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VERS LAG: NEIL AGGETT 3 APRIL 1982.

INLEI DING:

Ek is versoek om 'n sielkundige beeld te probeer opbou met betrekking 
tot wyle dr. Neil Aggett en om kommentaar te lewer oor sy beweerde 
s el frmo o r dh andel ing. Na my meegedeel is, is die verslag vir gebruik 
by die komende nadoodse ondersoek van dr. Aggett.

Ek is 'n geregistreerde Kliaiese Sielkundige in deeltydse private 
, 'JrlC  J lf ,praktyk en verbonde aan/die Departement Sielkunde van die Randse

Afrikaaase Universiteit. My kwalifikasies is M.A. (Xliniese Sielkunde)
Cum Laude en D.Phil. My gebied van spesialisering is menslike aanpas-
sing by die omgewing en psigoterapie.

WERKSWYSE:

Die volgende bronne is tot my beskikking gestel:

'n Knipsel/Aantekeninge—boek wat dr. Aggett gehou het 
in sy adolessentejare;

'n Aantal briewe aan sy ouers en suster in die sewentiger 
jare tot 1978;

Verslae dear lede van die Polisie oor sy aanhouding en 
ondervraging en mediese verslae;

Dr. Aggett se twee verklarings aan die Veiligheids- 
polisie;

'n Verklaring deur dr. B.U. Lombard, Industriele 
Sielkundige ■,

Benewens die bogenoemde bronne, het ek ook onderhoude gevoer met 
die volgende persone:



Mar. J.A.E. Aggett ea mev. J.N. Aggett, ouers van die 
oorledene;

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

Mej. Yvette Breytenbach, goeie vriendin van die 
oorledene;

llnr. D.S. Dison, vriend en regsadviseur van die 
oorledene;

Dr. Liz Floyd, vriendin van die oorledene met wie 
hy saam gewoon het.

Dit is 'n erkende en aanvaarde gebruik in kliniese praktyk om hipote- 
ses te formuleer oor die sielkundige funksionering van ' n individu 
deur gebruikmaking van skriftelike of getekende produksies van die 
betrokke individu. Daar word sodoende gesoek na bepaalde temas of 
tendense om 'n psigodinamiese beeld te probeer opbou. Hierdie werks— 
wyse is gevolg mbt dr. Aggett se knipsel/aantekeninge—boek en sy 
briewe, terwyl aandag ook vanuit hierdie raamwerk geskenk is aan dr. 
Aggett se verklarings.

Die onderhoude wat gevoer is, is op 'n klientgesentreerde wyse gevoer 
waardeur gepoog is om moontlike kontaminasie deur die Klinikus tot 
die minimum te beperk. Deur interaksie-analise van die betrokkene met 
wie die onderhoud gevoer is, deur te let op inhoudelike mededelings. 
en ook deur afleidings te maak oor die gebeure waarvan in die onder— 
houd melding gemaak is, is telkens hipoteses geformuleer mbt die 
spesifieke onderhoud. Op grond van die hipoteses van die verskillende 
onderhoude is weer gepoog om sekere algemene temas of tendense te 
ontdek, wat dan 'n sielkundige beeld van dr. Aggett kon saamstel.

Die hipoteses wat uit die genoemde bronne na vore getree het, asook 
die geformuleerde hipoteses op grond van die onderhoude, in samehang 
met die verklaring van dr. Lombard, wat die gewig gehad het van 'n 
opgeleide sielkundige, is vervolgens gepoog om 'n gelntegreerde 
geheelbeeld te formuleer.

Ten einde 'n bykomende wetenskaplike grondslag vir hierdie kliniese 
indrukke te probeer verseker, is, bykomstig, ook gebruik gemaak van



die hulp van twee kliniese kollegas, nl. Prof. Dave Bayers en mej.
M.F. Joubert, albei geregistreerde Kliniese Sielkundiges ea verbonde 
aaa die Departement Sielkunde van die Eandse Afrikaanse Universiteit. 
Aan hierdie twee kollegas is, afsonderlik, die genoemde bronne 
beskilcbaar gestel, asook die feitelike opsommings van die onderhoude 
met mnr. en mev. Aggett, mej. Breytenbach en die bandopname van die 
onderhoud met dr. Floyd. Die twee klinici is versoek om hul eie 
psigodinamiese beeld van dr. Aggett se funksionering kortliks te 
formuleer sodat ek dit met my eie, onafhanklike,formulering kon 
vergelyk. Hierdie was 'n blote interne maatreel om my eie "objekti- 
witeit" te verseker en die bedoeling was geensins dat die twee 
klinici volledige stukke vir die verhoor moes voorberei nie. Die 
twee klinici se onafhanklike formulerings het my eie kliniese beeld 
van dr. Aggett inderdaad bevestig.

OPSOMMENDE BEVINDINGE:

Die beskikbare inligting het dit moontlik gemaak om 'n redelike beeld 
van dr. Aggett te kan formuleer, wat strek van sy ongevaer laat- 
adolq/Slaseetot kort voor sy dood, terwyl minder volledige inligting 
ook beskikbaar is oor sy vroeere jeug.

Dit wil blyk dat dr. Aggett na alle waarskynlikheid 'n vroeere jeug- 
tydperk gehad het, wat relatief vry was van ernstige konflik en 
trauma, maar die verhouding tussen hom en sy ouers was waarskynlik 
van redelik vroeg af redelik gedistansieerd. Die feit dat hy later 
weg beweeg en "sy eie lewe" gelei het, versterk hierdie indruk, Geen 
aanduidings kon egter gevind word dat daar noemenswaardige patologie 
in die gesin was nie en geen psigiatriese toestande is gerapporteer 
nie. Hierdie distansie in die verhouding met die ouers het sekerlik 
ook bygedrae tot die bevordering van 'n bepaalde onafhanklikheid by 
dr. Aggett en die vermoe tot selfstandige optrede en eie oordeel.
Hy was klaarblyklik nie afhanklik van heelwat steun en onderskraging 
van andere nie en het sy eie kop gevolg.

In sy adolessente fase worstel dr. Aggett, soos veral uit sy knipsel- 
aantekeninge-boek blyk, met bepaalde filosofiese beginsels en is hy 
soekende na die diepere sin van die lewe en basiese lewenswaardes.
Hy ondersoek veral Godsdiens intensief en dit is duidelik dat hy hom 
nie op konvensionele wyse hierop kan verlaat nie. Sy waardes verskil 
van di6 van veral sy vader en, soader verwerping van sy kant af,



breek hy dan weg vaa laasgenoemde en wil hy poog om sy eie, vir 
horn aanvaarbare, lewensfilosofie uit te werk. Dit is duidelik dat 
hy • n diep denker is wat 'n sensitiewe gevoelsbelewenis het en 
betrokke is by diepere filosofiese lewensvraagstukke, en wel tot so 
'n mate dat hy, in hierdie adolessente tydperk, redelik afgesonderd 
is van andere en as 'n "loner" bestempel kan word. Sy mediese oplei- 
ding intensifiseer waarskynlik hierdie soeke na basiese waarhede en 
die sin van die lewe.

Dr. Aggett se adolessente worsteling en bevraagtekening kristalliseer 
toenemend uit in 'n bepaalde lewensstyl, waarin hy toenemend betrokke 
raak by die welsyn van andere en veral die ongeluk en lyding van 
die minderbevoorregte werker spreek hom baie sterk aan. Sy verantwoor- 
delikheidsin as mediese dokter verbreed dan blykbaar ook om meer 
in te sluit as blote simptomatiese, mediese behandeling en omvat 
uiteindelik dan ook die sosio-ekonomiese konteks waarbinne hierdie 
werker leef en wat verband hou met sy lewenskwaliteit as geheel. 
Naast«?diens en 'n sterk identifisering met die lot van die minder
bevoorregte werker raak die fondament waarop dr. Aggett sy bestaan 
basseer.

Dr. Aggett raak aktief betrokke by arbeids-aangeleenthede en voel 
hom geroepe om *n persoonlike bydrae tot verbetering van die werker 
se lot te probeer lewer. Op 'n besielde wyse werk hy, soms tot sewe 
dae per week, op arbeids- sowel as mediese terrein om dan so 'n 
bydrae te probeer maak. Die aanduidings is dat dr. Aggett hierdie 
taak baie effektief verrig met *n groot mate van insig en die vermoe 
tot realistiese beplanning en onderhandeling. Hy vertoon die vermoe 
om homself effektief te handhaaf in interpersoonlike verhoudings op 
'n genuanseerde wyse, sodat hy, afhangende van die konteks en omstan— 
dighede, wel daarin slaag om nouere of meer gedistansieerde kontak 
aan te knoop. Hy word dan ook deur sommige beleef as warm, gevoelvol, 
empaties en sensitief, maar ook, in 'n ander konteks, as meer 
gedistansieerd, veeleisend, intellektueel en begeesterd, selfs tot 
die punt van irritasie. Daar bestaan geen aanduidings dat hy wan- 
aangepas is nie en geen ernstige patologie tree na vore nie. Hy 
vertoon wel 'n sterk mate van onafhanklikheid, eie denke en selfs 
hardkoppigheid.

Ten tyde van sy aan/houding, wil dit dus blyk dat dr. Aggett aktief 
besig was om gestalte te gee aan sy lewenswaardes en ideale op 'n



besielde wyse. Volgens alle aanduidings funksioneer hy effektief, 
hy is toekomsgerigd, daar is nie aanduidings van patologie nie an 
die hipotese kan sterk gestel word dat hy dan ook baie bevrediging 
put uit dit waarmee hy, vrywilliglik en gemotiveerd besig is, dat 
sy lewe vir hom sinvol is. Geen aanduidings bestaan dat hy ' n 
risiko tot selfmoord is nie — trouens hy toon 'n diep respek en 
agting vir andere en is ook intens betrokke by nood-chirurgie, waar 
hy letterlik lewens red. Daar is ook aanduidings dat hy, tot so 
kort as 'n maand voor sy dood, goed geintegreerd is, in beheer van 
homself, rustig en ook toekomsdgerig, wat 'n teen-indikasie vir 
selfmoord is.

Binne die totale konteks van dr. Aggett se lewensontplooiing, soos 
dit uit beskikbare inligting blyk, kom die beweerde selfmoordhandeli 
as 'n oenskynlike uiterste teenstrydigheid. Indian dr. Aggett wel 
selfmoord gepleeg het ontstaan *n ernstige vraagteken oor die aard 
en impak van die veranderlike of veranderlikes wat so drasties op 
hom moes ingewerk het dat dit hom gedryf het tot 'n daad van 
selfvernietiging , o'dnskynlik geheel en al strydig mat 'n persoon wat 
na vore tree as intelligent, sensitief, empaties met ’n besielde 
betrokkenheid by naastediens en naasteliefde.

PROF. CHARL VORSTcR
KLINIESB SIHLKUNDIGE
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