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V:  Nou hoe het dit gewerk? Hoe het u betrokke geraak by Antarktika? Het hulle u 

uitgekontrakteer, of was u die persoon by die Weermag wat dit moes doen? Hoe het 

dit begin? 

A:  Ek was by die Militêre Psigologiese Instituut in Pretoria. En ons was verantwoordelik 

gewees vir die keuring van die ekspedisielede na Antarktika. En ons het dan 

sielkunde verslae oor elkeen van die aansoekers deurgestuur met ‘n aanbeveling. 

V:  En dit was in watter jare nou? 

A:  1977 tot ’80. 

V:  Tot 1980? 

A:  (Ja.) 

V:  Nou ek gaan net eers begin by daai aansoeke self. So julle het aansoeke gekry en dan 

is daar ‘n kortlys opgestel, en dan is daar mense ingeroep vir evaluasies? 

A:  Ja. Die Departement van Vervoer het vir ons die aansoeke deurgestuur en hulle het 

die mense self gebring vir seleksie. 

V:  Nou in hierdie onderhoude, waarna het u gekyk? 

A:  Wel, dit was nie net onderhoude gewees nie. Dit was eintlik intensiewe 

psigometriese evaluering gewees. Daai tyd het ons die 16PF persoonliheidsvrae-

vraelys gebruik; ons het projektiewe tegnieke gebruik – een van die tegnieke wat ons 

gebruik het, was die DAP – Draw a person-toets; die Rorschach-toets ... 

V:  Die Draw a person-toets – kan u uitbrei daarop? 

A:  Ja. Dit is bloot ... Jy vra vir die persoon om ‘n mens te teken; dis al. En hy teken nou 

die mens en dan van sy tekening af, doen ons sekere afleiding. 

V:  In terme van? 

A:  In terme van psigiese sterktes en psigiese leemtes; fisiese sterktes en fisiese leemtes 

... 

V:  So as iemand net ‘n stokmannetjie geteken het? 
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A:  Wel, dit sou ook definitief iets sê oor die persoon self, want eintlik is hy besig om 

homself te projekteer in daai tekening; gewoonlik. Kom ek gee vir jou ‘n 

interessante, ‘n baie interessante, voorbeeld: die ouens het nie net gegaan vir 

sielkundige evaluering nie. Hulle was ‘n hele intensiewe mediese ondersoek deur, 

want spesifiek op Antarktika was daar mediese dokters saam gewees, en daai tyd 

kon die basis net bereik word vir ongeveer nege maande van die jaar; die ander vier 

maande was die see opgeys en ons het nie ysbrekers gehad om daar te kom nie. So 

hulle het ‘n dokter saamgevat, maar enige mediese probleme moes met ander 

woorde voor die tyd uitgesluit word.  

Nou, dié outjie – hulle het my laat weet van Antarktika af dat hier is ‘n ou wat binne 

daai vier maande wat ons die basis nog kan bereik, gehaal moet word; hy’t 

longprobleme. En die hoof van die Mediese Instituut van die Weermag toe het 

toestemming gegee dat hulle die ou inbring, en hy’t my geroep en vir my gevra of 

ons bietjie na die ou se sielkundige meting kon kyk, die uitslae daar, want hy kry op 

die x-strale en die scans wat hulle daai tyd gedoen het, kry hy geen probleme nie. En 

baie interessant was dat, op sy Draw a person – teken ‘n mens-toets – het dié ou ‘n 

mannetjie geteken met sy klere aan, maar met twee longe. So dit was baie 

interessant dat, voordat daai persoon self nog bewus was dat hier ‘n probleem was, 

moes hy onbewustelik, moes daar iets gewees het wat hom die twee longe laat 

teken het. 

V:  Dis interessant ... 

A:  So, dit was een van die dinge wat ons getoets het. ‘n Mens kan natuurlik nie vir jou 

blind staar teen psigometriese toets nie – ek glo vandag, en ek skryf dit ook in my 

verslae, dat mense is groter as sielkundige toetse; jy kan hulle nie neerpen daarmee 

nie. Maar gewoonlik is hulle redelik akkuraat. Ons het daai tyd ook ander 

projektiewe tegnieke gebruik, soos die Rorschach en die TAT ... 

V:  Die Rorschag, dis nou daai vlinders, as ek nou maar so kan sê?! 

A:  Ja, dis hulle. 

V:  En die TAT? 

A:  Die TAT is ook ‘n  ... Dis ‘n tematiese apersepsietoets – dis waarvoor die TAT staan. 

Maar dit was maar ook ‘n projeksietoets; dis verskillende prentjies wat jy vir die 

ouens gewys het, maar nie abstrak, soos in die geval van die Rorschach, nie. Daar 

was byvoorbeeld persone geprojekteer en hulle moes dan vir jou ‘n storie vertel oor 

wat hulle sien op hierdie ding. En so kan ‘n ou gekyk het na hulle persoonlike 

interaksies, wat primêr belangrik was waar daar 14 ouens vir 14 maande geïsoleerd 

saam met mekaar leef – onthou, dit was die tyd voor die selfoon, né. 

V:  Ja, ja. 
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A:  Jy kon ‘n radioteleks ontvang eenmaal ‘n maand, van 50 woorde, so dit was nie 

konfidensieel nie. Die teleksoperateur het jou brief gelees wat jy geskryf het en hom 

dan getik, en jou antwoorde wat jy ontvang het, was ook so ontleed gewees, so daar 

was geen privaatheid wat jou kommunikasie met jou mense by die huis betref nie.  

V:  So julle het dan getoets vir hoe hulle persoonlikhede sal inpas by so ‘n geïsoleerde 

omgewing? 

A:  Korrek. En hoe hulle in ‘n groep sal kan inskakel, primêr. 

V:  En het julle die groep as geheel ook bymekaar probeer sielkundig pas? 

A:  Nee. Nee, ons het bloot gekyk na persoonlikheidstrekke wat ‘n ...  

V:  Persoonlikheidstrekke? 

A:  Ja. 

V:  En watter persoonlikheidstrekke het iemand gediskwalifiseer? 

A:  Wel, seker die grootste trekke was psigotiese trekke. Nou, dit is latente trekke, jy 

weet. ‘n Ou kan nooit sê dis hoe dit is nie, maar psigotiese trekke is wanneer iemand 

baie ernstige sielkundige probleme het; dit kan velerlei dinge wees. Dit kan ouens 

wees wat op die grens is van ‘n persoonlikheidsdisintegrasie. Of dit kan bloot maar ... 

het ons gekyk na hoe skakel hierdie ouens in ‘n groep in – hoe’s hy met sy 

persoonlike verhoudinge? 

V:  O, oukei. 

A:  Hoe kan hy aggressie hanteer, sy eie hanteer? Hoe kan hy aggressie van ander mense 

hanteer? Hoe gaan hy in isolasie kan survive? Hoe kan hy hom losmaak van sy 

afhanklikes aan hierdie kant? Kan hy byvoorbeeld in omstandighede waar hy nie 

privaat kan kommunikeer nie, hoe sal hy dit kan doen? 

V:  Het julle gekyk spesifiek as, sê nou, ‘n man ongetroud was; as hy nie in ‘n verhouding 

was nie, of as hy getroud was of in ‘n verhouding was, het dit daai toetse beïnvloed? 

A:  Wel, die kliniese onderhoud sou definitief daarmee dieper omgegaan word. Dat ‘n 

getroude persoon ... Hoekom sou ‘n getroude man op so ‘n ekspedisie wou gaan? En 

hoe voel sy vrou ook spesifiek daaroor? Ja, daai tyd terloops, het net mans gegaan; 

daar was geen vrouens gewees nie.  

V:  Ja. Het julle enigsins ... ? 

A:  Nou’s dit anderste, né? 

V:  Het julle enigsins gekyk na die mans se seksuele oriëntering? 

A:  Nee.  

V:  Nie? 
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A: Glad nie. 

V: So daar was nie iets van ‘n toets om te kyk ... 

A:  Of hy nie dalk homoseksuele tendense het nie? Wel, dit is natuurlik deel van die 

psigometriese skandering, ja. Maar, as dit is wat jy bedoel met oriëntering, vir seker 

ja. En ons sou nie ‘n ou laat gaan het ... 

V:  As hy tendense getoon het nie? 

A:  As hy daai tyd tendense daartoe getoon het nie, ja. 

V:  En, in u opinie as iemand wat hierdie evaluasies gedoen het, was dit destyds 

voorspelbaar dat Suid-Afrika vroue sou stuur om te oorwinter? 

A:  Weet jy, nee; ons het eintlik nie eens daaraan gedink nie. Ek dink nie dit was ‘n 

feministiese kwessie gewees nie. Dit was maar meer ‘n wêreld vir mans gewees, en 

daar’s ... Ons het rêrigwaar nie eens aansoek gekry ooit van ‘n vrou nie. Ek weet nie 

van één vrou wat aansoek gedoen het nie.  

V:  Het u net gewerk met Antarktika, of ook met Marion ... ? 

A:  Nee, ek het ook met Gough- en Marion-eiland gewerk; ja. 

V:  En daar was nie aansoeke van vroue nie? 

A:  Nie aansoeke van vroue nie. Wat interessant was, Gough-eiland het daai tyd – en 

Marion – het meer probleme ... was daar meer persoonlikheidsprobleme gewees as 

in Antarktika. Ek weet nie wat die rede daarvoor was nie; ek dink die rede was 

moontlik – dis mý interpretasie van die ding – dat dit was makliker om daai ouens 

terug te bring – dis nie so ver nie en hulle’s deur die jaar bereikbaar – as om ‘n ou 

van Antarktika te haal. So met ander woorde, as jy bietjie struggle op Gough-eiland, 

dan het daai ouens geweet daar is al voorheen lede gaan haal. Maar Antarktika was 

‘n ander kwessie gewees. Ek dink die ouens wat soontoe gaan, het besef ‘ek moet 

hier aanpas; daar’s nie eens ‘n kwessie van ... ‘ 

V:  Was daar ‘n verskil in die onderhoude wat gedoen is? 

A: Nee. 

V: Was dit dieselfde? 

A:  Nee. Die onderhoude was dieselfde gewees. 

V:  En as u nou kan onthou, was daar ‘n verskil in die soort mense wat aansoek gedoen 

het vir die eilande versus die vir Antarktika? 

A:  Weet jy, nee; ek glo nie. 

V:  U glo nie? 
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A:  Ek glo nie. As ek nou moet sê, dan dink ek vir ‘n avontuursoeker sou Antarktika die 

ultimate gewees het; ja. Ek dink so. 

V:  Nou wat was ... Ek weet nou nie of u meer so goed  sal onthou nie, maar wat was die 

algemene persoonlikheidstrekke gewees van iemand wat suksesvol in Antarktika vir 

‘n jaar kan bly? 

A:  Wel, in die eerste instansie, daar moes nie latente sielkundige probleme gewees het 

nie. Dit is die primêre ding gewees waarvoor ons gekyk het. Dit impliseer nie dat as 

so ‘n ou nou byvoorbeeld sou gaan, dat hy nie sou suksesvol kon aanpas daar nie; 

maar mens kon net nie die kans vat daar nie, omdat dit so geweldige duur operasie 

was. Ek onthou daai tyd het hulle ‘n outjie gaan haal op Gough-eiland en dit het 

R55,000 gekos, daai tyd, in 1979. 

V:  Dis geweldig baie geld ... ! 

A:  Om een ou te gaan haal. Dit was vreeslik baie geld gewees. So dit was maar die 

primêre ding waarna ons gekyk het; dat ‘n ou nie hoef gehaal te kan word, of dat hy 

... Kyk, daar het dinge gebeur, nieteenstaande die keuring. Op Gough-eiland het die 

outjie wat gehaal was ... 

V:  Wat het met hom gebeur? 

A: Ek was ... In daai tyd was ek in Antarktika, toe kry ek ‘n radioteleks dat so en so het 

van sy kop af geraak en wat moet ons doen? 

V: Het dit in die teleks gestaan, “van sy kop af geraak”? 

A:  Net so, ja. Soos wat ek dit nou vir jou sê; ek kan dit nog baie goed onthou. Nou wat 

doen ‘n ou, jy weet? Ek sit in Antarktika en hierdie ou ... Ek het maar die ouens gevra, 

jy weet, wat is die probleem? Hoe manifesteer die probleem? En toe blyk dit dat die 

ou het paranoïed geraak. Hy’t byvoorbeeld net uit blikkies begin eet – blikkieskos – 

want hy was bang die ekspedisielede gaan hom vergiftig. Hy’t ook geglo dat hy’s met 

‘n doel Gough-eiland toe gestuur om vermoor te word. 

A:  Nou dis tipiese psigotiese trekke wat ek nou van gepraat het. En onmiddellik het ons 

hom toe laat gaan haal. Ek het dadelik toe laat weet nee, hy moet gehaal word.  

V:  Wat ek wou vra is, is daar iets in hierdie omgewing waarin die mense is wat hierdie 

latente sielkundige probleme as dit nou ... for lack of a better word ... wat dit 

aanbring; wat dit uitbring? Wat dit kataliseer? 

A:  Wel, ek dink nie daar is iets spesifieks wat dit kataliseer, soos jy dit stel, nie. Ek dink 

bloot die omstandighede, die effek van isolasie en hoe jy dit interpreteer, dit was die 

primêre faktor gewees. Wat ons voor versigtig was ... Ons weet vandag nog nie of dit 

werklikwaar soveel rede was om versigtig te wees nie ... Ek het vir jou ‘n interessante 

voorbeeld in daai verband: my persoonlike verandering met keuring van hierdie 
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ouens het verander na die ondervinding wat ek opgedoen het met die keuring self en 

met die feit dat ek daar was. 

V:  Hoe? 

A:  Een van die ouens wat gegaan het as ‘n weerkundige na Antarktika toe was ‘n argitek 

gewees; hy’t as ‘n weerkundige gegaan. So jy kon aansoek doen; jy hoef nie te 

gewerk het as ‘n weerkundige nie. Jy kon opleiding kry om as weerkundige daar te 

funksioneer. En toe ons in Antarktika aankom, toe roep hy my eenkant. Hy was toe 

saam op as een van die ekspedisielede wat nou daar gaan 14 maande spandeer. Dit 

was toe ons die nuwe basis gebou het. En toe sê hy vir my daar hy’s eintlik ernstig 

depressief; hy ly aan depressie, tot só ‘n mate dat hy soms heeltemal onttrek en dan 

gaan lê hy in ‘n fetale posisie, soos ‘n babatjie, vir dae. Nou moet ek besluit of hierdie 

ou kan bly en of hy maar saam met ons moet terugkom. En vir my was dit ‘n hengse 

moeilike besluit gewees. En ek het toe gesê nee, hy moet bly. Ek het gedink dit is die 

belangrikste vir die ekspedisie, vir die span, en ek het – na aanleiding van my 

gesprekke en goeters met hom – gedink hierdie ou sal dit kan hanteer, 

nieteenstaande die feit ... Wat toe so was; dit het met hom uitstekend gegaan. 

Antarktika was anders daai tyd ... Kyk, ek wil amper sê Antarktika was ‘n wonderlike 

plek gewees. Daar was nie sonde in Antarktika nie; die duiwel was nie daar nie – dis 

te koud gewees! By wyse van spreuke ... 

V:  Ja, ja; nee, ek verstaan! 

A:  Maar daar’s waarheid ook daarin. Want daai tyd was die ouens nie bloot gestel aan 

negatiewe koerantberigte nie; daar was nie ... hulle het nooit bewus geraak van 

moord en doodslag en sulke tipe van goeters nie. Hulle was daar geïsoleerd met 14 

ouens wat gekeur is, wat die potensiaal het om lekker saam te werk en nie probleme 

te ondervind nie. So eintlik was hulle – en dit was my primêre rede vir hierdie besluit 

gewees om die persoon agter te laat bly – is dat daai ouens is eintlik in ‘n geweldige 

beskermende omgewing, en ek is vandag nog oortuig die probleem om aan te pas 

wanneer jy terugkom in die Republiek ... Dis die groter probleem. 

V:  Het hulle opvolgtoetse ooit gedoen op die mense nadat hulle teruggekom het? 

A: Weet jy, nee. En dit is ‘n groot leemte gewees. Ek het aanbeveel en gesê na daai 

ding, dat hierdie is belangrik. Ons moet hierdie ouens net weer help om te 

herorienteer wanneer hulle terugkom, juis op grond van die feit dat hulle so ... so in 

ideale omstandighede – hulle is ... hulle pas bymekaar; hulle het almal gesonde 

persoonlikhede; hulle het almal dieselfde doelwit; en hulle word nie blootgestel aan 

geen negatiewe stimulasie nie. 

V: Nou as ek mag vra, hoe het dit gewerk dat julle sy depressie gemis het in die toetse? 

Ek bedoel, julle sal tog daarvoor toets, nie waar nie? 
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A:  Ja-nee, definitief. As ons dit opgetel het in die toetse, sou hy nie gegaan het nie. 

Maar ek en die persoon het laterhand goeie vriende geword. Hy was ‘n briljante ou – 

soos ek nou vir jou sê, hy was ‘n argitek. Hy’t ook vir my gesê hy’t die toetse 

opgeswot voor hy gekom het; so hy’t dit gemanipuleer. 

V:  Ah ... ! 

A:  En toe’s hy nou bekommerd toe ons nou in Antarktika kom. Hy moet nou hier 

agterbly vir daai tyd; hy gaan liewerste vir my sê ... ! 

V:  Wat aan die omgewing van Antarktika, sou u sê, kan die grootste sielkundige effek 

gehad het op mense? Ek praat nou van die natuurlike omgewing eerder as die 

mensomgewing. 

A:  Die eentonigheid daarvan. Kyk, mense het baie keer hierdie visie van die Antarktiese 

ekspedisie van groot berge en pikkewyne en ysbere en al hierdie nice goeters ... 

Daar’s niks. Daar’s nie berge nie – die enigste wisseling is die effense ysbulte wat jy 

sal sien op die horison; daar’s geen lewe nie ... daar’s g’n ysbere nie – hulle kom in 

elk geval net in die Noordpool voor. Daar’s wel pikkewyne teen die kus en daar’s 

robbe ook teen die kus, maar die ekspedisielede het eintlik maar by die kus gekom 

wanneer hulle geland het en wanneer hulle weer kom haal word, want om te reis 

was baie stadig gewees. Ons was, toe ons die nuwe basis gebou het, was dit 11 km 

van die ... vanwaar die skip vasgemeer was. En om daai 11 km af te lê, dit het ons 8 

ure geneem om daai 11 km af te lê. So die ouens het nie die kus gaan besoek nie. 

V:  Is julle af met die RSA? 

A:  Ja. 

V:  Was dit Kaptein McNish? 

A:  Funk. 

V:  Was dit Funk? 

A: Ja, dit was Herr Funk gewees ... ! 

V: Watter soort man was Herr Funk? 

A:  O, Herr Funk was ‘n besondere mens gewees; uniek. Hy was ‘n persoonlikeid gewees. 

Hy’t met ‘n sterk aksent gepraat en hy was baie outoritêr gewees. En hy het besluite 

gevorm oor mense en dinge, en jy moes luister wat Kaptein Funk sê ... ! Nee, hy was 

‘n interessante mens gewees. 

V:  Het u enigsins gekyk na die effek van die skeepsvaart dalk? 

A:  Wel, ja ... Nie spesifiek gekyk daarna nie, maar sekere goed waargeneem, ja.  

V:  Soos wat? 
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A:  Wel, jy weet, die ouens wat nou groet hier op die hawe en die familie, en hoe die 

ouens ‘n bietjie onttrek om net hierdie goed te verwerk as die skip nou uitvaar. En 

jy’t sommer dadelik amper gesien van ouens wat ontspanne is en leiding kan neem, 

en wat die groep bymekaar getrek en net weer die doelwitte heringestel het. Ons 

het ‘n ou gehad, Johannes Kruger, baie interessante ou gewees; hy was ook 

voorheen ‘n recce gewees in die Weermag. En Hannes, toe ons by Bouvet-eiland 

verbygaan – dis net so ‘n klipeilandjie, hierso net in die veertiger, net na die veertiger 

grade ... Die veertiger grade op die see, dis die rofste; dis die Roaring Forties. 

V:  Ja.  

A:  Nou ek het letterlik daar gesien dat ‘n ou sit in die eetsaal – en die tafels en goeters 

is vasgegespe, en jou stoel – dat ‘n ou se koffie van een tafel af tot reg aan die ander 

kant, seker 10 m, bo-op ‘n ander ou se tafel land soos daai ding rol.  

V:  Joe ... 

A:  Jy’s vasgegespe in jou ... As jy gaan slaap in die aand, gespe jy jou vas, jy weet; 

anderste bly jy nie in jou bunk nie. 

V:  Wat het hy toe gedoen? Het hy maar net ‘n bietjie seesiek geword? 

A:  Nee, hy was ... Nee, Hannes – niks het daai ou onstel of benoud gehad nie; letterlik. 

Hy’t ‘n das en ‘n pak klere gaan aantrek om eer aan Bouvet te toon ... die pikkewyne! 

V:  Klink na ‘n ou met ‘n goeie sin vir humor?! 

A:  Hy’t ‘n goeie sin vir humor gehad. En hy het ... Op daai stadium was hy ‘n 

weerkundige en toe’t hy dit volgende jaar, toe’t hy teruggegaan as leier van die 

ekspedisie. En op daai ekspedisie het twee van die lede, het vermis geraak. Nou soos 

ek sê, daai Hannes Kruger, hy’t nie ... niks het hom ontstel nie. Hy’t alleen, het hy vir 

die span gesê wat hulle moet nou doen vir die volgende tyd; hy gaan hierdie ouens 

nou soek. En hy’t stoksielalleen gegaan. Nou, hoe daai ouens verdwaal het was 

moontlik ...Daar’s ‘n ding daar wat bekend gestaan het daar as ‘n whiteout. Soos ons 

‘n black-out kry ... Dan’s dit so wit dat jy nie jou hand voor jou oë kan sien nie; dis net 

wit. 

V:  Het u dit self beleef? 

A:  Ek het dit self beleef. Dis net nie donker nie. So die ouens was veronderstel, as hy by 

die luik uitklim, dat hy ... dat jy jouself sou vasgespe met ‘n tou. En daai tyd moes ons 

sneeu in die sneeusmelter gegooi het vir water, so jy moes uitgaan. Maar daai tou 

was spesifiek daar dat jy nie kan vassit ... of as dit ‘n whiteout is, dat jy nie ... Want 

ons het so afgeklim in die basis daai tyd, die houtbasis. En op een of ander manier – 

ek weet nie of dit met ‘n whiteout was nie, het hierdie ouens weggeraak. En Hannes 

het hulle gaan soek. In daai tyd, gelukkig, was daar Sir Ronald Nest – een van hierdie 
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Britse here,  die wêreld op 0 grade ... deurkruis. Nou, dit was nou baie lekker. Hy was 

‘n baie ryk man, uit die aard van die saak; hy’t ‘n span gehad wat helikopters en die 

tipe van ding ... ouens wat gaan moniteer het waar hy nou beweeg. En hulle was ... 

gelukkig was hulle daar gewees in daai tyd. En dié ouens het toe eerste die twee 

ekspedisielede raakgesien wat vermis geraak het; ongedeerd gekry. En toe’t hulle vir 

Hannes gaan soek. En hulle het vir Hannes gekry waar hy op die slee rustig lê en 

slaap. En by hom geland; en sy eerste woorde was: “Dit gaan baie goed met my; het 

julle dalk die ekspedisielede gekry?” So tipe ou was hy gewees. 

V:  U’t genoem dat hy in die Weermag was, ‘n recce? 

A: Ja. 

V: Hoeveel van die ekspedisielede het Weermagervaring gehad? 

A:  Nee, dit was min gewees. 

V:  Was dit min gewees? 

A:  Nee, hulle is uit die siviele populasie gekom, ja. 

V:  Maar sou hulle nie tog diensplig moes doen in elk geval nie? 

V: Dit het eers later gekom. 

A:  Ja, meeste van hierdie ouens was na diensplig gewees. So daar was nie eintlik ouens 

wat 18 jaar was nie; ek dink daar was een outjie wat ek van weet, wat so jonk was. 

Maar dit was meestal ouens wat reeds met hulle diensplig klaar was.  

V:  Maar sou hulle dienspligjare ‘n positiewe invloed gehad het op hulle tyd in 

Antarktika?  

A:  Dis ‘n uitstekende vraag. Moontlik ja; ek weet nie.  

V:  Moontlik? Maar daar’s nooit spesifiek gekyk daarna nie? 

A:  Nee. 

V:  Ek’s nou nie seker hoe dit gewerk het nie, maar as ek reg verstaan, kon jy jou 

diensplig uitstel as jy direk gaan studeer het en dit later doen. Was daar mense wat 

nie diensplig gedoen het nie? 

A:  Nee, nee. Jy’t dit later gedoen. Almal het diensplig gedoen daai tyd. Nee, jy’s nie 

vrygestel nie. 

V:  O, maar jy kon nie Antarktika toe gaan voor jy jou diensplig gedoen het nie?  

A:  Jy sou heel moontlik kon. Die Weermag sou dit toegelaat het.  

V:  Maar daar’s niemand in u tyd gewees wat dit so gedoen het nie. 

A:  Nee; niemand anders wat nie diensplig gedoen het nie. 
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V:  Oukei, dan vir Marion – jy was nie self Marion toe nie? 

A:  Marion en Gough was ek nooit. 

V:  En in u tyd, behalwe vir die een ou op Gough ... daar was nie probleme op Marion 

gewees nie? 

A:  Nee. 

V:  Nou u eie ervaring van Antarktika ... jy sê dit het jou manier van kyk na die toetse 

baie beïnvloed. 

A:  Ja. 

V:  Oukei, ek het nou al klaar gevra in terme van die omgewing, maar in terme van lewe 

op die basis, het u dit self meegemaak? 

A:  Ja ... Ja, ek het saam met die ouens gewerk daar vir 4 maande. 

V: En wat sou die uitdagings wees, die menslike uitdagings, op Antarktika? 

A:  Ek sal jou sê, dit is wat my opinie heeltemal laat verander het van die plek. Daar was 

nie vreeslike menslike uitdagings, behalwe dat jy in isolasie is – wat ons nou reeds 

gesê het, en dat jy maar ... Wel, ek dink ‘n faktor wat ‘n rol gespeel het, was die feit 

dat jou dae langer geraak het, totdat dit 24 uur lank was en jy bepaal het ... dat jy 

nag bepaal het deur jou lig af te skakel.  

V:  Hoe het dit ... ? 

A:  Ek dink dit het nogal ‘n effek op mense gehad. Maar meer op die terugkom, want 

hulle’t nou weer ‘n normale dag en nag.  

V:  Het julle vir long eye en big eye en daai goeters getoets? Was daai terme toe al reeds 

in gebruik? 

A:  Nee, nee.  

V:  Nie? 

A:  Nee. 

V: So dit was terme wat eers later gekom het?  

A:  Ja, dit moet wees ... Ja, die long eye – ek dink jy verwys nou na wat ons na verwys 

het as die staring eye, wat ‘n ou net vir jou so [staar]...  

V:  Staring eye? Oukei. 

A:  Ja. Ons was bewus ... daarvoor was ons al van bewus gewees; dat dit ‘n effek was. 

V:  Was daar nog honde gewees? 

A:  Nie op daai ekspedisies nie; nee. 
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V:  So die honde was toe al ... ? 

A:  Maar ek het foto’s gesien in die basis van die vorige ekspedisies wat van die honde 

gehad het. 

V:  Die  teenwoordigheid van die honde ‘n effek kon gehad het?  

A:  Nou ek kan nou net vir jou ‘n persoonlike opinie gee. Ek dink vir seker so, ja. Want ek 

het gesien dat ouens daar probeer selfs die miet wat in meel is, wat nou lewendig 

daar aangekom het, aan die lewe probeer hou – net om ‘n bietjie ander lewe te hê.  

V:  Maar dis nou ‘n persoonlike opinie; nie ‘n ge-tried and tested ... 

A:  Ja, dis ‘n suiwer persoonlike opinie. Maar ons weet ook dat kinders wat met 

troeteldiere grootgeword het, is emosioneel sterker as kinders wat sonder 

troeteldiere grootgeword het. Dis interessant. Dis van die navorsing wat daarop 

gewys het – dis nou nie ‘n ding wat ... Dis maar net navorsing wat ouens gedoen het 

wat dit gewys het; ek weet nie hoeveel navorsing het die teendeel ook bewys. 

V:  Ja, natuurlik ... ‘n Mens sal eers daarna ook moet gaan kyk. 

A:  Maar navorsing kan ook maar, al is dit veronderstel om objektief te wees ... 

V:  Ja, daarvan is ons goed bewus! Is daar enigiets wat u ons nog wil vertel van hierdie 

toetse? Bestaan van hierdie toetse nog? Oukei, die Rorschach ... 

A:  Nee, ek weet nie. Daai toetse bestaan nog. Ek dink hulle word baie minder gebruik 

vandag. Hulle geldigheid en betroubaarheid word baie betwyfel, en met goeie rede. 

Maar daar’s nog ouens deur die wêreld wat nog steeds staan en val by hierdie 

psigometriese ... by hierdie spesifiek projektiewe tegnieke. 

V:  En as u nou weer sulke toetse moet doen, sou u dit anders doen? As mens in ag 

neem die beskikbaarheid van die internet ... ? 

A:  O ja, ek sou. Ek sou ander instrumente gebruik het en ek sou miskien minder selfs 

instrumente gebruik het na my ondervinding van ouens wat in ‘n wonderlike 

omgewing eintlik is – daai tyd; dis nou anderster – ek neem ‘n ou tel nou net sy 

selfoon op en hy bel wanneer hy wil! 

V:  Nee, darem nie heeltemal selfoon nie, maar dit het ‘n Kaapstad-nommer, ‘n 

landlynnommer. En hulle’t die beste internet in die hele Suid-Afrika op Marion en 

Antarktika!  

A:  Daai tyd kon die ouens hulle eie kos kies; met ander woorde jou geliefde kos. Sê nou 

maar dit was nou kaviaar gewees, dan’t hulle gesorg dat daar genoeg kaviaar vir jou 

is vir ‘n jaar. So jy kon ... 

V:  Hoe belangrik was dit nou gewees? 
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A:  Wel, ek dink dit was maar net bloot gewees om die ouens iets te laat na uitsien; met 

ander woorde dit wat nou vir hom baie nice  is, dié gaan wel daar wees. En dit was in 

oorvloed daar gewees. 

V:  Ja; dit lyk my nie daar was ‘n tekort aan kos nie? 

A:  Nee, nee. Want hulle het gesorg ook dat daar kos is – daai tyd – as daar iets sou 

verkeerd gaan, vir ‘n hele paar maande, al sou daai ouens geïsoleer bly, dat hulle vir 

‘n paar maande sou kon oorleef. 

V:  Ek het nou-nou gevra, het julle gedink daaraan dat vrouens kan gaan. Die ander 

derde beentjie van daai ras, klas en geslag-kind of thing is: was daar ooit gedagtes 

gewees dat mense van verskillende kultuurgroepe of rasgroepe sou gaan? 

A:  Dit was nie eers ter sprake nie. 

V:  Hoe dink u sal dit so iets beïnvloed? Mense wat met mense moet oor die weg kom 

vir ‘n jaar ... 

A:  Wel, ek dink die feit dat hulle almal sielkundig geëvalueer is en vir spesifieke dinge 

gekyk, is dit geen probleem nie. 

V:  Oukei. En sielkundige evaluasie op sigself – is dit maar ‘n essensiële deel daarvan om 

so ‘n span te kies? 

A:  Wel, ek dink, ek dink dis belangrik; ja. Ek dink dis baie belangrik. En in die mense wat 

gaan se belang ook. En dit gee ook vir hulle gerustheid, jy weet. As jy gesê het, hulle 

kan gaan ... 

V:  Dan dink hulle hulle’s oukei ... 

A:  Dan voel hulle dalknet ‘n bietjie meer gerus; nie dat dit nou noodwendig so is nie, 

maar dit kan so wees. 

V:  Ja-nee, daar kan altyd iets anders wees? 

V:  Dis ook seker beter vir spanmoraal as jy weet die mense wat saam met jou in ‘n span 

is, is ook oraait. 

A:  Korrek; daar’s nie eintlik dan ‘n probleem nie. 

V:  Oukei. Nog iets wat u wil bysit? 

A:  Nee. Ek dink die belangrikste ding wat ek geleer het was daai dat ons eerder moet 

help om die ouens ... of nie eerder nie – dat ons die ouens ook moet help wanneer 

hulle terugkom, want dit is vir seker so dat van hierdie ouens ... ons het gepraat van 

drifters, wat vir ekspedisie na ekspedisie vir ander lande ook begin gaan het soontoe. 

Dat hy sukkel,  dat hy sukkel om weer in ‘n oop sosiale omgewing aan te pas, ja. Dit 

was nie ‘n reuse probleem gewees nie, maar dit was ‘n faktor. 
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V:  Hoe belangrik dink u is dit dat ‘n sielkundige of ‘n psigiater, of selfs die persone wat 

die keuring doen, self moet tyd spandeer op die plekke waarvoor hulle mense keur? 

Self moet tyd spandeer op Antarktika, Marion, of wat ook al die geval mag wees ... 

A:  Ek kan nou net uit my eie ondervinding uit praat, en ek dink dis waardevol om ‘n tyd 

daar te kon wees, om te sien in watter omstandighede hierdie ouens genuine leef; 

dat daar 24 ure nag is, dat ouens enige tyd kan opstaan en vir hulle gaan kosmaak en 

dat ouens soms alleen in die nag, twee-uur, so sit en wanneer hy nie kan slaap nie vir 

hom ‘n fliek opsit – daai tyd kon hulle kies ‘n aantal flieks wat hulle wou saamvat, en 

dan was daar ‘n gunsteling gewees en so aan. Maar in die algemeen dink ek ‘n ou sou 

beter kon onderhoud voer en keur en weet waarvoor om te kyk as mens daar was, 

ja. 

V:  Baie dankie! 


