dan bo die eise wat die outoriteit die wet aan 30
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hom stel dat hy dit sal navolg en nie sou skroom om 

die wet te oortree of die wet te ontduik om sy doel- 

stellings na te streef nie, en ek dink 'n mens kan tog 
daarin 'n bietjie lees van - weereens nie 'n opstand teen 

outoriteit nie maar wanneer dit nodig is of wanneer hy 
dit nodig ag dan skroom hy nie om outoriteit te misken 
n i e .

Ek kan dit weereens nie beskou as 'n persoonlikheids- 
afwyking nie - mense wat hierdie eienskappe tot uiterste

10grade ontwikkel terwille van 'n lewensstyl of ideologie 
of wat 'n mens dit ookal wil noem kan 'n mens miskien 
uiters fanaties noem of eksentriek maar jy kan nie se 

dat hulle persoonlikheidsafwykings het in die sin dat 
hulle ongesonde persoonlikhede het nie - al bots hulle 
met die samelewing oor sommige van daardie eienskappe.

Die laaste item as ek reg het is dan No 17 - ook 
nie 'n belangrike een en dit word net deur enkele outeurs 
genoem en dit is waar 'n jong seun voor die ouderdom van 
10 jaar die ondervinding van 'n gebroke huis moes ondergaan 
waar of 'n ouer oorlede is of dan egskeidings, en hier 
is dit nie die geval nie - ook hier is nie 'n aanduiding 
in daardie gebied van selfmoordrisiko by Dr Aggett nie.

Dus as ek die hele klompie faktore wat ek hier 
genoem het - kort voor sy arres - moet saamvat dan moet 
ek tot daardie konklusie kom wat ek reeds vir die hof 
gegee het dat Dr Aggett sou net voor sy arres kwalik as 

'n geval van selfmoordrisiko evalueer kon word.
Ons vat dit dan na die volgende stadium met die hof se 

toestemming, ek weet nie of u daar...
Die spesifieke toepassing op die geval van Dr Agget, 30 

---Ja/ . . .
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---Ja.
Op bladsy 10 is dit waarna u nou wil verwys of is

daar nog iets wat u wil invoeg? --- Nee. Ek het reeds die

twee dele saamgedoen toe ek nou deur daardie faktore 

gegaan het - ek dink ek het reeds sy ouderdom sy kerk- 
verband sy woonplek sy huwelikstaat en so aan daardeur 

gedek.
Goed, goed, goed. --- En ek wou einlik al by die

konklusie op bladsy 13 kom.
Goed. Gaan maar voort dan? --- Dr Aggett sou dus

net voor sy arres kwalik as 'n geval van selfmoordrisiko 
evalueer kan word, maar net bo dit praat ek van 'n sosiale 

isolasie - hierdie sosiale isolasie dui sekerlik op 'n 
groter risiko vir selfmoord by Dr Aggett as wat die risiko 
is vir 'n man van sy ouderdom in die algemene bevolking maar 

gesien in die lig van Dr Aggett se redelike intakte 
persoonlikheid sonder vorige geestesverstoringe of 
selfmoordpogings en sonder enige sosio-ekonomiese krisis, 

interpersoonlikekonflik en sonder 'n geskiedenis van 

kroniese alkoholisme kan slegs 'n geringe statistiese 

verhoogde selfmoordrisiko by hom gepostuleer word.
Hierdie sosiale-isolasie wat ek noem moet ek miskien 

net 'n bietjie meer oor se - dit is belangrik vir enige 
persoon — of laat ek se die deursins persoon om sekere 
bande met sy medemens te he en met sekere instansies - 
hy moet 'n plek in die samelewing he en as hy daardie plek 
volstaan in 'n werkkring, in 'n familie kring in 'n vriende 

kring in ander organisasies en soaan waarvan hy lid 
mag wees; dan het hy vir hom 'n plek uitgekap in sy lewe 
en hy vind hierdie verskillende faktore of groepe of 

individue/...
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individue as ondersteuning vir hom in tye van krisis - 
ek bedoel nie daarby dat hulle fisies teenwoordig moet 

wees om sy hand vas te hou nie, maar selfs die wete 
dat hulle bestaan, dat hulle aan hom dink dat hulle 

besorgd is oor hom, dat hulle hom sou help as hulle in 

staat was om te help, onderskraag 'n persoon in krisistye.
Ek dink in die geval van Dr Aggett het hy homself met 'n 
klompie mense vereenselwig wat soortgelyke belangstellings, 
doelstellings, lewensuitkyk en so aan gehad het, en dat 
dit eintlik 'n beperkte kring was.

Ons weet dat daar 'n groot afstand tussen hom en sy 
familie ontstaan het van 'n paar jaar voor hierdie insident 
alreeds en dat hy nie op die steun van sy familie kon 
staat maak nie. Ek is seker hulle sou belangstel maar 

daardie verwydering was tog daar gewees en daar was nie 
die noue bande met sy familie nie.

Kerk en sulke dinge dieselfde, hy het nie die 
ondersteuning van kerk nie - ek wil dit nou nie baie 

belangrik stel nie maar op die vertikale vlak is dit vir 
baie mense 'n onderskraging om te mag bid en te glo dat 

daar iemand of iets is wat jou aanhoor en jou mag beskerm 
en jou help, maar ook op die horisontale vlak - al kom 
die dominee jou nie besoek nie al kom die ouderlinge 
nie en ander mense van die kerk jou besoek nie, weet jy 

jy is lid van daardie groep en dat jy hulle ondersteuning 
en hulle guns kan geniet - en dit onderskraag 'n mens 
in hierdie omstandighede.

Ek weet nie van ander mense as hierdie groepie 
waaronder Dr Aggett beweeg het en ek weet ook nie van 
een enkele persoon behalwe Dr Floyd wat taamlik naby aan
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hom gestaan het wat hy 'n intieme verhouding tot so 'n 
graad gehad het dat hy 'n ernstige verantwoordelikheid 

teenoor die persoon kon voel om voort te bestaan nie. 
Hierdie dinge wat hom dan sou kon weerhou van 'n daad van 
selfmoordpleeg was nie in sy geval sterk teenwoordig nie 
en al hierdie faktore wat ek nou genoem het saam noem ek 

dan hierdie sosiale-isolasie.
Ek wil vir geen oomblik se Dr Aggett was totaal en 

al gelsoleer van sy medemens nie, maar ek dink relatief was 

hy gelsoleer. Die graad daaroor kan 'n mens spekuleer oor 

en ek dink nie ek weet genoeg van sy agtergrond in detail 

om daar enige vaste uitspraak te gee nie, maar dit 
verander nie daaraan dat ek tog voel dat op die stadium 

van sy arres daar geen rede was om hom as 'n ernstige 

selfmoordrisiko te beskou nie.
En op die stadium daarna? --- Die prentjie

verander onmiddellik die oomblik wanneer hy in aanhouding 
geneem is. Sekere faktore tree nou in werking - as ons 
nou-nou van 'n sosiale-isolasie gepraat het dan kom dit 
nou baie sterk op die voorgrond - hy het dan nou geen 
kontak met sy medemens behalwe sy aanhouers en moontlik 
ook gesteelde oomblikke met mede-aangehoudenes - sy 
besoeke van familie en vriende word tot 'n minimum beperk.

Dit gaan nie net oor mense nie maar ook sy 

eiendom - hy het 'n paar stukkies klere - hy kan seker 
meer kry maar hy is nie in sy eie huis waar hy toegang 

het tot boeke, leesstof - hy kan nie kom en gaan soos hy 
wil nie hy is onmiddellik ingeperk - sy hele omgewing 

sy hele aktiwiteite alles is ingeperk en hy word nou 

gelsoleer.
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Daarby kom die stres van ondervraging ook geleidelik 

by en die gedagtes wat by die persoon ontstaan van wat nou 

verder van hom gaan word - wat le in die toekoms vir hom - 
wat gaan hierdie mense met hom doen nou in aanhouding en 

daarna - dit skep by hierdie persoon geweldige insekuriteit 
en met as gevolg spanning en onsekerheid angs selfs - 
dit kan ook depressie bewerkstellig en dan noem ek hier 
■n paar syfers wat daarop dui dat die selfmoordsyfer 
vir aangehoudenes of mense in gevangenis moet ek liewer 
se en dan veral mense soos wat verhoorafwagtend is 
waar hulle toekoms baie onseker is, en hulle baie meer 

insekuur voel as die man wat reeds gevonnis is en weet 
sy termyn strek tot daardie tyd en hy kan miskien nog 
voor die tyd ontslaan word - hulle lewens is nie so 
onseker as hierdie mense wat in aanhouding of 

verhoorafwagtend is nie. By hulle is die selfmoordsyfer 
drie tot vier maal hoer as in die algemene bevolking.

Nowick en Remninger se - bladsy 16:

'In addition to the stresses and overcrowding of 
the jails set in itself the detained individual 
suffers the anxiety as created by incarceration
- court appearances and uncertain trial outcome.
These factors were prominent in reviewing the 
cases of prisoner suicides and can be over
whelming for detainees with or without previous 
mental illness.'

Die faktore tree dus in die oomblik wanneer Dr Aggett in 

aanhouding geneem word, en ek kom tot die gevolgtrekking 

dat op hierdie stadium is daar dan enige — laat ek liewers 
lees uit my verslag - bladsy 17 aan die einde daarvan -
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dat enige mate van selfmoordrisiko wat reeds by Dr Aggett 
bestaan het - wat ek reeds gese het minimaal was - het 

verder verskerp - net verder verskerp sou word deur die 
stres van aanhouding. Of hy egter as 'n geval van 

definitiewe selfmoordrisiko bevind sou gewees het, indien 
hy tydens aanhouding deskundig evalueer sou gewees het, 
is 'n ope vraag.

Die antwoord sou grootliks beinvloed wees deur die 
mate van perturbance en moontlike lethality van Schneidman 
wat 'n deskundigde ondersoeker by hom sou kon vasstel. 

Voorsiening moet egter gemaak word vir die moontlikheid 
van n relatief hoe graad van lethality sonder opvallende 
perturbance soos in altroistiese selfmoord wat deur 
Dirkheim genoem word, en 'n offer selfmoord van Bechler.

Hierdie perturbance and lethality kan ek miskien 
n bietjie nader omskryf. Hier moet ek u terugneem na 

bladsy agt van my verslag toe. Schneidman is van mening 
dat die intra—persoonlikefaktore klinies meer nuttig 

is as die dikwels aangehaalde demografiese data by die 
evaluering van selfmoordrisiko.

Met ander woorde hierdie gedagteprosesse en emosies 
wat die persoon ondergaan is dikwels baie meer belangrik 
om selfmoordrisiko te bepaal as 'n mens kan weet wat dit 
is en hierdie persoon dit aan jou kommunikeer - as om 
staat te maak op hierdie feite wat ons nou—nou net 
oorweeg het van huwelikstaat en beroep en sosiale klas 
etcetera.

Hierdie intrapersoonlikefaktore tree sterk na vore 
waar n persoon tot selfmoord kom en word uitgedruk as 'n 

perturbation wat ek vertaal met die woord verontrusting,
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en lethality wat eenvoudig dodelikheid beteken - daar kom

'n derde element by wat ek nie hierby noem nie want ek
dink dit is nie by Dr Aggett van toepassing nie, maar

t ihierdie outeur Schneidman noem ook innumecality - ek 
kon nie daar die Afrikaanse woord voor kry behalwe 
skadelikheid, maar ek dink die innumecality bedoel eintlik 
skadelikheid wat 'n mens se optrede vir homself mag inhou.

As voorbeeld hiervan 'n diabetiese persoon wat 
gereeld sy inspuitingsmoet kry maar wat dit dan uitstel 
en dit nie gebruik wanneer hy moet nie - wat op 'n sekere 

dieet is en dan teveel van sekere kosse gaan eet op die 
verkeerde tye en nie baie besorgd is oor’ sy voortbestaan 
en noukeurig sou navolg wat sy dokter vir hom voorskryf 
nie, of iemand wat byvoorbeeld graag aan motorwedrenne 
deelneem of sky-diving en die soort van goed - dat hy sy 
lewe nie hoog na waarde skat nie en sy lewenswyse 
skadelik vir homself kan wees. Dit lyk nie vir my asof 
dit 'n faktor by Dr Aggett was nie en daarom het ek dit 
nie hier genoem nie.

Maar dan perturbation - veronrusting en lethality, 
by perturbation word bedoel die subjektiewe ontsteltenis 

of distres wat die persoon ondervind en sluit in terme 

soos disturbedness , agitation , sanity, insanity, 
discomposedness, en hierdie perturbation berus op twee 
elemente - die eerste een is die orientasie ten opsigte van 
selfvernietiging, en daarby word bedoel daardie langstaande 
deurdringende, habituele karaterologiese standpunt van 

'n individu teenoor selfmoord wat geintergreerd is met 

sielkundige samestelling, lewensfilosofie, behoeftesisteem, 
aspirasies, identifikasies en bewuste geloof.
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Met ander woorde dit is hoe die persoon deur sy lewe

opgegroei het met die ideg van selfmoord wat sy orientasie 
daartoe sou wees. Is hy iemand wat in homself oortuig is
dat hy maklik sou selfmoord kon pleeg of dit dit baie ver

van hom staan - hoe pas die idee van selfmoord in sy
l e w e n s f ilosofie - hoe pas dit daarby in - en dit is 'n

taamlike vaste houding wat daar by meeste mense bestaan

nie dat hy nie baie maklik somtyds kan verander of baie

skielik kan verander nie, en dit is juis by punt twee.
Die neiging by die individu tot akute kortstondige 1C 

oorontwikkelde en skielike verandering van bogenoemde 

orientasie ten opsigte van sy eie voortbestaan - is daar 

dus by die persoon 'n neiging om baie skielik as reaksie 

tot omstandighede of so kortstondig heeltemal die ander 

houding in te slaan teenoor sy eie selfbestaan - voortbestaan.

By lethality word eenvoudig bedoel die waarskynlikheid 

dat die persoon homself werklik sal doodmaak en nie net 

homself beseer nie, want in elke selfmoorddaad of poging 

is daar 'n graad van lethality. Iemand wat van geboue 

van tien-verdiepings afpsring - daar is geen twyfel 

dat hierdie persoon die bedoeling gehad het om homself 

te dood nie, en dit is 'n baie dodelike wyse van selfmoord 

pleeg, maar iemand wat vyf aspirines of twee of drie van 

een of ander onskadelike pil sou neem - dan is dit 

duidelik dat hierdie persoon nie 'n baie hoe graad van

dodelikheid gehad het nie.
Ek wil nie daarmee se dat sy perturbance nie net 

so groot mag wees soos die een wat op die gebou gaan 

staan en afspring nie, maar die faktor van lethality of 

dodelikheid moet teenwoordig wees voordat 'n persoon 

sou/...
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sou suksesvol selfmoord pleeg. Daar is natuurlik 

uitsonderings van mense wat onkundig is en 'n poging tot 

selfmoord wil aanwend om aandag op homself te vestig 

en dan kry hy dit reg om tog nle gehelp te word nie en 

hy vat iets wat dodelik is. Beide perturbation en lethality 

moet in aggeneem word om enige mate van sekerheid - 

met sekerheid selfmoord te kan voorspel. Die veronderstelling 

hierby is egter dat die individu onder die aandag van 'n 

deskundige kom vir evaluasie.
Dit vind slegs plaas wanneer die individu self 10

om hulp kom vra of wanneer ander persone daarin slaag om 

hom by 'n deskundige te besorg. Ek dink nie 'n mens kan 

verwag dat die leke-persoon altyd perturbance moet kan 

raaksien nie, alhoewel as dit daar is en die persoon is 

iemand wat sy emosies na buite maklik vertoon en daaroor 

praat oor sy probleme - dan sou die mense - 'n leek sekerlik 

dit kon optel - maar as hierdie persoon dit wegsteek of 

uit die aard van sy persoonlikheid nie duidelik laat 

navore kom en daarmee op sy mou loop nie, kan dit moeilik 

wees vir selfs 'n deskundige om dit te bepaal.
20

Ongelukkig gebeur dit nie dikwels genoeg nie dat 

mense by deskundiges gebring word nie, as mens 'n afleiding 

kan maak van die groot aantal selfmoorde wat daar tog 

voorkom. Redes hiervoor is hoofsaaklik dat sekere individue 

dikwels nie om hulp vra nie of opsetlik hulp vermy en 

omdat ander persone nie bewus word van die potensiele 

selfmoordenaar se intensies nie.

'n Mens kan hulle soras ook nie kwalik neem nie 

want party van hulle kan dit taamlik goed wegsteek 

want as daar 'n sterk mate van lethality teenwoordig is 30

dodelikheid/...
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dodelikheid - dan is die laaste ding wat hierdie persoon 

wil he is dat iemand dit moet agterkom dat hy wil 

selfmoord pleeg, en hy gaan sover as wat dit moontlik 

is dit van ander mense weghou.

Dikwels het deskundiges probleme om die potensiele 

selfmoordenaar te herken en dit is te begryp dat leke-persone 

nog minder in staat is om die gevaartekens te kan lees.

Professor Vorster het gister gese dat sewe tot agt uit 

tien persone toon wel die tekens - ek wil net iets daarby 

voeg, en dit is dat volgens sekere outeurs is dit so - 10

my bron se 70 persent van gevalle toon wel tekens, maar 

ek dink wat ons net daarby moet se is dat hierdie tekens 

is nie altyd so opvallend nie - as 'n mens retrospektief 

daarna gaan kyk en jy gaan oor hierdie persoon se gedrag, 

sy uitlatings voor sy selfmoord dan kan 'n mens daardie 

dinge moontlik identifiseer.

Edelagbare u sal u herinner dat op 'n stadium het 

Brigadier Muller hier genoem van Dr Aggett wat 

grapsgewys gese het - this can't go on forever - en dit kon 

die soort van aanduiding wees wat daarvan gepraat word 20

as daar gese word dat daar in 70 persent van gevalle 

aanduidings wel is wat 'n mens kan optel - maar hierdie 

aanduidings kan dikwels so kripties en onopvallend wees 

dat hoewel hulle teenwoordig is mens hulle nie hoef op te 

tel nie.
Ek wil dan op bladsy 18 voortgaan met die situasie 

kort voor Dr Aggett se selfmoord - ek gaan hier maar uit 

die verslag voorlees want ek dink ons kom by 'n baie 

belangrike area en ek sou nie graag hier iets wil uitlaat 

nie. 30

By/...
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By evaluasie op hierdie stadium sou al bostaande 

oorwegings ingesluit is en tensy daar duidelik identifiseer- 

bare episodes voorgeval het - soos wat byvoorbeeld sou 

kon voortspruit uit sy ondervraging - sy verhouding tot 

sy aanhouers of bewuswording van nuwe gebeure wat op horn 

betrekking mag he buite die gevangenis of selfs binne 

die gevangenis, sou daar geen nuwe feite wees waarop 'n 

deskundige evaluering kan berus nie.
Dit wil se 'n mens sal weer kyk na hoe Dr Aggett 

op daardie stadium reageer, respondeer tot sy omgewing.

'n Mens sou wou weet of hier dinge gebeur het in hierdie 

gevangenissituasie of aanhoudingsituasie wat kon aanleiding 

gee tot verder - of 'n intensifisering van die reeds 

bestaande perturbance en lethality ook wat daarmee 

saamgaan. Of hy briewe gehad het van mense buitekant 

wat vir hom laat weet het sy vader is oorlede of iets 

van hierdie aard — verdere faktore wat hom kon ontstel 

het en hierdie perturbance laat vermeerder.
Episodes soos hierbo genoem wat 'n versterkende 

invloed kon he op sy bestaande selfmoord potensiaal is 

byvoorbeeld dinge wat uit sy ondervraging mag voort

spruit soos wanneer sy verklaring 'n spesiale wending 

neem _ soos 'n bekentenis of iets wat hy as verraad sou 

kon beskou of selfs die vrees dat hy nie lank die druk 

van ondervraging meer sou kon verduur nie - en moontlik 

so 'n bekentenis sou kon maak en mense verraai - dit kan

alles perturbance laat verhoog.
Ek dek nie daar alle moontlikhede nie ek noem 

maar net voorbeelde. Tweedens die verhouding met sy 

aanhouers - as daar byvoorbeeld 'n skielike verandering
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Mnr J A Plomp. 

in houding jeens hom in sy ondervraers sou intree soos 

wanneer iemand onder hulle met wie hy 'n goeie 

verhouding het, 'n mate van vertroue opgebou het, skielik 

onvriendelik en antagonisties sou word.

In hierdie verband moet ek net dit se dat een van die

tegnieke wat gebruik word by breinspoe1ing en

beinvloeding van mense is om duidelik onaerskeiding te maak

tussen die goedgesinde en die kwaadgesinde ondervraers -

daar sal miskien onder die ondervraers een wees wat die

persoon vriendelik behandel en goed is vir hom en so aan, 10

en dan - dit is een van die tegnieke wat gebruik kan word

om hierdie persoon opsetlik teen die aangehoudene te laat

draai, en dan kan hy homself nie orienteer nie.

Hier vind hy een persoon met wie hy emosioneel 

kontak kan maak op 'n emosionele vlak 'n bietjie inter- 

reageer en as daardie persoon dan onverwags omswaai 

dan kan daar so 'n verhoging in perturbance voorkom.

Derdens die gebeure buite die gevangenis, dit 

wil se hy is nie veilig daar waar hy is nie, daar is 

dinge wat buitekant gebeur soos ek nou-nou gese het briewe
20

of berigte wat hy kan ontvang het of dat hy bankrot 

gespeel het in die tussentyd of enige iets van die 

aard, wat hom tot sy ore kom kan natuurlik die graad 

van perturbance dan laat styg tot die vlakke waar 

selfmoord kan intree.

Weereens sal daar gelet moet word op enige tekens 

van perturbance - 'n deskundige byvoorbeeld sou let op 

tekens uit die gedrag van Dr Aggett indien hy nie sy 

ontsteltenis sou verbaliseer nie, dit wil se hy sal 

luister wat die man vir hom te vertel het - hy sal vir hom 30 
vrae/.. .
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vrae vra maar indien hy nie sou kommunikeer wat in sy gees 

aangaan nie en ontken dat daar enige ontsteltenis is 

sou 'n mens na tekens wat hy na buite kan vertoon kyk en 

hulle sou dinge insluit soos die volgende - afgetrokkenheid 

peinsende houdings wat hy inneem, verlies aan eetlus, 

vermyding van geselskap, verandering in sy slaappatroon, 

dit kan wees of slapeloosheid of 'n ontvlugting uit die 

wereld in oormatige slaap, toename in korrespondensie 

of aandrange op besoeke deur spesiale mense met wie hy 

finale reelings wil tref...



3075 .

Derdens die gebeure buite die qevangenis, dit 

wil se hy is nie veilig daar waar hy is nie, daar is dinge wa 

buitekant oebeur. Soos ek nou-nou gese het, briewe of 

berigte wat hy kon ontvang het, of dat hy bankrot aesDeel 
het indie tussentyd, of enigiets van die aard wat tot sy 

ore kom kan die graad van oerturbens dan laat styg tot 

die vlakke waar selfmoord kan intree. Weereens sal daar 

aelet moet word od enige tekens van perturbens, 'n 

deskundiae byvoorbeeld sou let on tekens uit die gedrag 

van dr. Agg&tt indien hy nie sy ontsteltenis sou verbaliseer 

nie. Dit wil se hy sal luister wat die man vir hom te 

vertel het, hy sal vir hom vrae vra, maar indien hy nie 

sou kommunikeer wat in sy'gees aangaan nie en ontken 

dat daar enige ontsteltenis is, sou 'n mens na tekens wat 

hy na buitekant vertoon kyk en hulle sou dinge insluit 

soos die volgende, afgetrokkenheid, peinsende houdings 

wat hy inneem, verlies aan eetlus, vermyding van geselskap, 

verandering in sy slaap patroon. Dit kan wees of slaap- 

loosheid, of ontvlugting uit die wereld in oormatige 

slaap. Toename in korresnondensie, of aandrang op 

besoeke deur spesiale mense met wie hy finale reelings 

wil tref oor wat van sy eiendom moet word, of hulle die 

laaste keer in sy lewe mag sien. Gedrag of gesDrek soos 

van 'n persoon wat op 'n lang ver reis gaan. Uitdeel 

van besittings, veral dinge wat moontlik nie veel waards 

het nie, maar wat sentimentele waarde het. Ek dink nou 

byvoorbeeld aan 'n hanqertjie wat hy al die jare om sy 

nek gedra het wat hy dan nou skielik vir iemand gee, maar 

wat hy nooit andersins sou wou van afskeid neem nie.

Maar om saam te vat, byna enige merkbare verandering in 

aewoontes en houdinas sou susoisiewaardig wees.
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Nou of hierdie suspisie wat 'n mens het oor veranderde 

houdinqs of optredes altyd vrugbare resultate gaan gee 

betwyfel ek. Maar as 'n persoon wat jy ken 'n gewone 

roetine het en jy ken hom al die jare so, maar nou skielik 

begin hy anders octree en sy roetine onderbreek, dan wil 

'n mens weet waarom. Dit kan wees moontlik dat hierdie 

persoon hierdie perturbens ondervind dat hy depressief of 

ongelukkig mag wees. Hierbo is verwys na hoofsaaklike 

episodes en situasies waarvan dr. Aggett sou kon melding 

gemaak het by deskundige evaluasie en waarvan ander persone 10 

ook moontlik sou kon getuig het. Dit wil se, die uiterlike 

omstandighede. Daar moet egter gewys word daarop dat 

soortgelyke intrasigiese episodes en situasies kan 

voorval, waarvan dr. Aggett alleen sou kon medeling maak 

waar ander nie bewus sou wees nie. As hy dit nie gever- 

baliseer het nie - hierdie intrasigiese gebeure kan 

bestaan uit selfondersoek, introspeksie, opweeg van 

faktore, konflikte, filisofering, herevaluering en 

soortgelyke prosesse wat oor 'n tydperk van dae en weke 

kon geduur het, sonder om noodwendig aanduiding te gee 20

tot intense mates van "perturbation 1' Ook waar rpertu rbation " 

teenwoordig mag gewees het hoef dit nie noodwendig oog- 

lopend na buite manifesteer het in sulke tekens soos hierbo 

genoem is nie. Hierdie tipe intrasigiese prosesse kan 

vir langer of korter periodes voortduur terwyl moontlike 

oplossings oorweeg word waar selfmoord bewustelik of on- 

bewustelik een mag wees. Ek wil hiermee se dat daar 

gebeur dinge in sy omgewing, met hom, met ander mense, en 

dit kan 'n invloed op hom he, maar 'n enkele woord of iets 

wat hy lees, of iets wat iemand in sy teenwoordigheid se, 30 

kan by hom 'n gedagtegang aan die gang sit wat hy weer
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weer met ander dinge assosieer en daar kan verdere 
twyfel by hom ontstaan, of vertwyfeling, en 'n toevallige 
gebeurtenis kan daar weer weerklank in hierdie persoon 
se gees vind en niemand buitekant sou enige waarde daaraan 
heg nie, hulle sal nie eers weet dat hulle so 'n woord 
gese het nie. lets wat hy lees kan so iets aan die gang 
sit. Die proses wat ek hierbo beskryf het kan skielik 
en onverwags kulmineer in 'n finale gevolgtrekking of 
besluit waarin mag volg enigiets van berusting tot die 
oorgang tot aksie. Hierdie kulminasie kan presipiteer 
word deur 'n menige faktore, soos 'n enkele woord of 
sinsnede gelees of gehoor, 'n idee wat na vore tree, of 
'n toename van 'n gevoel van frustrasie of enigiets wat 
die balans mag laat swaai. Gevoelens en mislukking of 
skaamte, of die van ondraaglikheid van *n situasie mag 
dan skielik so intens wees dat desperate aksie van ont- 
vlugting, waarvan selfmoord dikwels die enigste moontlike 
uitweg mag skyn te wees volg, dikwels sonder waarskuwing 
en relatief impulsief. Ek wil hiermee se dat hierdie 
"perturbation" en hierdie heroorweging en al die prosesse 
wat ek hier van gepraat het op 'n plato vlak kan aangaan 
vir 'n lang tyd en hierdie persoon is besig om oplossings 
alternatiewe, bewustelik of onbewustelik te oorweeg en 
dan skielik, taamlik onverwags, met 'n stimulus van buite, 
of uit sy eie gees, kan dan ontstaan die punt waar hy se 
dit is my oplossing, ek gaan selfmoord pleeg, of ek gaan 
dit of dat doen, of ek gaan maar net by die situasie berus. 
Maar 'n skielike onverwagte selfmoord kan in so 'n om- 
standigheid logies wees. Hierdie kritieke fase van drang 
tot aksie is gewoonlik kort van duur en dit is daar waar 
die " " so hoog is en as die betrokkene hierdeur
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gehelp kan word neem die risiko van selfmoord skerp 
af. Ongelukkig egter soek die gedetermineerde self- 
moordenaar hierdie kritieke fase nie hulD nie en vermy 
inteendeel enige inmenging van buite sodat hulle dikwels 
opsetlik andere mislei deur 'n gemaakte kalmte of selfs 
opgeruimdheid. My gevolgtrekking is dan, tensy daar 
spesiale episodes soos hierbo vermeld voorgeval h et, of 
dat dr. Aggett merkbare verandering in sy gedrag, gewoontes 
en nouding openbaar het, of enige intensie om selfmoord 
te pleeg, verbaliseer het, sou daar geen gronde gewees het 10 
om by evaluasie tot 'n ander gevolgtrekking te geraak 
as tydens sy aanhouding nie. Indien sulke episodes, 
veranderinge of verbalisasies wel voorgekom het sou die 
gevolgrekking wees dat daar wel 'n selfmoord risiko op 
daardie stadium by dr. Aggett bestaan het. Soos reeds 
ten aanvang gemeld is dit besonder netelig, vir selfs 
deskundiges, op die gebied van sielkunde en psigiatrie, 
om in 'n bepaalde geval selfmoord met enige mate van 
sekerheid te voorsien of uit te sluit. In hierdie verband 
is die veelvoudige verskyningsvorme van selfmoord ' n 20
kondiserende faktor wat voorkoming daarvan, selfs waar 
dit voorsien word haas onmoontlik maak. Die gedetermi— 
neerde selfmoordenaar sou sy doel kon bereik met behulo 
van sovele middels en metodes dat slegs voortdurende 
waaksame toesig en beheer in 'n spesiaal toegeruste plek 
hom teen selfmoord sou kon beskerm. Die laaste bladsy 
hier is maar net ' n lysie van my standaard teksboek en 
so aan wat ek gebruik het.

- COURT ADJOURNS FOR TEA. - 
ON RESUMING:
NO FURTHER QUESTIONS. 30
MR. BIZOS: My learned friends informed me that they
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they prefer to do it the original way, if I may go 

first, subject to Your Worship's approval.
BY THE COURT: You may proceed, Mr. Bizos.
PROF. J A PLOMP; still under oath:
MR. BIZOS: Professor, if you do not mind I will put 
my questions in English - of course you can answer in
Afrikaans? --- I have no objection, there is only one
thing, that often I get into the spirit of the situation 
and I may just, unthinkingly answer in English, but I 
do prefer actually to speak Afrikaans.

Now, I see that your 22 page report, Prof. Plomp, 
comes to a certain conclusion. That is set out on page 
22, which you read out to our learned friends? --- Korrek.

I want to read the first sentence of your conclusion 
unless special episodes, such as mentioned above, occurred 
or unless Dr. Aggett showed noticeable changes in his 
behaviour habits and attitude etc. Now, there are four 
aspects which we are going to submit, likely led to the 
suicide of Dr. Aggett. Firstly, sleep deprivation. 
Secondly, assault. Thirdly, that he may have been 
compelled to falsely implicate people, and fourthly, that 
he was socially isolated. Could you please show me where 
in your 22 page report you consider any of these as a 
factor which triggered off Dr. Aggett to taking his life?
--- Op die stadium toe ek hierdie verslag opgestel het
was daar geen by my duidelik geformuleerde insident, of 
enigiets waarop ek kon peil trek wat dan sou lei tot dr. 
Aggett se selfmoord nie. Deur bywoning van die hof is 
sekere inligting wat ek reeds voor bywoning van die hof 
gehad het, het dit duideliker na vore gekom, en uit 
getuienis uitgekom en daar is dus sulke insidente wat 
later plaasgevind het, of wat dus nie hierin vervat is
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Is nie, maar waar ek nou op die oomblik van bewus is.
But am I correct in saying that we would look in 

vain in your 22 page report for a consideration of any
of those four factors? --- Ek stem nie saam nie. Op
bladsy 18, paragraaf 3(a) - "episodes hierbo genoem wat 
' n verskerpende invloed kon he". Ekskuus - "Uit onder- 
vraging wanneer sy verklaring 'n spesiale wending neem, 
soos wat bekend is, of enigiets wat hy - selfs die vrees 
dat hy nie lank die druk van ondervraging sou kon verduur 
het nie, dat hy moontlik 'n bekentenis sou kon maak en 
mense verraai". Hierdie is 'n voorbeeld. Maar uit die 
ondervraging - en ek neem aan dat die tegnieke wat 
moontlik toegepas kon word op dr. Aggett om sy verklaring 
te bekom, of verdere uitbreiding van sy verklaring te 
kry, ook dinge is wat uit die ondervraging uit voortspruit, 

Is there any other portion of your report to which 
you want to draw His Worship's attention, dealing with
any of the four matters that I have mentioned? --- Nee,
nie waarvan ek op die oomblik bewus is nie.

If we can read the date on each of the pages of 
your report, it was apparently typed on 'the 25th of June 
1982. I beg your pardon, it is the copy that I have 
that was typed. When was your report - what is the date
of your report, Professor? --- Laat ek net seker maak.
Die be'^diging hiervan het plaasgevind op die 22e Junie 
1982 hier by die hof. Dit is na die beste van my wete 
die vorige dag, moontlik twee dae voor die tyd, voor 
hierdie datum opgestel en getik.

In the latter half of June, was Dr. Aggett's state
ment of the 4th of February already before the c o u r t ? ---

Ek kan nie onthou nie.
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Ek is nie seker daarvan nie.
Professor, you told us that you were here for 

almost 95% of the time which puts you perhaps in a 
better position than any of the other experts in this 
case, because you have heard the evidence. At the tim 
that you made this report were you aware of the fact 
that the statement of Dr. Aggett on the 4th of February 
was admitted as evidence? --- Bedoel u die verklaring wat

hy aan sersant Blom gemaak het?
Yes? ___ Ek vermoed dit was reeds maar ek kan nie 10

daarop 'n positiewe antwoord gee nie, dit was verseker 

so nie.
But sergeant Blom had already given evidence at 

fchat*:stage?---Dan aanvaar ek dit sonder enige beswaar

dat dit wel voor die hof was.
Now, Professor, how could you have written a 22 

page report without considering the matter that is
contained in the statement of the 4th of February? --- Hoe
hierdie verslag opgestel is, dit is 'n redelike tyd voor 
hierdie datum reeds voltooi, laat ons se 'n voorlopige 20
verslag. Toe Edelagbare die datum gegee het waarop 
hierdie verslae moes in wees moes ek dus hierdie finaal 
hersien en ingee, en dit is wat gebeur het.

Professor, Dr. Aggett died during the night of the

4th, 5th of February? --- Korrek.
Surely what Dr. Aggett had to say about himself

and the manner in which he was treated, be it true or 
false, was of the utmost importance in trying to determine 
what his psychic condition was during the vital period? —  

Sekerlik, al hierdie faktore moet in aanmerking geneem

word.
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Now surely, Professor, it requires to be 
elevated a little further, or a little further up the 
scale than the 17 other considerations that you have
listed? --- Die ander 17 konsiderasies wat ek oorweeg
het, het betrekking tot dr. Aggett se lewe voor aanhouding.

But now, I assume that what you were asked to do 
is to do an affidavit, or a report, in relation to the
possible reasons why Dr. Aggett committed suicide? --- Ek
het dit nie so gesien nie, ek het dit gesien in die lig van, 
te bepaal die selfmoord risiko wat moontlik by Dr. Aggett 
kon bestaan het en hoe voorsienbaar dit moes gewees het.

How could those two questions possibly have been 
answered by not mentioning the most recent evidence 
available in relation to his psychic con-dition, a state
ment made by him on the very day, or within 14 hours of
his death? --- Ek kan net daarvan se dat hierdie verklaring
is 'n affidavit van my, is in die algemeen gestel, dit 
word toegepas op die situasies van dr. Aggett, maar al 
hierdie faktore wat ek hier noem, "perturbation" - 
ontsteltenis, dodelikheid kon veroorsaak het, dit sluit 

enigiets in wat kon gebeur het, ook hierdie saak.
Wanneer ek dit dan in hierdie oaragraaf weergee, dinge 
wat voortspruit uit sy ondervraging, dan het ek gedink, 
miskien verkeerdelik so, dat dit voldoende is en vol- 
doende voorsiening maak vir enige insidente wat mag plaas- 
gevind het na sy aanhouding, insluitende enige aanranding 
in sy verklaring in die verband.

Prof. Plomp, you have given evidence as an expert 
on numerous occasions before, have you not? J a ,

dikwels.
Did you know the purpose for which you have been
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been called as an expert witness in this case, and
why you were required to make an affidavit? --- Soos
ek nou net vir Sy Edelagbare gese het, ek het my opdrag 
verstaan om 'n idee te gee aan die hof of daar enige 
besondere selfmoord risiko by dr. Aggett bestaan het en 
of dit voorsien sou kon word.

Did you not think it necessary to discuss whether 
there was such a risk of suicide if Dr. Aggett was, or 
maintained that he was assaulted on the 4th of January?
--- Ek sou graag die vraag herhaal wou he?

Would it not be a relevant factor as to why Dr.
Aggett may, or may not have committed suicide, or whether 
or not there was a suicide risk, the fat that he was 
either assaulted, or even the fact that he may falsely 
have been alleging that he was assaulted on the 4th of 
January? --- Ek dink dit is 'n belangrike oorweging.

In this statement - I dare say you have had an
opportunity of studying it carefully, Professor? --- Watter

verklaring?
The statement of Dr. Aggett of the 4th of January -

of the 4th of February? --- Ek het tyd gehad om daarna te

kyk, ja.
Now, do you agree that if a person was assaulted 

in the manner in which Dr. Aggett complains of having been 
assaulted in that statement, the risk of his committing 
suicide would be increased? --- Ja, ek stem saam.

Now would you agree that if he was prevented from 
complaining about his assault on the 4th of January, to 
persons in proper authority, it would have induced a
sense of helplessness in his mind? --- Ja, ek dink dit
sou dr. Aggett waarskynlik gefrustreerd laat voel het.
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If he on three or four occasions wrote in the 
book that his ribs were painful and if the suggestions 
that he was prevented from seeing a doctor are correct,
would that have led to his frustration? --- Dit sou ook
daartoe bydra, ek twyfel nie daaraan nie.

If in fact he did not see a magistrate or an 
inspector of detainees because it was falsely alleged 
by his interrogators that he was not available to them 
and he only saw the magistrate on the 18th, would that
have added to his psychic disturbance? --- In prinsiep as
hy nie die geleentheid gegun word en hy kry die indruk 
dat mense sy weg versper dan sou dit daartoe bydra.
Dit impliseer nie noodwendig dat hy geweet het dat hulle 
so besluit het opsetlik, of dit bespreek het, of iets van 
die aard nie, maar net dat hy sien dit gebeur net nie 
dat hy persone sien nie.

Well would he have been entitled as _an intelligent 
person, such as he apparently was, to assume that the 
reason why he did not see a magistrate, inspector of 
detainees, or a doctor, from the 4th when he alleges 
that he was assaulted, to the 18th, would that have 
possibly led him to believe that his interrogators had 
conspired to assault him and to prevent him from making 
meaningful complaints? — — 'n Persoon in sy situasie, 
soos dit alreeds genoem is, wat hulpeloos is in die hande 
van sy ondervraers en nie direkte kontak met enige ander 
persone met wie hy wil kontak maak nie, sou maklik tot 
daardie gevolgtrekking gelei het.

Then he makes a complaint on the 18th, to Mr. 
Wessels, the magistrate, and he hears nothing about it, 
on the evidence available to us, until the 4th of
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of February when sergeant Blom caute there, would he 
have been entitled to assume that he was helpless in 
the hands of his antagonistic interrogators, even
when he managed to complain to a magistrate? --- Ja, ek
dink 'n mens moet net daar in gedagte hou hoeveel het 
hy geweet van wat die roetine daar is. Het hy byvoorbeeld 
geweet dat ander persone wat klagtes le ook 'n geruime 
tyd moet wag. As hy daarvan bewus was dat daar gewoonweg 
'n lang vertraging was dan sou hy miskien kon gedink 
het dat dit daardie tipe van vertraging is. Maar ek 
wil glad nie uitsluit dat hy tot die gevolgtrekking kon 
geraak het dat hy opsetlik verhoed word om die betrokke 
persoon te sien en dat dit uitgestel word, op die lang 
baan geskuif word.

If you as a medical practitioner, if a doctor finds 
it necessary to note that he has painful ribs, well if 
you were told by a doctor, one o£ your colleagues, or even 
a lay person, that he has pain in his ribs, would you 
not immediately send him for X-rays and other - or other 
treatment, examined him thoroughly in order to try and
find out what this was about? --- Ek dink nie noodwendig
nie, ek dink nie 'n mens gaan dadelik oor tot die soort 
van spesiale ondersoeke nie. Jy sal self die persoon 
ondersoek en probeer 'n diagnose stel en as daar enige 
twyfel by jou ontstaan, of 'n vermoede van 'n ernstige 
toestand, dan sou 'n mens sekerlik verdere ondersoeke 
doen.

Do you not draw any inference, that if a doctor 
complains in the book that his, a doctor's ribs are 
painful, that you are more likely to think that it 
requires attention, that the statements of a
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a hypochondriac with the history of regular complaints?
--- Ja, ek dink hierdie inskrywing kan op verskeie wyses
interpreteer word in die lig daarvan dat dr. Aggett 'n 
gekwalifiseerde man was. As 'n gekwalifiseerde genees- 
heer sou hy moontlik self 'n idee gehad het van wat die 
probleem met sy ribbes was wat di)e pyn veroorsai het, 
en as dit iets anders was, 'n patalogiese toestand, of 
•n siektetoestand, dan sou hy moontlik al 'n voorlopige 
diagnose gemaak het en moontlik daarin geskryf het, maar 
hy skryf dit byna in leke terme, hy kla net van pyn in 
die ribbes. So ek weet nie wat 'n mens daarvan kan 
aflei nie.

Nou you heard the evidence of Mr. Smithers? --- Ek
het dit gehoor, ja.

If my memory serves me correctly Mr. Smithers gave 
evidence before your affidavit was prepared? -—  Ja, ek 
dink dit is korrek.

If what Mr. Smithers says in relation to treatment 
meeted out to Dr. Aggett, have you any doubt that that 
unlawful conduct contributed to Dr. Aggett's psychic
condition that led him to take his own life? --- Ek dink
dit kon 'n faktor gewees het, ja.

Well a much more important factor I would suggest, 
with respect, that he had disagreements with his father
about the nature and size of his beard? --- Ek kan nie
anders as om nie daar saam^te stem nie.

Why is there no mention of the evidence that you 
heard in court and no evaluation of that - rather no 
taking into consideration of that evidence, in relation 
to the psychic condition of Dr. Aggett at the time that 
that he took his life? --- My vorige antwoord bly nog
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nog steeds in daardie verband staan.
Now in the statement of the 4th of February there 

is a complaint by Dr. Aggett that he was kept awake 
for a substantial period of time, correct? --- Korrek.

That he was assaulted? --- Korrek.
That he was shocked? --- Heeltemal korrek.
Now, if those allegations are true, then would 

there be every reason for Dr. Aggett to feel threatened 
to the extent that death may be preferable to a repeat
performance? --- Dit is 'n moontlikheid wat ek nie kan
uitsluit nie, maar as ons begin praat van waarskynlikhede 
dan kan ek nie vir u se watter waarskynlikheid is daar 
dat so 'n gedagte by dr. Aggett sou opkom nie. Dit 
hang totaal af van sy persoonlikheid en tot watter mate 
hy bestand was teen hierdie stres wat op horn uitgeoefen 

is.
Were you in court when Mr. Naidoo gave e v idence?---

Ek dink so, ja.
You have heard how he described he had been treated? 

---Ja.
If he has told His Worship the truth, '-would you 

have been surprised that he might have chosen to take 
his own life rather than risk continued detention where
the same thing might happen to him a g a i n ?-- - Dieselfde
antwoord geld vir mnr. Naidoo as vir dr. Aggett. Dit 
hang van die persoon en hoe ernstig hy dit ervaar het.

But assume that Mr. Naidoo had taken his own life 
and we knew the facts as he deposed to them, would you 
have had any doubt as to what caused him to take his own
life? --- Ek kan nie al die besonderhede van sy getuienis
onthou nie - op hierdie oomblik nie. As u miskien
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miskien vir my wil verwys na die hoofpurrte daarin

waarna u nou verwys.
He was kept awake for a long time, he was kept naked, 

his personality was not respected, a oaoer bowl was tied 
around his neck and one on his penis and he was - well 
I find it difficult to describe in words how he was treated 
for this period of time and he was being asked to admit 
something which he says he was innocent of. If that 
person, having told us that - given us those facts, had 
committed suicide, would you have had any doubt as to
why he committed suicide? --- Ek sou nog twyfel gehad het,
ek sou dit in aanmerking neem as iets wat daartoe kon 
bygedra het, of selfs die hele oorsaak tot sy selfmoord 
gewees het as ons een enkele faktor kan uitsonder.
Maar ek kan nie se dat ek geen twyfel sou he nie. Die 
situasie is net so dat — nie elke persoon in aanhouding 
pleeg selfmoord nie. Waarom sekere persone gaan self
moord pleeg en andere nie, dit is nie 'n duidelike saak 
nie. Daar mag ekstra faktore by sekeres wees en daardie 
ekstra faktore mag wees so iets soos wat u nou net 
aan my genoem het, maar selfs persone wat nie blootgestel 
is aan buitensporige aanranding, soos vernederings en 
enigiets van die aard nie, pleeg ook selfmoord onder baie 
minder ernstige stres ook. So ek kan nie se dat dit 
by roy geen twyfel sal wek oor wat die oorsaak is nie.

Professor, I am not unmindful from my reading of 
the literature that the personality of an individual is 
of the utmost importance as to what solution he takes 
to the vital problems in his life, but leaving that 
aside, would you agree that when one ex post facto has 
a suicide it is important, as you have analysed, at
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at some length in your report, to go into the personality 
of the individual, but the other important part of the 
enquiry, surely, Professor, what was the trigger and who 
pulled it? --- Ek stem met u saam.

Now where in your report is there a discussion, or 
even a mention of the facts that were available to you 
as a possible, probable, or certain trigger for Dr. Aggett's
suicide? --- Die enigste een wat hierin vervat word is
die wat u eenkeer vroeg in die verhoor ook verwys het as 
’n"cryptic allusion" daarna in my verslag en dit gaan 
oor die moontlikheid dat dr. Aggett iets aan ander mense, 
aan sy ondervraers kon meegedeel het wat hy kon beskou 
het as verraad, name van mense, insidente en so aan, aan 
hulle genoem het, en wat dan by hom so iets kon veroorsaak 

het .
I want you to please assume that you, Prof. Vorster 

and Dr. Wolfe are ad idem that Dr. Aggett was not any 
higher suicide risk than the average man in our population?
Am I putting it fairly? --- Dit is my oortuiging, teen
die tyd wat hy aangehou word, en as u vir my se dat 
Prof. Vorster, en ek lei dit ook van sy getuienis af, 
dat ons nie daar verskil nie.

Correct? --- Volgens wat ek in dr. Wolfe se verslag
gesien het dink ek ook nie ons verskil nie, maar ek neem 
aan wat u se dat die mense nie van my verskil nie.

So we start with that common cause fact. Let us 
try and get some more common cause facts, in order to try 
and answer the question eventually, who - and why the 
trigger was pulled. Such factors as his friendship 
with people who were not conventionally — occult to 
the Waterkloof understanding of what society should be,
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Dr. Aggett apparently managed to live with very well,
would you agree with that? --- Ja, ek sal Prof. Vorster
se woorde daar mee saamstem, waar hy aan mnr. Schabort 
probeer se het dat hy het 'n gesonde persoonlikheid gehad. 
"He functioned normally". Ja, ek stem saam.

Do you know of the Crown Mines set at all? --- Nee.
Have you made any sort of study of it? --- Glad en

geheel nie, ek het enkele aanmerkings daaroor gehoor.
You do not know whether perhaps the social inter

action there is perhaps better than some of our nothern
suburbs of Johannesburg or Waterkloof? --- Dit mag onge-

twyfeld so wees.
So we can discard that-ts one of the factors that

would have made him a higher suicide risk? --- Ek kan nie
heeltemal daarmee saamstem nie, wat ek probeer se het 
voordat u my begin ondervra het is dat sy werkskring en 
lewenskring was beperk tot daardie mense, tot uitsluiting 
van die familie en al die ander dinge. So al was dit 'n 
gesonde inter-aksie wat hy met daardie groepie gehad het, 
is dit nog *n beperkte groepie, dit is nie vereenselwiging 
met die hele samelewing in hierdie land nie. Nie dat 
ons almal - met almal vereenselwig, maar ons vereenselwig 
ons met die - tot 'n meerdere of mindere mate met ons 
samelewing, die hele opset, in watter land jy ookal is, 
en met ander groepe en so aan, maar elkeen van ons het 
ons kringetjie, ek stem met u saam.

Professor, I do not understand how you refer to it 
as a "groepie" - do you know whether in fact it probably 
contains per acre, more doctorates than any other part
of South Africa? --- Nou praat u van kwaliteit, maar ek
praat van die groep, die grootte van die groep waarin


