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A:  Die eerste ding wat ek maar altyd vra, is: Hoe het dit gebeur dat u Marion-eiland toe is? 

V1: Wel, dis bietjie van ‘n lang antwoord. 

V1:  In Holland was ek in die Leër. Nou was ek toe ‘n Luitenant by die Artillerie, anti-aircraft. En 

daar moes jy weerkundige opleiding doen, en dit het my geïnteresseer, en toe sien ek ‘n 

advertensie in die koerant – die Suid-Afrikaanse Weerburo soek mense om opgelei te word 

vir weerkundige in Suid-Afrika en om ‘n carrière daaruit te maak, en ek het toe gedink dis 

baie interessant. Ek was net 21, en ek dink toe Ah!, en ek het toe daarop geskryf, en daar 

toe gekom, toentertyd in die Ambassade in Raamweg, in Den Haag, en daar was ‘n militêre 

attaché, die het my daar ontmoet, en toe besluit ek nee, dis baie interessant en toe kom ek 

Suid-Afrika toe en ek werk by die Weerburo. Maar die opleiding, die was wel gestaak voor 

ek nog daar gekom het ... ! Toe naderhand ek nou gevra nou wat van die opleiding? En die 

mense by die Universiteit het so ‘n graadkursus gedoen, en die was toe al reeds ‘n maal van 

die baan; die was vantevore, of so iets van die aard. My feite is ‘n bietjie vaag. 

AB: Hulle het nooit die Ambassade in kennis gestel van die verandering nie. 

A:  Ja, hulle het nooit laat weet. Maar in elk geval, ek was bly dat hulle dit gedoen het, want ek 

het my lewe in die wêreld gekry, kan jy maar sê; dit was ‘n baie interessante lewe gewees. 

En nou ja, toe kom ek nou Suid-Afrika toe; toe werk by die Weerburo en toe is ek in 

Pretoria. Toe stuur hulle my na Kimberley toe, na die Weerkantoor. En daar word ek 

opgelei deur ‘n man, Gordon Artz, wat uit die Leër gekom het – die Tweede Wêreldoorlog – 

en hy was ‘n vreeslike oulike man, en ek het hom nou die dag weer ontmoet, want hy lewe 

nog. Ja, ons het hom uitgeneem en bietjie met gaan eet en alles. Hoe oud is hy nou? Hy’s 

seker ... 

A:  In elk geval, dit was nou terloops, maar dit was baie interessant vir ons om hom weer te 

ontmoet. En hy was ook op Antarktika gewees, Gordon Artz. So eintlik kan jy gerus met 

hom bietjie gaan gesels come to think of it, want Gordon Artz was op die Engelse basis, 

Halley Bay. 

V1:  Halley Bay, ja. 

A:  En daar was nog ‘n Suid-Afrikaner op Halley Bay gewees. 
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V1:  Ja, Johan Bothma. 

A:  Hoe? Bothma? Bothma en Gordon Artz – ek dink hulle was saam daar. 

V1:  Ja, daar was twee daar gewees. 

A:  Ja, jy weet, dis interessant. Eintlik moet jy met dié man gaan gesels, want hy’t nou ‘n 

heeltemal andere ... Want toe hy Antarktika toe gaan, met Halley Bay ... Ek het ook 

aansoek gedoen vir Halley Bay, maar toe kom die eerste Suid-Afrikaanse ekspedisie; toe’t 

hulle my gevra om daarmee te gaan. En nou ja, in elk geval, toe’s ek by Kimberley, 

Bloemfontein, en toe besluit ek nee, maar dit is nie ... Die salaris was minimaal; nee, jy kan 

nie eens ‘n fiets bekostig met dié nie. 

V1:  Ag nee, regtig?! 

A:  O ja. Alle salarisse in die Staatsdiens; alles was behalwe as jy een van die uitverkorenes 

was, dan het jy die top bereik; dan was alles oukei, maar ook maar broekskeur, hoor. 

Taljaardt was ook by die Weerburo; hy was ‘n tydgenoot van Van Rooyen, dink ek. Maar in 

elk geval, toe’t hulle my gestuur na Jan Smuts toe, by die weerkantoor op Jan Smuts. En 

daar het ek toe besluit, nee, nou raak dit te mal; ek kan van my eie salaris nie eens bestaan 

nie. Wat nog van ... ? En ek kla nie – dit was die feite. En toe doen ek aansoek by die 

Rhodesiese Weerburo, weerkantoor, en ek kry toe ‘n pos daarso, en toe gaan ek nou met 

die ouens gesels en ek sê ek’s jammer, maar ek verdien baie meer in Rhodesië as wat ek 

hier kan verdien; eintlik het ek nie ‘n keuse nie. Toe sê hulle nee; maar hoekom gaan jy nie 

‘n bietjie Marion-eiland toe nie? Dit was die eerste wat ek daarvan hoor eintlik – dit was 

net ‘n naam; ek het nooit daarop gekonsentreer nie. En nou ja, dit klink baie interessant, en 

onthou, ek kom uit Nederland uit na Suid-Afrika – dit was ook maar onbekende gebied, kan 

jy amper sê. Ek het wel ‘n broer van my oupa gehad, wat in die Boere-Oorlog hier was, en 

wat terugge-eksporteer is na Nederland toe, want jy weet, hy was ‘n lid van die 

Nederlandse ... Hy het by die Suid-Afrikaanse Spoorweë gewerk, wat die Nederlands-Suid-

Afrikaanse Spoorweë was, en hulle was besig om ‘n spoorlyn na Maputo, Lourenço 

Marques, te maak, en hy was daarby betrokke, maar hy was toe op ‘n regiment op gewees 

om die Boere te help in die oorlog teen die Engelse, en hy was een van die regiment, en toe 

die Engelse alles gewen het, het hulle die ouens. Hy’t baie sterk daaroor gevoel, jy weet, en 

dis eintlik interessant om so ‘n brief te lees. In elk geval, toe sit ek nou op Jan Smuts; en toe 

doen ek aansoek en ek gaan ‘n pos in Rhodesië kry. Toe sê hulle nee, kom maar ‘n bietjie 

Marion toe. Toe’s ek oor daarna; ek is Marion toe vir ‘n jaar, baie interessant, met P.S. du 

Toit – Piet du Toit; het jy al van hom gehoor? 

V1:  Ja. 

A:  Hy het was ook nog Direkteur van die Weerburo gewees, eintlik, Piet du Toit. 

A:  ... En hy (Piet du Toit) was toe op pad na Marion om hierdie ... iets vir radio sondes daar op 

te rig, dink ek. En ek was in die weerkundige span en ek het hom daar ontmoet. 
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V1:  Toe was die leier Piet du Toit gewees? 

A:   Wel, nie van die spesifieke span nie, want hy’t net gekom saam met die skip, en toe weer 

teruggegaan. 

V1:  O, want ek dink julle leier was Petrus du Toit gewees? 

A:  Nee, ons leier was Hannes Roets. 

V1:  Nou wat het hulle jullevooraf vertel van Marion-eiland? Het julle enige opleiding ontvang 

voor julle Marion toe is? 

A:  Ek het toe in die Weerburo gewerk, en ek het opleiding gekry van Gordon Artz veral, en 

toe’t ek my werk begin doen as weerkundige waarnemer. 

V1:  Maar het julle niks spesifiek vooraf opleiding gekry vir julle jaar op Marion-eiland nie?  

A: Nou laat ek bietjie dink 

V1: Sê nou maar hoe om te kook, of sulke goed? 

A:  Kook en die goeters ... Laat ek dink. Om te kook, Marion-eiland ... Nee, nie spesifiek nie. 

Ons het ‘n cook; ons het ‘n kok saamgevat. 

V1:  Ja, ek wou nou net vra. Julle het mos ‘n hande-arbeider ook gehad? 

A:  Ons het ‘n kok en twee arbeiders gehad. En dit was ‘n gemors. En na die laaste eksedisie 

wat ek op was, Gough-eiland toe – ek was die leier van die ekspedisie na Gough-eiland toe 

... Ek was een van die mense wat gedink het jy moenie arbeiders en selfs nie ‘n kok 

saamneem nie, want dis mense wat ... Jy weet, as jy moet kook vir ‘n span mense en die 

kos raak baie vervelig en eentonig,. En veral daardie jare, het jy nie ‘n geweldige 

verskeidenheid gehad nie en die goed ... 

  Dit was alles eiers op waterglas ... en jy weet, dit was eintlik so van die kok, die was dan 

baie gekritiseer. En daar is gekla by die kok altyd; die kos, jy hou nie meer van die kos, 

ensovoorts. Nou ja, die kok, afhanklik van sy persoonlikheid kon hy homself handhaaf. 

Maar tog, dis nie nodig nie, man; ons kan mos self, en elkeen moes sy eie kamer skoon hou. 

V1:  En die handarbeiders? Wat het hulle gedoen? 

A:  Ek het my nie aan die kok of die arbeiders gesteur nie. 

V1:  Maar wat het die arbeiders gedoen op Marion-eiland? 

A:  Wel, handlangers ... kamers skoonmaak ... 

V2:  Goeters aandra? 

A:  Goeters aandra; die kok ‘n bietjie help; drank drink! 

 V1:  Wie was die hande-arbeiders gewees? 

V2: Kan u dalk hulle name onthou? 
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A:  Ja, maar hy’s lankal dood. Hy was nog baie grappig gewees; hy was ‘n outjie ... Vossie – hy 

moes seker Vosloo gewees het. 

V1:  Ja, seker Vossie Vosloo of Vossie Voster, of so iets. 

A:  En hy het by DPW gewerk, dink ek; ek’s nie seker nie. Maar dit was arbeiders in die 

Staatsdiens wat by die Goewersmentsgeboue gewerk het in die nag om die plekke skoon te 

maak. 

V1:  O, so dit was regtig ... 

A:  Maar dit was eintlik ‘n verkrampte manier van ondersteuning van arm mense. 

V1:  Dit was maar wat mens daai sou noem “arm blankes” gewees? 

A: Eintlik wel, ja. Maar ek dink as jy Vossie ‘n arm blanke sou genoem het, sou hy baie ... 

V1: Ontsteld geraak het ... 

A:  Maar hy was eintlik ‘n vreeslike oulike ou; hy’t baie gelag ook. Hy’t ook drank begin brou op 

Marion-eiland. 

V1:  O! Brou? Waarvan?! 

A:  Van pineapple blikke; blikke net pineapples, ingemaakte pineapples. 

V1:  Pynappelbier?! 

A:  Ja. 

AB:  En die skoenpolitoer ? 

A:  En die skoenpolitoer was hy by betrokke ... 

V1:  Skoenpolitoer? 

A:  Ja. Die details kan ek nie meer onthou nie. Maar dat hy virskriklik grappig was ... Hy het nou 

– met volle ondersteuning van ons – hy het gereken hy kan bietjie drank, kan hy stook. En 

hy’t leë bottels – ek dink ons het bier daar gehad, as ek nie vergeet nie; ons het geen sterk 

drank gehad nie, dink ek, op Marion-eiland; ek weet nie van Gough-eiland nie. Maar in elk 

geval, hy’t toe iets gemaak sodat ons met Kersfees darem ‘n drankie kon drink. 

V2:  Net met Kersfees? 

A:  Ja, en hy’t sy bottels daar met proppe en met draad vasgebind, want jy weet, die goed wil 

blaas natuurlik. En toe uiteindelik,toe nou, die heuglike dag het aangebreek en ons gaan 

nou met Vossie ‘n drankie drink. En hy maak die eerste bottel oop en toe spuit dit alles uit! 

V1:  Ag nee! Toe’t julle nou niks drank nie! 

A:  Nog so bietjie onderin die bottel. Jy weet? 

V1:  Julle het darem so bietjie geproe! 
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A:  Hy’t nog ‘n paar bottels leeggedrink. So na ‘n paar minute het ons hom op ‘n stoel gesit; 

hy’s klaar, lights out! En ons dra hom, in die stoel dra ons hom na sy kamer toe. 

AB: Ja, daai oorblyfsels was geweldig sterk, né Dick? 

A:  Ja. Nou dieselfde man, Vossie, het toe later, jy weet van Marion-eiland en Gough-eiland – 

ek weet nie watter stadium dit was nie, maar ek was terug in Pretoria vir ‘n rukkie, en ek is 

in die dorp, en daar sien ek ou Vossie by die bushalte staan. En  ek ry verby hom en ek stop 

en ek soek hom daarso. En toe’t ek lekker met hom ‘n drankie gedrink en lekker gesels met 

hom, en hy was ‘n ou man, by ons, jy weet, waarskynlik 22, 23; hy was iets van seker 55, 

daar rond of so. En toe vertel hy vir my so ‘n paar dinge wat ek so geniet het. Hy werk toe 

as arbeider by die gereg se kantore, die geregshof, om skoon te maak. En hy’t een storie 

vertel wat ek so geniet het. Nou hy’s vry by my, jy weet, hy probeer nie iemand anders te 

wees nie; hy’s heeltemal homself – ek is nou een van sy pals van Marion-eiland. En nou 

vertel hy by die geregshof maak hulle skoon en as hulle nou die vertrek klaar skoongemaak 

het, dan gaan sit hy in die regter se stoel en een van sy maats, wat ook skoon gemaak het 

... hier kom die beskuldigde. En dan moet die beskuldigde vir hom “Edelagbare” sê ... Maar 

die beskuldigde kry ook weer die kans om die volgende dag ... Maar hy’t toe ‘n bottel met 

drank weggesteek agter die gordyn, op die vensterbank van die geregshof daar, en hulle 

vat so ‘n eerste doppie; hulle gaan nou bietjie regspraak lewer daarso! Dit is Vossie gewees, 

regtig! 

V1:  Ek sien hier was, volgens my lysie hier, was die arbeider S. Vorster gewees.  

A: Waar het jy jou inligting vandaan gekry? 

V1: Van die SANAP website. 

A:  Ja, ek kan dit nou self nie glo nie. Dis nog voor die eerste Antarktiese ekspedisie; dis  

V2:  Hulle het lyste wat tot die by begin strek, van al programme. 

A:  Is dit? 

V1:  Hulle het hierso T.J. Roets as leier; en B.C. Potgieter ... 

A:  Pottie, seker ... Nou Potgieter het by Buitelandse Sake gewerk. 

V1:  Regtig? 

A:  Ja, later. Hy’t sy graad gehad, Marion-eiland toe gekom, en toe het hy ... Hy was 

gestasioneer in Rhodesië vir ‘n paar jaar. Ons het in London ontmoet weer; hy’t by die 

Ambassade gewerk daar op ‘n stadium. Roelf Potgieter. 

V1:  En dan was daar die Met. Assistent: D.J. Bonnemo! 

A: Ja, Bonnemo was ook daar, ja! 

V1: En Van Huyssteen? W. van Huyssteen. 
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A:  Was hy daar? In die span? 

V1:  Marion 14, ja. 1957. 

A:  Ja, Van Huyssteen ken ek goed, maar ek het gedink hy was later daar. Ja, Van Huyssteen ; 

ja, seker. 

V1:  Wat is sy naam? 

AB: Die foto’s wat ons het is seker ook ... Het ons foto’s van die eilande? 

A:  Ja. 

V1:  Ons soek spesifiek ... Die spanfoto van hierdie span het in die brand van 1966 ... In 1966 het 

die basis heeltemal afgebrand, so al die spanfoto’s voor dan is ook weg. 

A:  O? Watter basis was die? Van Marion? 

V1:  Ja. 

A:  Het die afgebrand? 

V1:  Ja, die ou basis, behalwe die boonste laboratorium. Die res het afgebrand. 

A:  Die is afgebrand; per ongeluk? 

V1:  Ja ... Dit klink my wat gebeur het, is iemand het ‘n oop-element heater daar gehad, en toe’t 

hulle bietjie gekuier, en toe’t iets aan die brand geraak van die oop-element heater, en 

toe’s alles weg; wel, toe brand die plek af. Maar daar het niemand omgekom of iets nie. 

Hulle het toe ‘n Shackleton gestuur, die reddingskip met die Shackleton, om vir hulle 

noodvoorraad te stuur. 

A:  Wanneer was dit gewees? 

V2:  In ’66. Dit was ’66-’67. 

A:  Nee, Van Huyssteen ... Ja, ek kan sy naam nie nou onthou nie ... 

V2:  Is dit nie iets soos Wessel of Werner, Willem nie? 

A:  Ja, maar ek nie seker van nie. 

V1:  A.O. van Zyl? 

A:  Wat was sy funksie? 

V1:  Weerkundige. 

A:  Op Marion-eiland? 

A:  Jy sê hy was saam met ons, maar self kan ek nie ... Maar nou moet ek jou net gou ‘n 

storietjie vertel. Daar was ‘n ander ou wat saam met my daar was, en sy van was 

Stergianos. 

V1:  Ja, ons het hom hier. Hy’s die mediese ordonnans. 
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A:  Rigth. Nou Stergianos, hy was ‘n baie oulike ou. En ons het ‘n radio-operateur daar gehad 

... 

V1:  Edmonds? 

A:  Ja, Edmonds. En Edmonds was vir die tweede jaar daar; vir die derde jaar selfs. Hy het ‘n 

hele paar jaar daar gebly. En hy was ‘n boelie, maar hy was ‘n goedaardige boelie, jy weet. 

Hy was baie sterk gebou, en trots daarop, jy weet. Hy het met gewigte oefeninge gedoen 

daar buite. En dan’t ‘n paar van die boys altyd by hom aangesluit en by hom kom oefeninge 

doen. En Stergianos was een van die manne wat ook kom oefeninge doen, maar hy was ‘n 

boelie, geen twyfel daaraan nie. So jy moes altyd maar bietjie opstaan teen hom, jy weet, 

uiteindelik; hy was ‘n boelie. En toe stap ons die keer op pad, en Stergianos het die meeste 

deurgeloop – hy was ‘n taamlike tengerige ou en mediese ordonnans, wat nie baie 

verantwoordelikhede gehad het nie; kyk ons as weerkundige was ons maar besig, met 

ballonne opstuur en waarnemings en die verwerking van gegewens, jy weet, ons was 

redelik besig. Maar hy toe nie, so dit was makliker om hom bietjie rond te shunt, maar hy 

was ‘n oulike ou. Ja, in elk geval Stergianos en ek loop stap bietjie na die radio shack toe. 

Nou by die ou basis op Marion-eiland, was die woonkamers, die ou gebou, was weg van die 

Weerkantoor en van die generators, die kragopwekkers, en jy moes met, jy kon nie daar 

loop nie, jy weet, dit was alles moerassig, dis ‘n kom, so het orals cat walks gebou. En dit 

was nou ‘n taamlike lang cat walk  na die radio shacks  toe, en die moes geduring onderhou 

word, want as jy nou deur die ding gestap het was daar het ‘n plank gebreek, dan moes jy 

dit regmaak natuurlik. En toe stap toe met ‘n paar manne na die radio shack, want daar 

was Edmonds ... Wat was sy naam? 

V1:  Karl, Karel ... 

A:  Ken Edmonds; Ken. Hy was ‘n radio amateur ook. Hy’t radioverbindings gehad met – as die 

verbinding goed was; dit was natuurlik nie altyd die geval nie – as die verbindings nou goed 

was, het hy ons geroep en dan’t ons almal saam ... Ons het geëet en dan’t ons almal saam 

na die radio shack toe gegaan, waar die mense met hulle vriende of familie gesels het as 

radio amateurs, ja. En ons gaan stap hier op die catwalk en toe is Stergianos, die stap net 

agter Ken, en toe trip hy hom per ongeluk, met ander woorde, hy skop sy hak raak. 

V1:  En toe ploeg Ken daar neer? 

A:  En Ken, die ploeg daar neer. En hy klim orent en nou staan hy daar voor Stergianos, en 

Stergianos het iets gedoen wat ek nooit vergeet het nie, want dit is van toepassing as jy 

met boelies te doen het, moet jy opstaan; jy moenie ... Hy’t so vies geword vir die ou, Ken; 

hy sê oukei, want hy gaan hom nou opneuk ... ‘Hey Ken, jy kan nou nie vir Stergianos 

opneuk nie’. Stergianos sê “Okay, hit me, because I’ve had it with you; I’m not going to 

stand back for you anymore Just push off.” En dit was nie gewoon nie;  
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  Hy’t nooit meer probleme met Stergianos gehad nie, sover ek weet. Stergianos het homself 

net eenvoudig op die catwalk neergesit en gesê ‘jy kan my doodmaak, man; jy’s  baie 

sterker as ek. Doen nou maar wat jy wil doen en dan forget about it. Los dit dan maar 

verder, want ek is nie meer nie ... huh?’ Ensovoorts. 

V1:  Dit klink my ‘n mens leer ook maar ‘n paar lewenslesse daar op Marion. 

A:  Dit is interessant, jy weet. En dieselfde Stergianos, die stap toe ‘n keer vanaf die Weerburo 

in Pretoria in die rigting van die stasie, en hy kom al nou verby aangestap. Nou dis nou jare 

later – ek weet nie eers wanneer presies nie; 4 of 5 jare later – kom hy al na my toe gestap, 

en ek herken hom, maar ek kon sy naam nie onthou nie. 

  Dit is darem vreeslik as jy ‘n jaar lank met ‘n ou op ‘n plek was en jy kan sy naam nie onthou 

nie! En dit was toe Stergianos, en ek het die toe gesien. Met ander woorde, die naam wat 

ek die beste ken van al die mense is Stergianos, want toe ek nou met hom staan en gesels, 

toe onthou ek weer natuurlik gelukkig. Johnny! Ja, Johnny Stergianos. 

V1:  John. En ek het nou die kok hier; is die kok die ou wat nou nie altyd so interessant kon kook 

nie – W.T. Radlig. 

A:  Hoe? 

V1:  Radlig. 

A:  Ja, Radley. 

V1:  Is dit Radley? 

A:  Hy was Radley, ja. Hy kon wel kook, maar die mense raak moeg vir dieselfde kos al die tyd. 

Jou keuse was net nie goed nie; die materiaal. 

V1:  Ja, ek kan dink, as jy net van blikkieskos kan kook ... 

A:  So dis nie dat die ou nie goed was nie; dis net dat die mense ... Kyk, as elke ou van die 

ekspidiesie ‘n beurt kry om te kook, dan sal hy mos nooit kla nie. 

V1:  Ja, want dan weet jy hoe moeilik dit is. 

A:  Ja, en hy kry self weer ‘n beurt, en hy wil nie hê die mense moet oor hom kla nie. So dit was 

‘n baie beter ... 

V1:  Dit werk vandag so dat elkeen moet vir homself kook, maar selfs vandag is die kos nie 

lekker nie, want hulle het nou baie reëls oor wat op die eiland mag kom en wat nie. 

V2:  Jy kan byvoorbeeld nie vrugte vat wat sade het nie. 

V1:  Niks; niks vars kos nie. En al die hoender is ontbeen, en die eiers is ge-nuke en ... 

V2: Die eiers is heeltemal morsdood gesteriliseer. So daar’s meer van ‘n verskeidenheid, maar 

dit maak dit nie lekkerder nie. 
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A:  Ek sal jou later, as ons by Antarktika kom, uiteindelik, dan sal ek jou iets vertel van 

Capucyners. 

V1:  Capucyners? 

A:  Ja, dis gedroogte erte. 

AB:  Dis ‘n peulvrug,  

V1:  Met watter skip het julle afgekom Marion-eiland toe? 

A:  Dit was ‘n fregat, ‘n vlootfregat. Ek dink dit was die Transvaal? 

V1:  Dalk die Transvaler. 

A:  Nee, dit was die Transvaal gewees; nie die Transvaler nie. 

V1:  Ja, die Transvaal, die SAS Transvaal. 

A:  Ja, net so. Maar ek is nie seker nie; ek het ‘n paar keer met die skepe gevaar – eers na 

Marion-eiland toe, toe terug van Marion af; toe Gough-eiland toe en terug vanaf Gough-

eiland het ek ons met die coaster gegaan, wat ook eintlik eers Marion-eiland toe gegaan 

het. Dit het suid van die Kaap gebly, na Marion-eiland toe, dan om die op te haal, wat siek 

geraak het. Maar in elk geval, daar was nog ‘n ou op Marion-eiland ... Piet du Toit het dus 

gekom, saam as baas van die ekspedisie om ons daar te bring en iets te doen met radio 

sondes dink ek was dit gewees – hy’t ‘n paar mense opgelei ... 

V1:  So hy’t afgekom toe julle afgevat is as span? 

A:  Ja, hy’t weer teruggegaan. Maar daar was nog ‘n ou, dit was die diesel mechanic. 

V1:  Ja, hier staan W. Thich. 

A:  Thich, ja. Nou Thich was ‘n Duitser, maar hy was ‘n Suid-Afrikaanse Duitser; maar hy was 

baie pro-Duits, en jy weet, dit het by my nie so goed afgegaan nie, want ... 

V2:  Dit was nie te lank na die oorlog nie! 

A:  Ja. Maar hy was ‘n oulike ou, Thich. Hy sê hy’t net gebruik in die een hand, maar hy was 

ook ... Hy was ‘n boelie by nature en hy’t sommer bietjie berserk geraak toe hy daar was. 

V1:  Wat het hy gedoen? 

A:  Wel, hy wou nie meer daar wees nie. Maar hy was mos vroeër daar. 

V1:  So was hy al daar? 

A:  Ja, hy was tevore daar. Hy’t nou weer teruggekom, vir nog ‘n jaar toe, weer. Maar hy’t 

eintlik berserk geraak. Dis die beste manier om dit te beskryf. Hy was ... 

V1:  So wat sou hy doen? Het hy ... ? 

A:  Ag, raas en vloek en ... 
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V1:  Ongeduldig? Baie gedrink? 

A:  Hy’t baie gedrink; hy wou nie daar wees nie. Hoe sal ek nou sê? Hy’t diep ongelukkig 

geraak. Ek weet nie of hy miskien geskei was kort van te vore nie, ek weet nie presies nie; 

die besonderhede kan ek nie ... weet ek niks meer van nie. Maar Piet du Toit het toe weer 

met ‘n skip afgekom om ‘n kok – die kok wat jy genoem het; wat is sy naam het jy genoem? 

V1:  Bradley. 

A:  Om Bradley te kom haal; die het ‘n drankprobleem gehad. Daar het ‘n ander kok by hom 

oorgeneem, wat toe uit gekom het ... Ja, die naam kan ek nie onthou nie. En ook het hy ‘n 

plaasvervanger gebring vir Thich. Hy was ‘n Hollandse man ... Wat was sy naam? Ai, dit sal 

nou-nou terugkom ... So Thich is toe weg, en ons was almal baie bly daaroor, want hy’t ‘n 

probleem veroorsaak vir almal. 

V1:  En die kok? Hoekom is die kok terug? 

A:  Ek dink hy’t die derm ... die blindederm ... 

V1:  O ja, die blindederm gehad. 

A:  En toe’t die ander kok by hom oorgeneem. 

V1:  Die Hollandse kok? 

A:  Nee, die Hollandse ou het oorgeneem by Thich. 

V1:  Oukei. 

A:  By Thich, die mechanic. 

V1:  Oukei. 

A:  Nou-ja, die Hollandse nam – jy moet my maar stop, want ek kan jou baie vertel! 

V1:  Nee! 

A:  Dis om stories oor te skryf; nie om die feite oor te sê nie, soort van. Maar in elk geval, die 

man het nou ‘n interessante geskiedenis gehad. Sy pa was ‘n mediese dokter in Holland, en 

die suen, hy wou Indonesië toe gegaan het. Jy weet, Indonesië was ‘n kolonie, ‘n 

Nederlandse kolonie, né; dis hoekom die VOC bestaan het, eintlik. En hy het toe ... As jy 

nou na die Nederlandse Oos-Indië toe wil gaan dié jare, dan moes jy waarskynlik op ‘n 

plantasie gaan werk, of in die suikerindustrie, die suikerbedryf, en hy’t suikerskool toe 

gegaan in Nederland, om Indonesië toe te gaan. En hy gaan toe Indonesië toe, en hy kom 

daar aan in die middel van die wêreldkrisis, en die suikerbedryf het min of meer platgeval; 

daar’s al sulke probleme. Maar hy’t baie eergevoel gehad, en hy wou nie teruggaan Holland 

toe omdat hy dit nie kon maak nie. En toe hy na Suid-Afrika gekom het – presies op die 

verkeerde tyd natuurlik; toe was hier baie werkloosheid; toe was hier baie arm blankes. En 

hy het heeltemal by die arme blanke groep begin inval; hy kon nie ‘n werk kry nie. En 
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naderhand is die mense ook aangestel om paaie te bou. En dit was ‘n rowwe klomp mense 

– hier moet jy nie  dink aan vriendelike, saggeaarde Afrikaners wat die oggend begin met 

versies nie ... Dis ‘n rowwe klomp mense daai; nie almal nie, maar dit was ‘n rowwe klomp. 

En hy kon homself nie goed handhaaf nie. Hy was ‘n heer, goed opgevoed; sy pa was ‘n 

dokter en hy het ‘n goeie opleiding gehad en hy’t baie mooi Hollands gepraat, met ‘n 

Haagse aksent. En nou ja, uiteindelik het ... Nou ja, hy’t ‘n bietjie van ‘n snaakse ou geword 

eintlik. Ons het hom nog hier by die huis ... 

 Maar hy’t so ‘n minderwaardigheidskompleks gehad. 

 Hy was ‘n oulike ou, maar hy was ontsettend oorgevoelig. Hy’t ‘n totale 

minderwaardigheidskompleks gehad. In so ‘n mate ... hy het byvoorbeeld ‘n groot, ‘n nuwe 

catwalk na die kapstasie het hy gemaak, maar toe het hy, moet jy onthou, hy’t ‘n bietjie 

van hout gebruik wat nie daarvoor bedoel was nie en toe praat die spanleier, die Roets, 

wat ‘n baie vriendelike ou was, die praat met hom daaroor. En toe voel die man so sleg dat 

hy ... op ‘n aand, toe sien ons daar ‘n skim daar buitekant besig met met ‘n torch, met ‘n 

liggie is hy toe besig om hierdie ding af te breek weer. Hy’s totale dwaas; hy van doen ...  

V1:  Ja, dis tog nou verby; hulle gaan mos nou nie weer die hout vir iets anders gebruik nie ... 

A:  Die hout is tog nou “aangetas”, kan jy maar sê. Vreeslik gevoelig, die ou. 

V1:  Nou hoe het Edmonds dan met hom oor die weggekom? 

A:  Ek dink die was al reeds saam met hom gewees, maar hy was ‘n ouerige man. En Edmonds 

was nie ‘n slegte ou nie; hy was net ‘n boelie. 

V1:  Hierdie Nederlander wat toe kom werk het, wat was sy naam? 

A:  Ja, nou kan ek nie sy naam onthou nie. 

V1:  Kim ... Jy’t nou-nou so iets gesê ... 

A:  Het jy nog ‘n naam daar? 

V1:  Nee. 

A:  Dat hulle hom nie geplaas het nie?! 

V1:  Nee, hier’s net ‘n Newman wat ons nog nie oor gepraat het nie, maar hy’s ‘n radiotegnikus 

gewees. Het julle Hollands met mekaar gepraat? 

A:  Dis Newman wat die boelie was ... 

V1:  Het julle Hollands met mekaar gepraat dan? 

A:  Maar hoe kom ek nou by hom? Ek kom by hom, omdat hy altyd met ... Hy’t nie daarvan 

gehou om sy hande vuil te hê nie, jy weet. So hy’t altyd so bietjie petrol op die ... daai goed 

wat iets mee skoonmaak ... 

V1:  Daai Chemico wat jy jou hande mee skoonmaak? 
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A:  Ja. 

V1:  Petroleum-jellie. 

A:  As jy die enjin nou skoongemaak het, of jy gaan jou motorfiets skoonmaak, gebruik jy mos 

iets om die ding mee skoon te maak ... ? 

V1:  ‘n Lap ... ! 

A:  Cotton; katoen. 

V1:  Cotton, ja. Wol ... 

A:  Ja, wat jy in ‘n sak koop en dan trek jy ‘n bietjie uit en dan maak jy skoon. Hy’t die goed iets 

mee skoongemaak en in sy sak gesteek, in sy overall. En dan kom hy in sy kamer in  en 

maak sy sakke leeg en gooi die in die vuilgoedmandjie en dan ... En ek het baie dikwels nou 

bietjie met hom gaan gesels; ons was almal ‘n bietjie bekommerd oor hom. En toe’t ek ook 

vir hom gesê maar jy moet oppas daar, jy weet, want hy’t gerook. 

V1:  O ja, dit kan maklik ... 

A:  Maar hy was so ‘n ou, jy kon nou niks vir hom sê nie, want dan het dit ‘n geweldige ding 

geword by hom. 

V1:  Ja. 

A:  Nou ja, hy’t natuurlik homself aan die brand gesteek op ‘n stadium, en toe was daar ‘n 

brand in sy kamer. Maar gelukkig was ons almal daar en ... 

AB: Dis nie hý wat die basis aan die brand laat raak het nie?! 

A:  Maar dis hoekom ek so verbaas is dat dit kon gebeur het. Want hier’s nou ‘n cranky ou, jy 

weet, wat nou gevra het vir probleme. 

V1:  Nee, nee. Dit het afgebrand, tot groot verlies. So daar was hierdie een onderbreking 

gewees waar hulle mense moes kom afhaal van die eiland en ander mense gebring het. Kan 

u enigsins onthou watter skip dít was? Dit was seker op die Transvaal of die Gamtoos, of so 

iets? 

A:  Ek kan nie onthou nie. 

V1:  Oukei. Daardie jaar op Marion, was dit toe nog die Internasionale Geofisiese Jaar (IGY) 

gewees? Of was dit reeds verby. 

A:  Nee, toe moes dit kom. 

A:  Die eerste Antarktiese ekspedisie was Geofisiese Jaar. 

V1:  En Gough, was dit ook deel daarvan? 

A:  Ja, al die plekke was deel daarvan, maar dit was net later. Die Internasionale Geofisiese 

Jaar was toe ons die eerste jaar op Antarktika was. En die weet jy. 
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V1:  Ek het dit as die Internasionale Geofisiese Jaar het geëindig ’58. 

V2: Dit was meer as een, maar hulle het dit ook verleng; hulle het eintlik so bietjie verneuk, 

want dit was eintlik langer as ‘n jaar gewees. 

A:  Ja. Maar nou het ... 

V2:  Ek dink dit het oor twee of drie jaar gestrek. 

V1: Ek dink die hele Antarktiese ekspedisie is gereël tydens die Antarktiese Verdrag, wat 

gevloei het uit die Internasionale Geofisiese Jaar. 

V2: As ek reg onthou, is die Geofisiese Jaar  ’58-‘59 ... ’57-’58 ... 

V1:  Nee, dis ’57-’58, dink ek; ’59, daar rond. 

A:  Nee, maar die Geofisiese Jaar was wêreldwyd. 

V1:  Ja, ja; dit was wêreldwyd. Hulle het mos op Antarktika en Arktika en in Afrika en oral 

gewerk. 

A:  Ja. Ons het die weerkaarte gekoördineer, in Pretoria. 

V1:  Ja, daar’s so ‘n groot boek uitgebring. Baie mooi; vandag nog word dit gesien  as ‘n baie 

bruikbare teks. 

A:  Ja, Van Rooyen het die ding gekoördineer, maar die groot man daarso was ‘n Deen. 

  Harry van Lewen, ja. 

V1:  Harry van Lewen. Hy was ook ‘n Hollander, dink ek. 

A:  Nee. Wel sy pas was; hy was ‘n Deen, van Denemarke. 

V1:  O, ‘n Deen; van Denemarke. Harry van Lewen. Hy was in Amerika ook gewees met die 

Southern African Hemisphere Map ... 

AB:  Ja, hy’s toe Amerika toe. 

A:  Ook ‘n interessante storie. Die man was ‘n expert op die spesifieke gebied, en hy’t by die 

Weerburo gewerk. En by die Weerburo het hulle hom baie gewaardeer as ‘n top-man. Hy’t 

nie ‘n graad gehad nie. Toe sê hulle vir hom, Harry, wil jy nie ‘n graad kry nie, want eintlik 

kon hulle niks doen nie. Hulle kon hom nie bevorder nie, of niks nie, want hy’t nie ‘n graad 

gehad nie. Jy weet mos, die Staatsdienskommissie moes alles goedkeur. En Harry van 

Lewen het sy BA gaan swot, net om die graad te kry. En toe het hy nou sy graad, en toe sê 

hy nou hier’s my graad; en toe sê hulle ja, maar dit gaan nie help nie, want dit het niks te 

doen met die werk wat jy doen. Toe het hy geen verhoging, spesiale verhoging gekry nie. 

En hy’t hom so ontstel, toe’s hy Amerika toe. 

A:  Ja, hy was. Hy’s seker nog; ek meen hy mag dalk nog lewe vir al ... 
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V1:  En ons het ook bietjie gepraat oor die onderbrekings en die Internasionale Geofisiese Jaar 

... 

A:  O ja. Nou ja, die interessante goedjies as jy ... Ek was verantwoordelik vir die weerkundige 

program op Antarktika, die weerstasie. Want ek sien ook die lys ook praat almal van 

weerkundiges, maar eintlik was ek die hoof van die weerkundiges op Antarktika. 

V1:  O, oukei. 

A:  Ja. En wat my geweldig geïnteresseer het eintlik, was die bo-lug waarnemings, met die 

radiosondes. En my was voorgehoue, ondermeer deur Harry van Lewen, jy weet daar was 

‘n geweldige leemte van inligting oor die geweldige area vanaf Suid-Afrika tot in Antarktika 

eintlik, en die ballonopstygings, die radiosonde-waarnemings, was vreeslik belangrik, het 

hulle vir my op die hart gedruk. En dit was ‘n spesiale eer vir my toe, want op Marion-

eiland, waar die wind ook vreeslik sterk is, was dit ‘n kuns om die ballonne weg te kry saam 

met die radiosonde, en het ons heeltemal ‘n tegniek geontwikkel wat gewerk het. Daar was 

storms gewees nou; jy sou dink jy kan nooit ... As jy die ballon nou vashou by die ballonhut, 

dan gaan hy so punt weg met jou, so als jy ‘n besem vat, jy weet. En dan het ons ‘n man 

neergesit in die veld daar by Marion-eiland, met sy rug na die ding toe, huh? En die wind en 

dis koud en hy staan so bak, huh? En as daar so bietjie van ‘n leemte kom in die wind, dan 

laat jy die ding gaan, maar dan slaat hy die grond dikwels raak, maar dan slaan hy nie die 

grond nie; nou slaan hy die ou se rug. En hy kan nou hierdie ... 

V1:  So bietjie van ‘n stampie gee ... ! 

A:  ‘n Hup gee! Dat die ding wegkom. Dieselfde op Antarktika. Op Antarktika het ons ‘n baie 

goeie job gedoen met die ballon weg te kry onder onmoontlike omstandighede. 

V1:  Wie moes gewoonlik buk? 

A:  Wel ons moes, dit was ‘n spanpoging elke keer! Ja, en as jy reg gekom het, oukei, dan gaan 

die werk aan met die temperature en die druk en ... Maar in elk geval, toe kom ons nou 

agter hulle het te min ballonne gestuur. 

V1:  Waarheen nou? Marion toe? Antarktika? 

A:  Antarktika toe. Die ballonvoorraad, die was totaal ... heeltemal te min! Ek soek die 

volgende karton jy weet; daar is net nie ballonne meer nie! Toe het hulle ‘n fout gemaak, 

en daardie jare kon jy nie ‘n vriessakkie stuur om iets af te drop nie, weet! En dit was in die 

Geofisiese Jaar. Toe het ek nou ... Dit was vir my ‘n slag eintlik, want dit was die rede 

hoekom ek daar was; dit was my werk. 

V1:  Ja. Nou wat het julle die res van die tyd gedoen? 

A:  En ek was nog onnosel gewees, want ek het gedink my werk is belangrik. Ja, dit het my hart 

geruk; daar was ‘n groot leemte en dat alles ... Ek het toe gedink nee ... Ek het baie 

ongelukkig daaroor gevoel. En ek het besluit ek gaan nog ‘n jaar aanbly. 
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V1:  Ja, ek wou juis vra hoekom het jy besluit om nog ‘n jaar aan te bly? 

A:  Omdat die Geofisiese Jaar was verleng, soos jy genoem het. En toe dink ek ja, in elk geval 

gaan ek die werk klaarkry en doen wat hulle soek. En dis hoekom ek ‘n tweede jaar daartoe 

gebly het, dat die skip gekom het met ‘n goeie voorraad ballonne ... 

V1:  Toe het julle hulle seker laat weet daar was te min ballonne? 

A:  Ja, ja. Natuurlik, want ons kon nie meer die radiosondes opstuur nie. 

V1:  Net gou-gou weer terug na Marion; ek wil net een of twee goedjies anders vra. Het julle 

enige troeteldiere saamgevat Marion toe? Julle het nie katte saamgevat nie? 

A:  Nee; die was al daar. 

V1:  Was die katte al daar? 

A:  Die katteprobleem was al daar. Wat die katte nie baas het nie. Jy weet mos, katte ... 

V1:  So die katte was toe reeds wild? So het julle enigsins een of twee katjies makgemaak? 

A:  Nee. 

V1:  Was hulle maar wild? Was hulle al voor ... ? 

A:  Nee. Ons was bewus van die feit dat die ‘n pes was. 

V1:  So hulle was toe reeds ‘n pes? 

A:  Ja, ons het besef hulle is ‘n pes, want jy weet, jy’t ‘n pragtige natuurlewe – al die voëls wat 

rondvlieg en alles wat in gate, jy weet, nesmaak, en die katte kon die goed net vang at will. 

V1:  Hoe’t die katte toe gelyk? Was die katte groot gewees? 

A:  Ja, nou ‘n kat is ‘n kat, huh? Was lui katte. 

V1:  Hulle kon maklik kos kry. 

A:  Ja, hulle was daarnatoe gebring om muise te vang. Ja-nee, ons het katte by die basis gehad, 

ja. Ons het ‘n kat by die basis (gehad), wat ek dink van buite af ingebring was om die muise 

te beheer. En die ... 

V1:  Het die kat ‘n naam gehad? 

A:  En die kat, hy was so vrek lui om ‘n muis te vang, want hy kon sy voëls kry! En as hy muis 

vind, dan tik hy hom net so weg! 

V1:  Het die kat ‘n naam gehad, of nie? 

A:  Nee ... 

V1:  En enige papegaaie, budgies ... ? Niks? 

A:  Nouja, nou moet jy onthou, jy weet, praat nou van 55 jaar terug. 
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V2:  Ja-nee, ons vra maar net. 

A:  Ja, my eerste reaksie was ‘ons het nie ‘n kat gehad nie’, maar ek onthou nou hoe die kat sy 

job nie wou doen nie! 

V1:  En vars vleis? Was daar nog skape gewees; hoenders? 

A:  Joe ... 

V1:  Het julle ooit diere geslag daar? 

A:  Nee, ek dink nie daar was enige diere nie. Daar was wel gewees; dit was deel van die 

agtergronddinge. Op Gough-eiland het ons ... Daar was hoenders gewees; ons het nie 

hoenders meer gehad nie, nee. Maar dáár was éérs ‘n muiseplaag, op Gough-eiland. 

V1:  Maar julle het nooit muise geëet nie? 

A:  Nee, nooit desperaat geword nie. Ons het wel voëls geëet, rou. 

V1:  Rou voëls? Waar? Op Gough? 

A:  Dit was op Gough-eiland. 

V1:  Het julle rou voëls geëet? 

A:  Ja, ons het ‘n keer ... Ons was gevra om ‘n weerstasie, ‘n reënmeter, op die ander kant van 

die eiland neer te sit. En ek is toe, ek dink daar weg met twee of drie man na die ander kant 

van die eiland toe. Maar ons het min of meer geweet hoe jy daar kan kom, en ons was baie 

versigtig, en dit was goeie weer gewees. En toe op die pad terug toe het, die weer is 

vreeslik veranderlik daarso; het die weer ons oorval en toe kan ons nie terugkom nie. 

Nouja, as jy besig is om te stap en te klim, dan is jy na een dag is jy vrek van die honger, en 

ek dink ons was daar drie dae op pad, en toe die terugweg toe het ons gedink hier is so ‘n 

ravyn waar ons kan afkom, maar toe’s dit ‘n waterval. 

V1:  O, toe kan julle nie ... 

A:  En toe raak ons iewers gevang, halfpad, in die waterval. En ons kan nie af nie en die pad 

boontoe is eintlik nou klaar oor, want jy moet terug opgaan waar ons afgekom het. En dit 

was ‘n taamlik prikêre situasie, maar ons darem uitgekom uiteindelik. Maar die nag het ons 

voëltjies gevang en met ‘n mes oopgesny en geëet, want jy was vrek van die honger. 

V1:  Ek kan dink. 

A:  Ja. 

V1:  So dit was so tipe van ‘n bietjie oorlewingsaand gewees? 

A:  Eintlik wel, ja. Maar later is daar ook ‘n ou dood op Gough-eiland, wat ... 

V1:  Daar is al ‘n paar mense dood daar. 

A:  Ja? Ek weet een ou van die weerkantoor, van die Weerburo, is ... 
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V1:  Wat aan exposure dood is? 

A:  ‘n Jong man. Ja, ek weet nie presies wat gebeur het nie, en ook nie met mense gepraat 

daaroor nie, maar hy was verlief op ‘n meisie by die Weerburo, en (hulle) was vreeslik lief 

vir mekaar; jy weet, jy kry mos die gevalle – totally overboard: hand aan hand gestap; altyd 

saam as hulle kon saam wees. En hy’s toe Marion toe. Toe sê ek vir Frankie nou ...  

V1:  Hoe gaan dit nou werk? 

A:  Wel, ja. Jy weet, nou gaan hy ‘n jaar lank weg wees, en hy is so mal oor die meisie en sy oor 

hom; jy maak dit vir jouself vreeslik swaar as jy daar ... En toe later is hy dood op Gough-

eiland, en dit was blykbaar exposure of so iets van die aard, maar ek het toe begin wonder 

of die ou nie doodongelukkig was nie. 

V1:  Ja, ‘n mens wonder nogal, want dis ‘n lang tyd. 

A:  En die dinge kom nooit uit nie, né. 

V1:  Ja. Die ander geval waarvan ek weet, is mense wat visgevang het en toe deur fratsgolwe 

omgeslaan is, so dis iets anders. En op Marion, het julle enige van hierdie sealers’ graves en 

goed gesien, waar die robjagters gebly het? 

A:  Ja, ons het. 

V1:  Waarso? Kan u enigsins Ship’s Cove ... ? 

A:  Ja, so ‘n groot pot het daar gestaan, wat die walvis ... die robbejagters daar gebruik het om 

die vet uit te braai, kook. 

V1:  Het julle enige van hierdie robbejagtergoed saam teruggebring, soos van hulle ou gewere 

of bottels? 

A:  Nee, ons het niks gekry nie. 

V1:  Niks gebring nie? 

A:  Niks gekry nie. ... Jy het nou van gewere gepraat ... 

V1:  Het julle gewere gehad? 

A:  Het iemand gepraat van gewere, van die  ... ? 

V1:  Daar’s koeëldoppies en ou goed van gewere. Het júlle gewere gehad op Marion? Om die 

skuas mee te skiet of iets? 

A:  Nee, ek glo nie. Maar dit mag wees hoor; ek glo nie. 

V1:  Het hulle vir julle vooraf, voor julle Marion toe is, vir julle enige iets gesê wat julle moet 

doen as daar sê nou ‘n Japanese skip aanland of ‘n Russiese skip? 

A:  Wat ons moes doen dan? 

V2:  Ja. Hoe julle moes reageer, of ...? 
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V1: As daar ‘n vreemde skip daar kom. 

A:  Ons sou waarskynlik gesê het “goeie môre”, “goeie middag”; “kom bietjie in, hier’s die 

vleis”! Nee niks wat ek van weet nie. Ek was natuurlik nou na Gough-eiland toe, en ek het 

Nederlandse nasionaliteit gehad, natuurlik. En omdat ek ‘n offisier was in die Nederlandse 

leër, moes ek toestemming kry van ons Koningin of ek in die eerste instansie by die Suid-

Afrikaanse Staatsdiens mog werk, maar ek het toestemming gekry, natuurlik; dis maar 

fomaliteit, ek moes dit noem. Maar toe ek nou na Gough-eiland toe gaan, toe was ek 

aangestel as, maar ek was onderhorig aan die Engelse Koningin, en ek moes ‘n eed aflê by 

die Administratore van Tristan da Cunha. Maar ek kon natuurlik nie trou belowe aan die 

Engelse Koningin nie sonder die toestemming van die Hollandse Koningin nie, toe moes ek 

weer deur die formaliteit gaan. Jy moes dit net doen; dis al. 

V1:  Dit moes nogal bietjie moeite gewees het. 

A:  Nee, die Ambassade het so iets gedoen, natuurlik. 

V1:  Oukei. 

A:  Maar dit was interessant vir my natuurlik, jy weet, jy moes ... 

V1:  Trou-eed sweer aan ‘n ander koninigin? 

A:  Ja, en ek was toe namens die Administrateur van Tristan da Cunha was ek op Gough –

eiland. Nou die het hulle natuurlik gedoen om seker te maak dat die eiland nie onder hulle 

neus weggekaap word nie. Dis eintlik die idee daarvan. So elke ou wat soontoe gegaan het, 

moes deur die proses gaan. Maar ek moes daarby nog toestemming kry van die 

Nederlandse Koningin omdat ek ‘n Nederlandse burger is; daar burgerskap gehad het. En 

terloops, my  Nederlandskap, wat ek altyd, toe ek nog in Nederland gebly het, as ‘n 

voordeel gesien het, was in my ervaring in Suid-Afrika nie ‘n voordeel nie. Dit het my lewe 

bietjie moeiliker gemaak, want jy’s bietjie anders; jy’s ‘n ander agtergrond. Jy weet, met 

mense lewe jy saam wat totaal ander agtergronde het. Jy weet, die Afriknaners was ‘n 

bietjie anti-Engels. Nou ons was baie pro-Engels, want die Engelse het vir ons van die 

Duisters ontslae laat raak, soort van, jy weet. En dit wat nie ‘n klein dingetjie nie. Dit was ‘n 

ontsettende belangrike ding, in my ervaring nog as kind in Nederland. Toe ek die eerste 

keer in Suid-Afrika iemand ontmoet wat pro-Duits is, het dit my onstel; dit was vir my baie 

snaaks. Maar ek bedoel in die algemeen, as jy Swellendam toe kom, dan is dit nie ‘n 

probleem nie. As jy, weet, onder normale omstandighede woon, is dit nie’n probleem nie. 

Maar as jy natuurlik as enigste uitlander met ‘n groep  op ekspedisie is, dan is dit ‘n bietjie 

van ‘n ander ding. 

V1:  Ek kan dink. 

A:  Dit maak dit ‘n bietjie ekstra moeilik. 
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V1:  Hoe was dit gewees met die Antarktika ekspedisie, want daar was julle ‘n hele paar mense 

gewees van Nederlandse afkoms? 

A:  Ja, hoewel ... Ek was die enigste een wat ‘n Nederlander was, want jy weet, ek het as 

Nederlander hiernatoe gekom, en toe kort daarna is ek na die plekke toe. Maar hier was 

nog ‘n paar manne wat Hollands-gebore was. 

V1:  Hulle het hier nou wel grootgeword, of hier opgegroei? 

A:  Ja. Chris de Weerdt, Theo van Wyk ... Was daar nog iemand? Vic von Brunn was Duits 

gewees, van oorsprong; hy het baie Duits gevoel, hoewel ek dink hy was in Suid-Afrika 

gebore. Wie nog? 

V1:  Nou het julle ooit politiek gepraat op die eiland, of op Antarktika? 

A:  Ja, seker. En dan het jy onmiddellik ‘n probleem gehad, natuurlik. Maar jy’s jonk, en die 

mense was ‘n bietjie mal eintlik. Nou erken almal dit, maar dis nou ‘n bietjie laat. Jy weet, 

daar was dinge wat jy net eenvoudig nie kon regverdig nie. Hê, hoe kan jy regverdig, as jy ‘n 

Kleurling is, wat dieselfde taal praat, maar jy mag nie in ‘n restaurant gaan om iets te eet 

nie? Hoe kan jy dit regverdig? En dit was ook dié gesprekke wat ons natuurlik gevoer het. 

V2:  Met so ‘n klomp jong ouens saam, is nogal geleentheid vir mense om bietjie vas te sit oor 

so iets ... 

A:  Ja. Niemand het my ooit daaroor lastig geval nie, maar dit het my wel gepla dat ek nie hier 

met die mense ordentlik kon redeneer nie, want die mense het ... Ek dink die meeste 

mense het besef hier’s iets nie reg nie, jy weet. Hoe kan jy so maak? Jy kan mos nie! Ek 

bedoel, dis mos onmoontlik! 

V1:  Dis onlogies, vir óns, om só daaraan te dink, ja. 

A:  Totaal. So, as ‘n ou nou die uitsondering sou bevestig het, maar hulle probeer alles 

regverdig. Nou hoe kan jy dit regverdig dat ‘n man nie in sy eie oseaan mag swem nie? 

  Ja, maar jy vra nou die vraag. Ja, natuurlik, maar ek moet sê dit was nooit ‘n groot 

probleem vir my nie. 

V1:  Dis nie dat julle ...  

A:  Dit het nooit fout gegaan nie. 

V1:  Handuit geruk nie? 

A:  Maar dit was my wel ‘n bietjie moeilik, dat hulle nie kon sien nie; dit het my gepla, 

natuurlik. 

A:  Ja, ek neem hulle nie kwalik nie, maar dit is hoe dit was. 
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V1:  Maar het julle ooit daarvan gepraat? Het julle ooit gepraat daaroor dat daar eendag, in die 

verre toekoms, die moontlikheid is dat swart mense en vrouens Marion toe gaan en 

Antarktika toe gaan, of het julle nie eens daaraan gedink nie? 

A:  Nou, ek dink dit is ... Ek dink nie dit het ooit by die mense opgekom dat die status quo sal 

verander mettertyd nie; ek glo nie. 

V1:  Het hulle nie soms gewens daar was vroue op Marion-eiland nie? 

A:  Ons ... Jy’t die boekie gelees van Tokkie van der Merwe? 

V1:  Ja. 

A:  Waar ons nou al die ou flieks gekyk het, van Suid-Afrika. Een van die flieks was die fliek oor 

die Voortrekkermonument. Daar was ‘n toespraak waar iemand sê: “Nasie bou!” en toe sê 

hy mos vir mense “Hel, ek is nou so lus om ‘n nasie te bou!” Natuurlik was die verlange 

daar na vrouegeselskap en alles, maar daar was nooit ‘n probleem nie. Behalwe, jy weet, 

mense wat getroud was as hulle soontoe gegaan het, het maar bietjie swaar gekry; 

swaarder as ‘n ou wat geen afhanklikes het nie. Op Antarktika, Chris de Weerdt was 

getroud; Tokkie was getroud, Martin was getroud. Ja, dit was maar bietjie swaar vir die 

manne, dink ek.  

V1:  Het Theo nie ook ‘n meisie gehad nie? 

A:  Wie? 

V1:  Theo van Wyk, ‘n meisie gehad in Suid-Afrika wat hy baie na verlang het nie? 

A:  Ja, seker. Maar ja, dis meer ‘n romantiese verlange; onskuldige verlange. Maar dit was ‘n 

oulike meisie, moet ek daarby sê; ek kan hom nie blameer nie. Pragtige meisie dit was 

gewees. 

V2:  Die eiland? 

A:  Marion. Wel, vir my was dit ‘n geweldige groot avontuur om na Marion-eiland toe te gaan. 

Dit was ‘n onbewoonde eiland in the middle of nowhere; ons gaan daartoe met ‘n Suid-

Afrikaanse fregat, waarop daar nog ‘n paar Engelse matrose ook op was, of Engelse onder-

offisiere, ucit Engeland, wat tydelik in Suid-Afrika was. 

V1:  Want Simonstad het toe nog aand die Engelse behoort, het dit nie? Hulle het toe nog hulle 

basis daar gehad. 

A:  Ja, maar die skepe was Suid-Afrikaans, jy sien; deel van die Suid-Afrikaanse Vloot. Maar 

waar gaan jy skielik ‘n klomp offisiere in Suid-Afrika kry in daai jare? So hulle het van die 

Engelse gebruik gemaak om hulle deur te sien in die periode wat die opleiding moes 

plaasvind nog. Nouja, toe kom ons ... Piet du Toit was saam met die skepe ook; ek het Piet 

du Toit baie geniet en waardeer – ‘n oulike ou. Het jy hom gesien, Piet du Toit? 

V1:  Nee, ek moet hom nog gaan sien. 
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A:  Hy sal baie meer weet van geskiedenis, want hy was al reeds ‘n senior man by die 

Weerburo, so hy ken meer die agtergronde van die ... 

V1:  Die betrokkenheid? 

A:  Ja, die organiseer van die dinge. 

A:  Daan Triegaardt. Het julle hom ontmoet, of lewe hy nie meer nie? 

V1:  Ek weet nie of hy leef nie. Daan Triegaardt; daar’s ‘n baai na hom vernoem. 

A:  D.O. Triegaardt. 

V1:  Ja, daar’s ‘n Triegaardtbaai, vernoem na hom, op Marion-eiland. 

A:  Ja. Hy was daar met ‘n paar, ek dink twee, Kleurlingarbeiders, terloops. Het jy dit geweet? 

V1:  Ons het geweet daarvan, want wat gebeur het, is nog iemand anders op die projek stel sy 

lewe lank al daarin belang om te weet wie was hierdie Kleurlingarbeiders, want al die 

dokumente tot dusver, of al die klein artikeltjies en goed, sê net daar was twee 

Kleurlingarbeiders. En toe het ek en Dora in die Argiewe daai twee arbeiders se name 

gekry. 

A:  Het jy? 

V1:  Ja. 

A:  Goed. 

V1:  Die een, John Sylvesta en die ander ene se van was Daniels. Dis nie die Daniels wat oorlede 

is op die eiland nie; dis ‘n ander Daniels, maar nou kan ek nie sy naam onthou nie. 

A:  Ja. Nou Daan Triegaardt was saam met dié mense daar. 

V1:  Wat het hy vertel van hulle? 

A:  Hy was die hoof van die eiland in die tyd, Daan Triegaardt, en hy’t gesê dis goeie manne. 

Maar jy weet, dit was die punt hoekom ons ook van die kok en  die arbeiders ontslae 

geraak het toe – as jy mense het wat hoe sal ek sê, geen instelektuele agtergrond het nie; 

wat nie lees nie, nou sulke mense raak lastig. Hulle raak stomverveeld.  

V1:  Ja, want daar’s nie baie om te doen as jy nie jouself kan besig hou nie. 

A:  Ja. Dis mense wat hulself nie kan besig hou nie; dis onvermydelik. So die Kleurlinge het ook 

maar bietjie ongelukkig geraak, depressief, volgens wat Daan vir my vertel het. 

V1:  Dora, wat was die twee Kleurlingarbeiders se name? Dit was John Sylvesta en ... 

V2: Joseph Daniels. 

V1: Was dit Joseph Daniels? Wie’s die Daniels met die kruis daar. 

V2: Nee, dit is daai Daniels, dink ek. 
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V1: Nee, dis ‘n ander Daniels. Daai Daniels is oorlede toe hulle daar aangekom het, met die 

anneksasie. Ons sal uitvind; sal bietjie kyk. So Daan Triegaardt het vertel hulle het maar 

bietjie depressief ook geraak op die eiland. 

A:  Ja. 

V1:  Ja, ek kan dink. Maar dag tot dag, wat het die arbeiders gehad om te doen as daar nie werk 

was om die basis reg te maak of in stand te hou nie? 

A:  Jy weet, as jy die mindere is tussen al die ander mense en al die kak jobbies moet doen ... 

V1:  Is dit wat hulle gedoen het?! 

A:  Ja, dis nie baie bevorderlik vir ‘n ou se selfvertroue nie. 

V1:  Nee. 

A:  Daan Triegaardt – oulike ou. 

V1:  Ons het met een van sy spanlede gepraat – Kenneth Kockjoy. Hy was daar gewees. 

A:  Saam met hom? 

V1:  Ja, saam met Daan Triegaardt. Hy leef; hy’s in Germiston; hy is 85 en hy ry nog skoolkar. So 

Daan het ook gesê hulle het ook maar verveeld geraak. Waar het die Kleurlinge geslaap? 

Het hy enigsins ... Want ek wonder; want dit was reeds in Apartheidtyd gewees. So hoe het 

hulle Apartheid toegepas op die eiland; dis eintlik wat ek wil weet. 

A:  Ja, ek glo nie dat daar enige sprake daarvan was nie. 

V1:  Want hoe kry jy nou ‘n aparte bankie of ‘n aparte eettafel ... ? 

A:  Nee, wel ek weet nie, maar ek dink nie so nie. Want Daan Triegaardt was glad nie so 

ingestel nie; ‘n beskaafde man, maar hy was ‘n Army-man, nogtans. Hy was ‘n Reserwe 

Offisier in die Staande Mag, of so iets. ‘n Baie oulike ou ... Ek het onder hom gewerk op 

Bloemfontein, en hy het motorfietse gery en ek het ‘n fiets gehad, daar. En so na ‘n rukkie 

... Ek was so ‘n paar maande saam met hom, en hy was vreeslik gretig om oefening te doen. 

Sy gewig was ‘n bietjie van ‘n probleem geword en hy’t ‘n jonger vrou gehad, en hy wou 

duidelik darem nou nie liggaamlik agteruitgaan nie. Toe het ons geswop – ek het sy 

motorfiets gekry en hy het my fiets! 

V1:  Dis nou nice as iemand so baie moeite doen om hulself in shape te hou! 

A:  Maar ek het natuurlik aaneen betaal, die motorfiets. Dis ‘n Java en ek het die Java baie 

geniet. En toe is ek weer verplaas, toe het ek Jan Smuts toe gegaan, en Daan het ‘n paar 

keer skimpe gegooi – hy was nie meer so bly by die fiets nie, want dis baie ver om na 

Tempe Airport toe te gaan vanaf die plek waar hy gebly het in Bloemfontein. Toe’t hy nou 

baie gou weer moeg geraak vir die fietsstorie; toe’t ons weer ‘n geswop gemaak! 

V1:  Waar in Bloemfontein het hulle gebly? 
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A:  My maggies, dit weet ek nie meer presies nie. Ek weet wel dat ek by die Provinsiale Hoof 

van Onderwys daar gebly het, met sy vrou en ‘n paar kinders. Maar die kinders was groot, 

by die deur uit, en toe’t hulle my aan’t huis geneem as ‘n betalende gas, sal ek u sê, en sy 

het haar bietjie oor my ontferm, die Mevrou  

A: Dit sal weer terugkom. Maar in elk geval, sy ... Maar haar kinders is nou ... jy weet, en nou’s 

daar hierdie outjie ... 

V1:  So sy kan nou bietjie kosmaak en ... ? 

A:  Sy het nou vir my bietjie touwys gemaak. Ek was baie lief vir haar. Sy was ‘n ouerige vrou 

en ja, baie jonger as wat ek nou is! Maar, jy weet, byvoorbeeld, sy’t nou gevoel ek moet 

nou bietjie meisies ontmoet en so. Sy sê moet die siel alleen wees, so als immigrant, en toe 

naderhand was daar ‘n fees, soos hierdie fees hier op die dorp, was daar op Bloemfontein 

‘n fees ... Ek dink ‘n rugbyfees, as ek nie vergeet nie ... 

V1:  Dit sal nie snaaks wees nie! 

A:  In elk geval, sy het toegesien dat ek ‘n meisie ontmoet, wat ek toe na die fees toe neem, na 

die dans. Nou kyk, ek’s glad nie goeie danser nie. Sy was nie baie gelukkig daaroor nie, 

maar sy het hard probeer. En toe het sy haar karretjie vir my geleen. Sy’t so ‘n ou Fordjie 

gehad; ‘n klein Fordjie, jy weet, so ‘n regop dingetjie. Maar die ding was baie 

temperamenteel, en die gevolg was uiteindelik gaan die ding staan, toe moes die meisie ek 

die meisie huis toe bring, en eers het ek gestoot en gestoot tot ek blou is in my gesig, maar 

sy kon die ding nie aan die gang kry nie, jy weet. Toe naderhand het sý gestoot en ek maar 

in die karretjie gesit en probeer om hom weer aan die gang te kry! Jinne, wat was die vrou 

se naam? 

V1:  Het julle nie bietjie gedans op Marion of Antarktika soms nie? 

A:  Nee, nee! Daar was nie so iets soos alleen dans dié tyd nie! 

V2:  Hoe was die Midwinter, so gepraat van feeste? Het julle ‘n groot Midwinterfees gehou? 

A:  Nou jy weet hoe op ... 

V1:  Op Antarktika? 

A:  Ja, net op Antarktika. Op die eilande, nee; Kersfees, ja – ‘n Spesiale Kersfeesete 

georganiseer en so. Op Antarktika ook; Midwinter ook weer gemaak, maar nie gedans nie, 

nee. 

V1:  Het julle soms van die basis af weggegaan en in die veld gekamp, of nie regtig nie? 

A:  Nou nie gekamp nie. Ons het natuurlik gestap. 

V1:  Tot waar omtrent? 
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A:  Een of twee rondtes om die eiland gestap. Heb wij ook geslaap, verbeel ek my. Maar nie 

die weerkundige ouens, kon ons nie; ons het ballonne gehad om op te stuur, so jy was 

meer aan die plek ... jy moes daar wees. 

V1:  So u het nie self om die eiland gestap nie? 

A:  Ek het nie self om die eiland gestap nie, nee. 

V1:  Is daar iemand in die span wat dit gedoen het? Dalk die mediese ordonnans of so iemand? 

A:  Ja, ek dink so, maar ek kan nie onthou nie. Ek dink ou Ken. Maar luister, ek gaan heeltemal 

die ou te na kom; dit was nie Ken nie. Dit was die ander ou wat jy genoem het, die 

radiotegnikus ... 

V1:  Newman? 

A:  Newman; hy was die boelie. 

V1:  O nee, moenie worry nie.  

A:  Nee, maar tog, dis  

V1:  Ek sal dit nou nie opteken in my tesis dat daar was hierdie ou, ‘n boelie nie! 

A:  Hy was ‘n ... jy weet, ‘n body builder soort van, was Newman gewees. 

V1:  So het Newman om die eiland gestap? 

A:  Ek dink hy het, ja. 

V1:  En self? Het u Junior’s Kop geklim, daar agter die basis? 

A:  Ja, daar rond gekarring; daar rond, ja. 

V1:  En dalk bietjie Ship’s Cove toe geloop, of ... ? 

A:  Ja, natuurlik; ja. Het die potte gaan bekyk wat daar op die strand gestaan het. Geweldig 

geboei met die mense wat daar vir maande lank gebly het omdat hulle skip vergaan het. 

V1:  En robbe? Het julle baie robbe gesien? 

A:  Ja, ja. 

V1:  Is julle ooit gebyt deur ‘n rob, iemand? 

A:  Nee, nee. Hulle is nie so baie ... Hulle byt nie, behalwe as jy op sy bek gaan staan omtrent. 

Nee, die groot bulle was ... hulle sal vir jou gaan, maar hulle is baie log, en jy kan maklik 

wegkom, maklik ‘n paar meter agteruit; dan’s jy weer oraait, soort van. Die pikkewyne was 

natuurlik geweldig baie, die pikkewynekolonies. 

V1:  Het hulle dalk pikkewyneiers geëet? 

A:  Ons het ‘n paar kere eiers geëet, meer vir die hell of it soort van. Dit smaak baie na vis, ‘n 

visagtige smaak, en dit sit ‘n ou ‘n bietjie af. 
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V1:  Ja, ek kan dink. Daarso by die basis, naby die basis, is daar ‘n meer, ‘n klein meertjie gewees 

– Gentoo Lake. 

A:  Ja. 

V1:  Was daar nog pikkewyne daar gewees wat daar gebroei het? 

A:  Gebroei weet ek nie ... 

V2:  Enige voëls? 

A:  Ja, al die ... Ja, die pikkewyne, Gentoo ...hJy het baie skuas gehad. Op Marion-eiland was 

die interessantste voël, was ‘n Paddy, het hulle die ding genoem. 

V1:  Ja, die sheath bills. 

A:  Hy was ‘n baie brutale voëltjie gewees. 

A:  Het jy met Piet du Toit gesels? 

V1:  Ja, baie vinnig. 

A:  Ja, ek was baie lief gewees vir sy vrou. En ek het hom eintlik ... so bietjie soort van vergeet 

van hom, want hy’s toe van sy vrou geskei. 

V1:  O. 

A:  Susan, sy vrou. 

V1:  Ek dink dit is tyd dat ons aanbeweeg na die volgende eiland. Ek het nou nie besef u was by 

Gough ook gewees nie. En toe was u die leier gewees van daardie span? 

A:  Ja. 

V1:  Nou het hulle spesifiek ... Wie’t gevra dat u moet leier wees? Was dit Mnr Engelbrecht, toe 

al? 

A:  Ja, ek dink Piet du Toit het daar agter gesit. Maar dis eintlik ‘n verkeerde besluit gewees, 

moet ek daarby sê, want ek het daar genoem van die feit dat jy’t nie ‘n soortgelyke 

agtergrond nie. En dit maak nie baie saak as jy in ‘n groter geheel opereer nie, maar as jy 

net met agt mense of so iets ... die baas is van die plaas, dan is dit ekstra moeilik, en dit was 

eintlik ... Soos ek sê, agterna gesien was dit nie ‘n baie goeie besluit gewees nie, maar ek 

het dit baie gewaardeer nogtans, en ook baie geniet, gedeeltes daarvan. 

V2:  Hoe oud was u gewees? 

A:  Ek was 21 toe ek na Suid-Afrika toe kom, so ek was seker so 23 toe ek Gough-eiland toe 

gaan. 

V1:  So dit was maar kort nadat u Marion toe was? 

A:  Ja, dit was die eersvolgende ekspedisie daarna. 
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V1:  O. 

V2: En die ander spanlede, was hulle maar min of meer dieselfde ouderdom? 

A:  Wel, jy weet, die Thich was ‘n ouerige man – dis op Marion-eiland, wat ek iets mee te 

doene gehad het in die weer ... Ek bedoel hy was die ... Ek was die baas van die ... 

V1:  Maar op Gough-eiland 

V2: Ons praat nou van Gough spesifiek. 

A:  Gough-eiland ... Wie was daar? Daar was ‘n kok, twee arbeiders ... ? 

V1:  So daar was ‘n kok? 

A:  Ja. Dis toe ek nou die ondervinding met die kok en die arbeiders het dat ek toe ook 

aanbeveel het ... 

V1:  O, is dit een van u ... 

A:  Ons is sonder die mense Antarktika toe; ons het geen arbeiders of kok saamgevat nie. 

V1:  Ja, ek so gesien. 

A:  Maar was daar ouerige mense op? Nee, hulle was almal jong manne. 

V1:  So daar was ‘n kok en arbeiders. Dit was ook blanke arbeiders gewees? 

A:  Ja. 

V1:  So dit was ‘n groterige span dan gewees as daar ‘n kok was, twee arbeiders, ‘n 

radiotegnikus, ‘n radio-operateur, ‘n mediese ordonnans ... En was daar nog weerkundiges 

gewees? 

A:  Ja, dis ‘n weerkundige stasie. 

V1:  Hoeveel weerkundiges was julle? 

A:  Nou vra jy my ... Drie van ons? Daar was drie van ons, ja. Moenie die name meer vra nie! 

V1:  Nee, dis reg. Ek sal dit probeer opsoek. 

A:  Daar was ‘n ou in bevel van Tristan da Cunha; daar was net ‘n weerstasie. Tristan da Cunha 

was bevolk nog toe; daar was mense wat daar gebly het. 

V1:  Daar bly nog steeds mense. 

A:  Jawel, die meeste van die mense is toe daar weg, toe die vulkaan ontplof het. En die man in 

die weerkantoor daar was ‘n ou, Nico Scheer – S-C-H-E-E-R. En Nico Scheer was ‘n eks-

Eerste Offisier van ‘n skip so iets van die aard. En hy’s toe getroud in Holland, en toe was hy 

nie meer lus om op see te bly nie, en het hy ook iets van die advertensies gesien en die 

dinge, en hy het Suid-Afrika toe gekom en die’s in die Weerburo. En toe was hy eers in 

Upington. Hulle het al die ouens toegestop in plekke waar niemand wil wees nie! 
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V1:  Ja, van die droogste na van die natste! 

A:  Ja, maar hy’t dit baie geniet nogtans op Upington. En hy’s toe nou Tristan da Cunha toe, en 

daar het hulle langer gebly; sommer nog ‘n paar jaar gebly sommer daar, jy weet. 

V1:  Het hy ‘n vrou en kinders daar gehad. 

A:  Hy het ‘n vrou en kinders, ja. 

V2:  So hulle het maar saam gereis? 

A:  Ja. Tristan da Cunha was gewoon ‘n weerstasie; dit was ‘n bewoonde plek. 

V1:  So sy vrou en kinders was saam Tristan da Cunha toe? 

A:  Maar dit was ‘n vreeslike interessante plek, Tristan da Cunha. 

V1:  Ja, ek kan wel hoor. Het julle van die eilandbewoners ontmoet,  

A:  Ja, want ons het altyd so Tristan da Cunha Gough-eiland toe gegaan, want jy’t toe ook 

voorrade vir hulle gebring. Dan gaan jy aan land; ontmoet jy die mense ... 

V1:  So julle kon aan land gaan. 

A:  En ek het die Nico Scheer al geken van die Weerburo, en hy’t sy kontakte gehad met die 

Merchant Marine. En die gevolg was toe ek ... Een van die arbeiders op Gough-eiland was 

‘n outjie wat naderhand die drank begin steel het. Hy’t homself heeltemal simpel gedrink 

daarso, as hy die kans gekry het. Jy moes die goed wegsteek. Jy weet, daar was nou nie 

kaste wat jy kan toesluit nie; jy weet, alles was beskikbaar vir almal, maar net 

gerantsoeneer. Die bier was gerantsoeneer natuurlik. Maar hy het homself gehelp, en dan 

was hy weer missing en dan kry ons hom weer iewers, wat so lê, in sy dronkenskap; klaar 

drinke, klaar slape. Naderhand het ek vir ou Nico Scheer gesê, man, kan ons nie ‘n plan 

maak met die blêrrie ou nie? En Nico Scheer het toe ‘n plan gemaak – hy’t een van sy ou 

maats by die Merchant Marine, wat vanaf Suid-Amerika na Kaapstad gevaar het gevra om 

by Gough-eiland langs te vaar, en dan het ek die outjie – De Jager was sy naam – het ek in 

‘n roeibootjie gesit en ek het hom na die skip toe geroei. 

V1:  Het hy gestry daarteen, of was hy maar bly om die eiland te verlaat? 

A:  Nou ek dink almal was op daardie stadium baie bly, ja. Hy’t ‘n las geword, jy weet. Maar dit 

was nie aangenaam nie ... Maar Nico Scheer het baie daarmee gehelp om die ding te reël; 

dit het baie vlot verloop. Daar was geen probleem nie. En hy self, die man self het 

heeltemal besef ... Hy was een van die arbeiders wie swak agtergrond ... Jy weet so, as jy 

hom nou na Alkohol Anoniem kan stuur ... Maar om met so ‘n man te werk ... 

V1:  En hy’s by jou die heeltyd en ... 

A:  Wel, jy weet, hy sê dit sal nooit weer gebeur nie, dan twee dae later, dan vind jy maar weer 

missing, weer dronk. Jy was ‘n arm blanke ook van mentaliteit, so dit was baie moeilik 
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gewees. In elk geval, as ek nou ... Daarom selfde storie, as ek nou ‘n gebore en getoë 

Afrikaner sou gewees het, sou dit miskien makliker gewees het, verstaan jy? Dit was nie so 

maklik nie, nee. 

V1:  Was daar op Gough-eiland Engelssprekende Suid-Afrikaners gewees, of was dit maar 

meestal Afrikaanse mense? 

A:  Nee, die kok was Engelssprekend, Brian Somebody – ek het heeltemal vergeet – en Tobie 

Mynhardt was ook daar gewees. Hy was die radioman, né, die man wat die meeste radio ... 

wat die verbindinge gehanteer het. 

V1:  Die operateur? 

A:  Ja, die operateur. Maar ek het hom later ... het ons gaan visvang op soek, en toe was hy, 

tot my stomme verbasing was hy met ‘n Franse meisie getroud toe. En Tobie was ‘n baie 

oulike ou. Maar in elk geval, hy’s kort daarna oorlede – ‘n hartaanval; weg, ja. 

 V1:  Net skielik? 

A:  Ja. Ek het nooit die besonderhede geweet. Ek was altyd maar weer weg. Ek was toe weer 

na Antarktika toe natuurlik. En die het nou gebeur terwyl ek daar was. Dit was heeltemal ex 

communicado. As iemand jou skryf, dan moet dit maar jou ma wees, want jy het net een 

brief ‘n maand gekry of so iets van die aard, né. Maar Gough-eiland was iets interessant. 

Dis baie mooi. 

V1:  Hoe’s dit anders as Marion? 

A:  Mooier natuurskoon. Gough-eiland is ‘n baie mooi eilandjie; baie mooi. Meer begroeid. Dit 

was ook natuurlik interessant van die ... Tussen die Welden Company en die het daar kreef 

gevang op die eiland, en dit het ‘n paar stories wat ek ook nog kan vertel. Net toevallig lees 

ek nou die dag ... Waar lees ek dit nou? Ah, in ‘n boek, uit die biblioteek uit. Daar vertel 

iemand ‘n storietjie wat hy self meegemaak het en wat ek skoon van vergeet het. Dit was ‘n 

muitery op ‘n skip van die Welden  Company. 

V1:  Regtig? 

A:  ‘n Regte muitery. Dit was voor die hof. Die Kleurling ... 

V1:  Ek het dit gehoor by ‘n regter  

A:  Ja; die enigste muitery wat ooit onder die Suid-Afrikaanse wet moes verhoor word, in 

Kaapstad. Wie was dat ... was die boek nou weer? Ah! Die ou burgemeester van Kaapstad, 

Bloomberg; was dit Bloomberg, hê? Hy het ‘n autobiografie geskryf. Hy was burgemeester 

hier; hy was twee keer burgemeester van Kaapstad gewees. En hy het sy boek geskryf. Die 

naam van die boek het ek nou nie, maar dit sal jy maklik kan opsoek, en hy daar genoem 

van die hofsaak. En hy beskryf die omstandighede, want hy het die mense ... Hy moes die 
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mense ... Hy was ‘n advokaat en hy moes die ou verdedig. Hy noem ook in die boek dit was 

die enigste geval van muitery in die geskiedenis van die Suid-Afrikaanse gereg. 

V1:  Jislaaik! Maar het hulle dan gereeld met die Tristan-ouens kontak gehad? 

A:  Ja, want die Tritan-mense ... Die Tristania was een van die twee skepe wat hulle gebruik het 

– die Frances Repetto en die Tristania. Maar jy weet, die bemanning, die offisiere van dei 

skepe was maar ‘n klomp seerowers, kan jy amper sê, jy weet. En die Kaptein van die 

Frances Repetto, Scotty was sy naam, maar hy was ... het nie ‘n masters ticket gehad nie. 

So hy het by hom aanboord ‘n ou Noorweegse ... Vroeër het die walvisvaarders van 

Noorweë ... Daar was nege vlote op ‘n stadium wat die Nore gehad het – dit was ‘n 

gigantiese bedryf. Maar baie van die offisiere op hierdie skepe, nou die bemannings, wat 

uit Noorweë gekom het, moes geweldig baie belasting betaal in Noorweë. Dis ‘n 

sosialistiese land en die inkomste wat hulle verdien het ... was miskien so 50% belasting – 

ek weet nie ... baie hoë belasting ... 

V1:  Ja, dis geweldig baie. 

A:  So party van die mense het in Suid-Afrika agtergebly, het in Suid-Afrika gebly, het hulle hier 

gevestig. En as die vlote verbygekom het, het hulle aangesluit weer. Nouja, een van die 

manne wat hier gebly het, het ‘n masters ticket gehad en hy was die Kaptein van die 

Frances Repetto, maar hy’t net in sy kajuit gesit en whiskey drink, want ... 

V1:  Want hy’t nou nie meer gewerk nie ... ! 

A:  Wel, dit was net soos vandag met swart bemagtiging! 

V1:  Ja, ek verstaan. Jy sal as die ou Jy moet net op die pay roll wees. 

A:  Ja, en die Kaptein van die Frances Repetto was eintlik die ekspedisieleier, kan jy maar sê, 

van die Frances Repetto en die Tristania, maar hy’t nie papiere gehad nie, so hy  mog nie ... 

So hy’t sy faktotum daar gehad, wat hom ‘n Noorweër die werklike Kaptein was; hy’t 

papiere gehad. Maar die man was ‘n Noor, en ek sê nou hy’t ‘n bottel whiskey per dag 

uitgedrink, maar totaal onder beheer. Jy’t hom nooit dronk gesien nie. 

V1:  So hy’t maar net ‘n geweldige kapasiteit gehad. 

A:  Ja, maar hy’t niks gehad om te doen nie! 

V1:  Maar het hierdie skepe dan my Gough ook aangedoen? 

A:  Hulle het vars vis gevang om Gough-eiland. 

V1:  Ja, want Gough het mos nie regtig ‘n lekker hawe nie? So julle het met bootjies gery na die 

skepe toe? 

A:  Ja. 

V1:  Het julle toe soms na die skepe toe gegaan met rubber ducks en goed? 
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A:  Ja, ons het ... Jy het gevra van die Tristaniete ... Dit was van die Tristan da Cunha-manne, 

was ook so op so ‘n skip om te help met die visvang, met die kreefvang, en robbe. En die 

manne, die Tristaniete, die kon roei ... 

V1:  Ja, hulle het nog daai long boats. 

A:  So as jy kan loop. Ek weet nie of jy kan loop nie, maar ...  

V1:  Ja, oukei, ek verstaan! 

A:  Jy weet, hulle kon ... Net soos ‘n swart man; hy kan mos dae lank loop. Hy stap mos, en dit 

pla hom nie om te stap nie, né? 

V1:  Ja, hulle het net daai inherente fiksheid, of ... 

A:  Ja, maar dit was die enigste manier wat jy kon op ‘n plek kom. Jy kon ... moes loop. So die 

Tristaniete kon roei op dieselfde manier. En dus hulle het tussen ... Die Welden Company 

het van hulle gebruik gemaak, jy weet, om te kom help met die roeibootjies roei, want 

hulle is ook baie goed as die weer sleg was, natuurlik, kon hulle nog ... 

V1:  Nog steeds aanhou sê? 

A:  ‘n Normale mens sou ‘nee, nou is dit gevaarlik’; nee, maar hulle kan maar roei. Baie het 

geweldige seemannetjies op hulle eie manier, van roeibootjies. En die roeibootjies was net 

gemaak, wat hulle mee gevaar het, die Tristan da Cunha-mense, en op Gough-eiland het 

ons ook so ‘n bootjie gehad, wat ... Jy weet, op Tristan da Cunha het nie bome gegroei nie; 

daar’s net ‘n struikboom soort van, ‘n boompie wat ... 

V1:  Ja, die wind is tel erg ... 

A:  ... baklei met die wind en dis alles verbuig en krom en skeef. Nou’t hulle van die houtjies en 

van dryfhout, hout wat aangespoel het, gebruik gemaak om bootjies te maak, deur ‘n 

frame te maak en canvass daarom gespan, en met teer ingesmeer aan die binnekant. 

V2:  Aha, dat hy seel. 

A:  Ja. En dan die bootjies was baie lig. En Tristan da Cunha het ook nie ordentlike strande 

gehad nie; net klipstrande. As jy met die boot inkom, dan moet jy saam met die golf inkom, 

en as die golf dan nou op sy einde is, dan moet jy uitspring en die bootjie opdra. 

V1:  So jy moet nogal jou storie ken? 

A:  Ja, seker; ja. So die mense het ... Ons het ook so ‘n bootjie gehad op Gough-eiland, jy weet, 

so ‘n Tristan-bootjie, en die het ons mee geoefen en gespeel; en gaan kreefvang ook. 

V1:  O, so julle het lekker kreef geëet? 

A:  En daar was ‘n storie. Jy kon in die oggend, so ‘n uur voor ontbyt, kon jy bietjie gaan 

visvang en kreefvang vir ontbyt. En die water was absoluut glashelder, so jy het jou lyntjie 

ingehad en jy kon die vis sien byt! 
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V1:  So julle het ‘n bietjie lekkerder geëet op Gough-eiland as op Marion? 

A:  Ja. 

V1:  Daar was bietjie seekos. 

A:  Daar was seekos, ja. 

V1:  Wow. En wat was nog anders ... Sou ju sê dit was die feit dat mens meer beweging gehad 

het  op Gough? Daar was beduidend meer mense of interessante nuwe goed wat gebeur? 

A:  Nee kyk, die Tristania, die skepe, het net kom visvang; weet, hulle het kom werk. So jy’t 

baie min met hulle in aanraking gekom, behalwe op Kersfees was hulle daar. Toe was dit 

weer ‘n handvol. Die mense het ... Jy’t twee bote gehad en die ouens baklei met mekaar – 

die Kleurlinge uit die Kaap het lekker gedrink en dan was dit ‘n bakleiery. ‘n Ou moes ‘n byl 

by ons uit die stoor gevat het, die ballonhut, en die ander ou gejaag en met die byl in die 

kop geslaan. Ek het gedink die ou sal die nooit maak nie, en wragtig, ‘n paar weke later sit 

hy weer en visvang! 

V1:  Was dit nou twee Tristan ... ? 

A:  Dit was baie moeilik. Naderhand het hulle twee, het die Kaptein hulle nie aan land 

toegelaat nie. Dieselfde mense wat laterhand gerebelleer het op die skip. 

V1:  O, oukei. 

A:  Dit was al van dié tipe ... Maar dit was kort, kortstondig. Dan’s hulle weer weg.  

V1:  Het u ooit enige iets te doen gehad met Alan Crawford? 

A:  Ja. Alan Crawford was, toe ek Suid-Afrika toe kom met ‘n skip vanuit Nederland, is die 

eerste ou wat ek ontmoet het van die Weerburo. Hy’t op die kaai gestaan in Kaapstad om 

my te ontmoet. Het ek hom ontmoet, jy weet. Hy het vir die Weerburo gewerk. Hy’t ‘n 

interessante ... Hy’t ook ‘n boek geskryf oor Tristan da Cunha. En hy was ‘n merkwaardige 

ou. Hoe sal ek nou sê? Hy’t nie heeltemal ingepas by die Afrikaner nie, kan jy maar sê. 

V1:  Ja, ek kry ook daai idee. 

A:  En dat hy ‘n bietjie snaakse diëet gehad het. Hy was ‘n ... Hoe noem jy die ouens? Die 

godsdienstige ... Nie die Jehova’s nie ... 

V1:  Hy was Apostolies, dink ek. Ook nie? 

A:  Nee, die Apostolies nie ...  

V1:  Rooms-Katoliek? 

A:  Jy weet, die mense wat jy skrywe van ... Een of ander bekende Amerikaanse skrywer het 

daarmee begin. 

V1:  O, ‘n Scientoloog? 
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A:  ‘n Scientoloog. Hy was ‘n Scientoloog. En nou die het natuurlik ‘n geweldige weerstand 

opgeroep. En hy’t ook so ‘n boksie gehad wat hy mense mee getoets het, jy weet? 

V1:  Dis nogal snaaks! 

A:  En die mense het natuurlik van hulle mag misbruik, die Scientoloë. Hulle het mense in hulle 

mag gekry wat heeltemal aanvaar het wat die mense vir hulle vertel al die tyd. Hy was een 

van dié mense. Maar hy was nie ... Hy’t ‘n bietjie snaakse dinge gehad, maar hy was eintlik 

‘n interessante ou. Hy was in die Vloot in die oorlog; hy’t vir die Weerburo in Kaapstad ... 

En toentertyd was daar baie meer weerkundige inligting beskikbaar van buite Suid-Afrika, 

en hy’t die ding ... Ek dink hy’t dit in Suid-Arika begin – dit was oorsee al lankal gedoen – 

waar hy gebruik maak van die ingligting wat skepe kan gee, wat op pad is. So hyt’ die 

mense gevra om weerkundige waarnemings te doen en na Kaapstad Radio te stuur – ek 

weet nie wat die kanale was nie – maar hy’t die mense gemotiveer, en hy’t die ouens gaan 

sien as die skepe ingekom het in die Kaapse hawe, om vir hulle te bedank en aan te moedig 

om daarmee aan te gaan. So hy’t baie goeie werk gedoen. 

V1:  Ja, hy’t ook gehelp dat hulle inligting ... Soos ek dit verstaan, wat gebeur het, is baie van die 

walvisskepe het ook dan gekodeerde inligting na Pretoria gestuur. En net Pretoria kon dit 

breek, want die walvisskepe wou nou nie hulle ligging weggee nie. 

A:  Ja; heeltemal reg. 

V1:  En dan het hulle begin om so ‘n sinoptiese kaarte saam te stel van die Suidelike Halfrond. 

A:  Ja, dis hy. So jy sien, hy’t eintlik ‘n belangrike rol daarin gespeel. En hy’t ‘n boek geskryf oor 

Tristan da Cunha. Ek het die eenkeer gelees. Ek dink hy’s net so onlangs oorlede. 

V1:  Ja, hy’s so ‘n ruk terug oorlede? 

A:  In Engeland ... ? 

V1:  In Engeland, ja. Sy seun bly nog in Kaapstad. 

A:  O? 

V1:  Martin Crawford; ja. En dan het hy nog ‘n seun wat hy Tristan genoem het. 

A:  O werklik? 

V1:  Ja. Ons was by Martin se huis gewees, en ons het baie Tristan-memorabilia nog. 

V2: Hulle is nog baie betrokke daar. 

V1: Hulle is nog betrokke by Tristan. 

A:  Ja. 

V2:  So hulle gaan nog soontoe en hulle ken mense daar. Hulle het ook ‘n klomp ou foto’s, veral 

van die anneksasieproses, en hy’t my ook ‘n instrument gewys wat sy pa ontwerp het, waar 

hulle die weer kan bepaal. Hy’t dit heeltemal gebou. So met ander woorde hulle kry sekere 
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inligting, dan het jy nou jou keuses. Dan kan jy nou sien die son skyn vandag nou só – baie 

bewolk, glad, mooi sonskyndag – en dan kan jy dit daarvolgens bepaal. Dis ook iets wat hy 

nou ... Blykbaar het die Weerburo dit ook nou in gebruik geneem toe hy dit nou klaar 

gebou het. So dis ‘n interessante ou.  

A:  Ja, dit was ‘n interessante ou. Ja, hy’t so dun baard gehad. O, ek het nie geweet hy’t nog ‘n 

seun nie. Crawford, ja. Nou ja, wat nog van hom? Nou ja, jy kan dink ... Hy was ook saam 

toe ek Antarktika toe gaan, was hy ook op die skip. 

V1:  Ja, hy was as ‘n waarnemer saam. 

A:  Ja, maar hy was ook met ‘n klompie Publieke Werke personeel op die skip. Ja, hy was die 

hoof van die span om te gaan kyk hoe doen hulle so ‘n weerbasis; hoe dit gebou word, jy 

weet. 

V1:  Die basis op Gough-eiland, was dit toe nog die oorspronklike basis wat destyds gebou is? 

A:  Ja. 

V1:  En Taljaard, was hy nog betrokke daarby? J.J. Taljaard. 

A:  Ja, hy was ook betrokke. Taljaard was ‘n wetenskaplike van geaardheid, sal ek maar sê; nie 

‘n baie praktiese ou nie. En sy vrou was baie statusbewus; Mevrou Doktor, soort van so, jy 

weet. Sy’t hom aangemoedig om die eerste Mercedes te kry, dink ek, van die Weerburo! 

Dit was baie gawe mense; Taljaard.  

Ons het van die walvisvaarders gepraat ... Nou jy weet toe ek nou op Gough-eiland was, 

het daar ‘n walvisvloot, daar het baie vlote verbygekom; nie by ons spesifiek op Gough-

eiland nie, maar wat na die Suide gegaan het. En toe kom daar op ‘n stadium, toe kom daar 

‘n walvis-moederskip wat kontak opneem met ons radio-operateur, om te sê hulle wil 

graag ‘n bietjie bly lê langs Gough-eiland. Hulle wag op ‘n catcher, op ‘n ... Jy weet, jy’t die 

moederskip en dan’t jy tien klein bootjies wat  ... Nou nie die Tristan da Cunha-roeibootjies 

nie, maar ... 

V2:  ‘n Bietjie groter! 

A:  Ja, ‘n bietjie groter, met ‘n kraaimas, en daar sit ‘n ou in die kraaines om die walvisse te 

soek; met ‘n harpoen voor op die skip om die walvisse te skiet, ensovoorts. En hulle het 

gewag op een van die walvisvangskepe wat ‘n probleem gehad het langs die pad uit 

Noorweë, jy weet, onderweg hiernatoe. En nou moes hulle bietjie wag; die skip moes 

arriveer. En toe het hulle vir ons, as die personeel op die eiland, genooi om bietjie op die 

walvisskip te kom kuier. 

V1:  Is dit ‘n Noorweegse walvisskip? 
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A:  Ja. Nou, dis baie interessant. Ons sal net vrekversigtig moet wees, want heel die bemanning 

het saamgegaan van ons eiland in die dinghy, die dinghy van Tristan da Cunha. En nou 

moet ons na die skip toe roei, en as iets gebeur, dan ... 

V1:  Dan’s julle almal daar ... 

A:  Dan is heel die eiland leeg! 

V1:  Maar moes u, as leier, spesiale toestemming vra om van die eiland af te gaan, of het julle 

nou nie rêrig nodig gehad om Pretoria te kontak en so nie? 

A:  Nee kyk, ons was nou vrygevogte; alles was aan jou oordeelsvermoë oorgelaat eintlik. Ek 

het nie eens daaraan gedink om dit te doen nie; jy maak jou eie besluite, soort van. Nee, 

die manne om jou sal jou gou vertel as jy iets doen wat nie in die smaak val nie, sal ek maar 

sê. Maar in elk geval, ons het toe na die skip toe geroei en vir hulle was dit interessant ook 

eintlik om ... Hulle moes wag en toe’t hulle niks om te doen nie ... 

V1:  Toe’t hulle nuwe gesigte gesien. 

A:  En toe kom daar ‘n paar ouens met baarde van ‘n eilandjie aangeroei. Dan moet jy met die 

lang touleer, moet jy opklim, en dit gaan meters op en af, so dit was nogal ‘n taamlik 

moeilike ding. Daar was een van ons mense, dit was ‘n weerkundige – William Watts. Het jy 

ooit van hom gehoor, William Watts? Hy was ook op die eiland as weerkundige. 

V1:  Was hy nie op ‘n kol ook op Tristan nie? 

A:  Nee, ek weet nie. 

V1:  Want Sarah Watts was die eerste vrou op Marion. Nou wonder ek net of hy ... Was hy 

getroud gewees? 

A:  Nee. Nee, dit was ‘n jong mannetjie. 

V1:  Oukei. Ja, en wat het met hom gebeur? Het hy in die water geval? 

A:  Nee, hy was net vreeslik akward en onhandig. 

V2:  En natuurlik was al twee die skepe aan die beweeg. 

A:  Net om ‘n damn outjie by die skip op te kry, sonder dat die see hom vat, jy weet. Ja, dis ‘n 

ander storie. 

V1:  So dit was ‘n Noorweegse skip. Ek het gehoor walvisskepe kan nogal stink; is dit waar? 

A:  Ja wel, nie op daai stadium nie. Die was nog op pad na die Suide. Daar was walvisse 

aanboord; hulle is gevang langs die pad. As hulle ‘n walvis gesien het, het hulle geskiet; 

moes hy maar. En ja, jy verwag natuurlik nou nie dit moes ruik soos ‘n dameskamer nie. 

V1:  Het hulle julle bietjie onthaal? 
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A:  Ja, hulle het ons bietjie ... Die Kaptein ... Dit was ‘n vreeslik interessante ondervinding 

eintlik, want jy het baie gelees van die walvisvaarders en hulle ook, hulle het bemannings 

gehad wat soms maar bietjie rof was, natuurlik. 

V2:  En het hulle baie goed Engels gepraat, of het julle maar ... ? 

A:  Nee, op daai stadium was die ... 

V2:  Het julle maar self gesien kom klaar met gebaretaal? 

A:  Die gewone mense, die gewone werkers op so ‘n skip het uit Noorweë gekom, en baie 

natuurlik van ander lande dan het  en het Noors gepraat en die ander tale nie gebaretaal 

gepraat. 

V1:  Dit was nie opgevoede mense eintlik nie?  

A:  Ja, ek wil nie sê onopgevoed; net dat hulle nie baie skoling gehad het nie. 

V1:  Ja, hulle het nie baie skoling ... 

A:  Baie opgevoede mense dikwels, veral die Noorweërs, jy weet; dis ‘n baie beskaafde klomp 

mense. Behalwe as hulle dronk raak. Hulle hou nou daarvan om snaaks-dronk te raak; 

lights out dronk te raak. Baie snaaks. 

V1:  Hulle raak nie vrolik nie; hulle raak net “uit”. 

A:  Ja, hulle is bekend daarom. Hulle raak baie bakleierig as hulle dronk is, en dan skielik is 

hulle uit soos ‘n kers. 

V1:  Die Noorweërs wat ek ken, is almal net geweldig kalm en bedeesd. 

A:  Ja, en toe’t hulle bietjie losgebrand en toe’t hulle so gedrink het. Maar nou praat en nie van 

een of twee doppies nie, jy weet; dis kwaai ... Dit was so toentertyd; die Noorweërs was so. 

Vandag nie meer nie. 

  Ja. Maar in elk geval, ons is toe na die skip toe en die Kaptein het ons daar ontvang, maar 

die Kaptein was ook die meester van die vloot, sal ek maar sê. Met ander woorde, al die 

catchers – en jy moet onthou, hulle was ‘n stuk of tien catchers, of seker ‘n bietjie minder; 

ag seker – was alles ondergeskik aan die ekspedisieleier. En die Kaptein van die skip, van 

die walvisskip, van die moederskip, was die baas van die skip, maar hy was ook ondergeskik 

aan die ekspedisieleier. Die ekspedisieleier het opdrag gegee waarnatoe moes die mense 

gaan, maar as dit nie iets was wat van toepassing was op die skip, het die Kaptein van die 

skip die besluite geneem. Op so ‘n walvis-, moederskip, was daar, ek sou dink, so 100 man. 

V1:  Ja, dis groot skepe gewees. 

A:  Ek kan nie presies onthou nie. Dis als mense wat moes werk om die walvisse op te sny en ... 

V1:  Ja, en hierdie skepe was mos nou fabriekskepe gewees. Dit was nou wel diepsee-walvisjag. 
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A:  Ja, en die arbeiders moes natuurlik werk dag en nag, kan jy maar sê, as hulle in die 

walvisarea was. Hulle het walvisse gevang. Dan moes die walvisse geprosesseer word en 

het die mense baie lang ure gewerk, waarvoor hulle baie goed gebetaal was. So niemand 

het omgegee nie, want hulle het niks anders om te doen nie as om te werk, kan jy maar sê. 

Maar in elk geval, dan staan die Kaptein  ... staan hier op ... Die vloot se baas, die staan nou 

op die brug van die skip, ‘n lang Noorweegse blonde ou, en die Kaptein, ‘n bietjie kleiner, 

korterige mannetjie; nou sê die bestuurder van die vloot, hy sê nou vir die Kaptein, hy sien 

hier iets gebeur aan dek ... die manne besig om ‘n walvis op te sny daar. Nou soek hy een 

van die ouens, want hy wil iets vir die ouens sê. En dan sê hy vir die Kaptein, en die Kaptein 

staan by die railing en sê ‘maak so’. En al die mense staan ... Uiteindelik weet hy wie die 

man was en hy kom aangehardloop – dis absolute heer en meesters was die ou! 

V1: Dis sou interessant wees om dop te hou. 

A:  Ja, jy weet, vandag sal al die ouens natuurlik keelvol wees of so iets van die aard. 

V1:  Ja! 

A:  Alles kom tot ‘n halt, want hierdie ou soek nou iemand. Maar in elk geval, toe het hulle ‘n 

dokter aanboord gehad wat ‘n Hongaar was – ‘n Hongaarse dokter – en ons gesels toe ‘n 

bietjie oor boeke met hom. En hy gee my toe ‘n ... Nou watse boek was dit nou gewees? “A 

brave new world” gee hy vir my. 

V1:  O, van Aldous Huxley. 

A:  Wat my baie beïndruk het. Ek het die boekie gelees; ek kry “A brave new world” van hom. 

Ja. Nou bring dit al hiedie herinneringe hier los. 

V1:  Ja, ek kan my voorstel dat mens nou op hierdie vreemde skip moet kom. Min mense het 

ooit op walvisskepe gekom, behalwe die mense wat daarop werk. 

A:  Ja, veral as hulle operasioneel is. Dan’s dit ‘n ondervinding om dit nou waar te neem en 

met die mense bietjie te gesels. 

V1:  Het hulle vir julle ‘n etetjie voorgesit? 

A:  Ja. Maar wat die mooiste is – dit was nie so mooi toentertyd nie, maar die weer het 

opgekom en toe was ... De roeiboot van ons het hulle by die carrier, waar die walvis so 

eintlik opgekatrol word, het hulle ons skepe daarin gery en opgedra. En nou het die weer 

bietjie rowwer geword en die voorspellings was natuurlik toentertyd maar baie swak as jy 

dit met vandag vergelyk – daar was nie satelliet om te wys al die ... jy weet? So nou sit ons 

aanboord, en die Kaptein van die skip sê nee, julle kan nie nou teruggaan nie; dis te 

gevaarlik. Nou hulle het vir ons gevra om possakke mee te neem na Gough-eiland toe, en 

dan sou die Tristania, een van dié skepe, sou die possakke dan teruggevat het na Tristan, jy 

weet, dan op ‘n skip weg wees. En al die manne van die vloot het nou sit en briewe skryf, 

en dit was ook een van die redes hoekom hulle vir ons genooi het. 
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A:  Het ons toe besef. En nou ja, nou is hulle baie bang. As die pos ... 

V1:  Nat word ... 

A:  Nat word, die possakke, sou hulle probeer keer, want ons moet nou terug op tyd, jy weet. 

  Nou ja, in elk geval, ek sit toe daar voor in die dinghy, bo-op die possakke. Maar nou die 

probleem is om die skip ... met die roeiboot so in te kom ... ja .. 

V1:  Dis soos ‘n Supertube, kom die branders so? 

A:  Ja, soos ‘n wind surfer sit jy so op die top van die golf; die timing is natuurlik baie belangrik, 

jy weet. Jy moet roei vir ‘n vale as jy daai golf vang nou, en as jy nou ry  met die golf, dan 

het jy nou al daai groot klippe op die sand. En as die bootjie die klippe vang, dan boemp! 

Dan spring jyself in, maar al die possakke moes natuurlik. Ek sit voor en ek probeer nou 

maar vir die ou beduie, ja, dan moet hulle gaan, ensovoorts. En ons kom toe weer daar; ons 

is almal papnat, maar die possakke was wel nat, maar nie dat die pos geaffekteer was nie. 

Die possakke is taamlike dik materiaal, jy weet. Toe het ons die possakke  gespaar, maar dit 

was ‘n geweldige interessante ondervinding natuurlik. 

V1:  Pos afgee op Gough! Die eensaamste poskantoor in die wêreld, so op Gouhg-eiland! En toe 

is julle skaars terug in Suid-Afrika ... Daar is niemand ge-evakueer nie, behalwe nou vir die 

ou wat terug is op die Tristania, daar’t niemand nuuts bygekom nie, op Gough nie? 

A:  Nee. 

V1:  En toe julle nou terug is in Suid-Afrika, toe’s dit skaars ‘n jaar of wat en toe’s u Antarktika 

toe? 

A:  Nou ja, minder as dit, want ek het eers Holland toe gegaan, om by my familie te kuier. En 

terwyl ek daar was, het hulle my gevra of ek belangstel om  nie Halley Bay toe te gaan nie, 

maar op die eerste Suid-Afrikaanse ekspedisie te gaan, wat nie ... Hoe sal ek sê? Dis baie ... 

skielik het dit alles gebeur. 

V1:  Ja, dit het alles baie skielik gebeur. Hulle is nou besig om die Argiefdokumente van daai tyd 

... En hulle het Septembermaand besluit Suid-Afrika moet ‘n ekspedisie stuur 

Desembermaand – die ekspedisie daar weg. Dit het hulle gegee ... Wat? Vier maande, vyf 

maande? 

A:  Ja, hulle was so ... 

V1:  So hulle het binne twee en ‘n half maande besluit om dit te doen?  

A:  Ja. 

V1:  Het hulle vir julle darem ‘n ordentlik salaris aangebied? 

A:  Nou ek het met die Weerburo ook slaags geraak. Ek het net ‘n toelaag gekry, as ek my nie 

vergis nie. 
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V1:  So moes u toe uit Nederland terugkom Suid-Afrika toe en regmaak vir hierdie ekspedisie? 

A:  Ja. Maar ek het vir die Weerburo gewerk natuurlik. Ek was net met verlof, met vakansie 

was ek Holland toe. Maar kyk, toe die telephone ... 

V1:  En was dit ‘n maklike besluit gewees? 

A:  Ja, ‘n baie maklike besluit. Dit was vyf minute se ... Ek was aan boord van die walvisskip; dit 

was alles in die konteks van daardie tyd, was dit groot avonture. Dit was vir ‘n jong man ... 

V1:  So jy was nie te teleurgesteld dat dit nie Halley Bay is nie? 

A:  Nee, want dit was interessanter om met ‘n Suid-Afrikaanse ekspedisie vir die eerste keer 

Antarktika toe te gaan. 

V1:  Ja. 

A:  Ja, dit was ‘n grote avontuur. Dit was fantasties. Dis geweldig; ek was geweldig gretig om 

dit te doen, ja. 

V1:  Het hulle enigsins bietjie raad gevra – siende dat u nou reeds op ekspedisies was, al is dit 

nie Antarktika nie? 

A:  Nee wel, daar was baie mense wat soortgelyke ervarings gehad het soos ek; Piet du Toit, 

byvoorbeeld. Dan Triegaardt was by die hoofkantoor. Gordon Artz was toe nog nie Halley 

Bay toe nie, maar hy’t ook by hoofkantoor gewerk. Daar was geen noodsaaklikheid 

daarvoor. Maar wel, wat my wel ‘n bietjie gepla het eintlik, was hierdie ... hoe sal ek sê ... 

eintlik so die natuurlike ou gewees het om die klas van goed te weet.. Hy was op Marion-

eiland, op Gough-eiland sy ervaring daarmee. Nou ja, daai tyd, soos ek sê, Hannes le 

Grange was  ... ja, baie idealisties seker ook. Hy’t homself bietjie in die rol gesien van Fuchs 

van Engeland, jy weet. En jy weet die het sy aksies bietjie gekleur, en ek het nie daarvan 

gehou nie, want ons was nie Fuchs, en dit was nie ‘n Trans-Antarktiese ekspedisie nie; dit 

was net ‘n doodgewone klompie jong manne wat ... 

V1:  Julle het stilgesit op een plek ... 

A:  Ja, jy weet. En ek het toe al baie sneeu gesien in my lewe, so daar’s niks snaaks 

daaromtrent eintlik op ‘n manier, jy weet. Dis nie of jy elke dag in lewensgevaar verkeer 

het nie. Hy was ‘n bietjie geneig om dinge te dramatiseer. En dit het hom eintlik ‘n beitjie ... 

Toe hy teruggekom het van Antarktika het hy eintlik verwag, dink ek – hy’t so ‘n indruk vir 

my gegee ... Hy’t eintlik ‘n bietjie verwag om soort van ‘n ... half ‘n nasionale held te word. 

En juis daardeur het die mense hom ‘n bietjie laat links lê, dink  ek. Want jy weet, in ‘n ding 

soos die Departement van Vervoer en ‘n Weerburo is allerlei amptenare wat ‘n bietjie 

jaloers, is en die ouens het ‘n bietjie ekstra verdien op dié plekke, en dan ontstaan daar so 

bietjie van ‘n jaloesie. So ek dink dié het hom ook so ‘n bietjie in die wiele gery, sal ek maar 

sê. Maar ja, dit het my ook ‘n bietjie gepla aanvanklik, maar oukei, jy weet, in die begin was 

‘n bietjie anders gewees; hy was ‘n vriendelik– dis soos jy in Hollands sê. En dit het sy effek 
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gehad. Maar tog, oukei, ons het ... As jy al die jare kontak met die mense het, en gehad het, 

is eintlik nogal eintlik interessant hoe ... Met almal eintlik; behalwe met George Strauss het 

ek nooit mee kontak gehad nie, en nie omdat ons nie wil nie, maar ... 

V1: Hy’t homself onttrek. 

A:  Hy’t homself heeltemal onttrek; niemand het ooit iets van hom gehoor nie, behalwe as 

hulle groot moeite gedoen het om hom in die hande te kry. Ja, ek weet nou nie. Hy’t nie 

baie belang daarin gestel nie. Hy’t eintlik in ‘n ... ja, ‘n kluisenaar wil ek sê, maar hy’t ‘n 

bietjie gedrink ook op ‘n stadium – moet dit nie vergeet niet; hy’t ‘n bietjie arm geraak. 

V1:  Kon mens enigiets daarvan agterkom op Antarktika self, dat hy iemand is wat bietjie anders 

opgetree het? 

A:  Hy was ‘n oulike ou; baie stil, teruggetrokke. Hy’t baie min gepraat, maar as wel iets gesê 

het, dan was dit goed gewoonlik, ja? Grappig, geestig uit die hoek gekom ... Ek dink hy was 

gewaardeer. Ja, ek dink hy was gewaardeer deur al die mense. Maar jy’t nooit juis na aan 

hom gekom nie. Ou George. Hy was ook op my weerkundige span, want ek was die hoof 

van die weerkundige program op Antarktika, en nou werk ons ons vrek. Ons moet die basis 

oorneem; al die voorrade in te neem en ... jy moet natuurlik weet waar jy dit neergesit het, 

dat jy dit kan terugvind. En dit was heeltemal ‘n organisasie om dit reg te kry alles, en almal 

het hard gewerk. Maar George het altyd met ‘n hamer ,... Daar was so ‘n lang sneeugang, 

dan word die voorrade opgestapel langs die gang, en nou is jy besig, en kort-kort soek jy 

iemand om jou hand te gee. Jy wil hier die kas losbreek, want hy’s in die ys vasgevries ... en 

dan soek jy iemand om net gou jou te help om die ding los te trek dat jy kan aangaan. So 

elke ou daarbinne wat gebruik was en wat net met een hand in sy sak gestaan het, “hey! 

kom help ‘n bietjie hier asseblief!’ En George het gou besef die enigste metode om dit te 

vermy, was om met ‘n hamer in jou hand in die gang te stap, asof jy op pad was om iets te 

gaan doen. 

V1:  Nou voor ... Julle het mos vir Dr Verwoerd ontmoet vooraf? 

A:  Wel, dit het hulle van my weggesteek, want ek mog seker darem nie die Hollandse dokter 

Verwoerd ontmoet nie! 

V1:  So u het nie vir Verwoerd ontmoet nie? 

A:  Ek het nie. Hulle het my ... Dit was tipies van die dinges gewees, jy weet. Daar was ook die 

Nederlandse Ambassadeur, Van den Bergh, hy was die doyen van die Ambassadeurs in 

Suid-Afrika, met ander woorde hy was die senior Ambassadeur van al die lande in die 

wêreld, was Van den Bergh; hy was ‘n oulike ou. En Van den Bergh, die het toe – hoor ek 

agterna, wat Hannes nooit vir my genoem het nie – maar hy’t toe ‘n grappie gemaak, Van 

den Bergh; hy’t gesê Van Riebeeck was eintlik op pad na Antarktika toe, toe het hy 

vasgebrand in die Kaap; hy’t toe nooit daar uitgekom nie. En Van den Bergh het toe ‘n 

Nederlandse vlag aan die ekspedisie geskenk om die vlag op Antarktika te plant. Dit was 
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bloot ‘n grappie gewees, maar jy weet, Hannes het visies gehad van die Hollandse element, 

van sy ekspedisie, wat moontlik daai Hollandse vlag gaan plant! So hy’t nooit die vlag vir my 

gegee nie, hoewel ek die engiste ou was wat wel die Hollandse nasionaliteit gehad het. 

V2:  O, hy’s bang iemand plant die vlag en dis nie die Suid-Afrikaners nie? 

A:  Ja, ja. Dis ‘n bietjie silly natuurlik, maar ja. So daar was ek ook nie by nie. Ek kan nie eens 

onthou wat die rede was nie. Ek moes iets gaan doen het, jy weet, maar niemand het gesê, 

‘nee, kom nou saam’, jy weet hoe dit is. 

V1:  Ek sê Chris de Weerdt en Theo van Wyk was wel nie Nederlandse in die sin dat hulle daar 

grootgeword het nie, maar hulle het Nederlandse burgerskap gehad. 

A:  Die weet ek nie. 

V1:  Ja, hulle het definitief. 

A:  Het hulle so gesê? 

V1:  Ja. 

A:  O ja? 

V1:  Ja wel, hulle het nou nog Nederlandse burgerskap. 

A:  Maar ja, dis uit pragmatiese oorwegings. 

V1:  Ja, uit pragmatiese redes; dis hoekom ek sê, ek dink nie hulle was soos ideologies-gesproke 

Nederlands nie. 

A:  Nee, ek dink ... Kyk man, dit was nou weer interessant gewees. Kyk, daar kan jy boeke oor 

skryf. ‘n Ou soos Chris de Weerdt, hy was die ... 

V2:  Die diesel mac. 

A:  Die diesel mechanic. 

V1:  Hy’t homself mos maar van onder af opgewerk. 

A:  Onderhouds-... ja, masjiene uitmekaar gehaal; dieselenjins uitmekaar gehaal, aanmekaar 

gesit ... Hy was baie vindingryk. Hy’t ook sy bestaan daaruit gemaak – al die uitvindinkies en 

verbeterinkies gedoen en patente ontwikkel, en sy seun het dit verder gevoer en ryk 

geword daarmee ... 

V1:  Ja, hy’s vandag baie wel-af. 

A:  Baie oulik. Maar Chris het dit gehaat om sy hande vuil te maak. Nou as ‘n diesel mechanic  

is jou hande altyd vuil. Ja, en die swart randte sit onder jou naels. Hy’t niks daarvan gehou 

nie, en dit was sy ideaal om nou daarvan ontslae te raak, hierdie ding. So hy was een van 

baie kinders. Ek dink dit was ‘n stuk of agt kinders; ek kan nie mooi onthou nie. 

V1:  Ja, dit was baie gewees. 
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A:  Dit was ‘n baie groot gesin. Hulle het geïmmigreer uit Nederland – die pa en ma en al die 

kinders; in Johanneburg, iewers daar rond, gevestig. En toe is die pa, is nie lank daarna 

oorlede. En ma... Nou moet jy onthou, het niemand geken eintlik nie, jy weet – as jy nou in 

jou eie area woon en daar gebeur so iets, dan sal die kerk, sal help ... 

V1:  En die bure ... 

A:  Die bure sal inspring en ... Nou die ma het geweldig swaar gekry, maar fantasties gedoen. 

Sy’t by ‘n fabriek gewerk; ek dink hulle het klerasie gemaak; dit was ‘n klerasiefabriek – hy’t 

iets vertel daarvan. ‘n Geweldige vrou; ek het haar nog ‘n keer ontmoet. En dit was nie te 

lank nie, toe was sy die hoof van al die werkers wat daar gewerk het, al die dames wat daar 

gewerk het, gewoonlik Kleurlinge. En hard gewerk, en al die kinders het jy gesien, goed op 

hulle plek gebring. Almal van hulle het verantwoordelike mense geword, maar hulle was 

arm gewees en hulle het swaar gekry en  Chris het ook. Maar hy’s ‘n ... Al die kinders het 

goed reggekom, maar Chris het die ekstra stimulans gehad om iets te bereik, dat hy dit van 

hom kon afskuif, kan jy maar sê. En hy het goed daarin geslaag, maar hy’t ook ‘n 

uitstekende vrou gekry –jullle het seker Salomé ontmoet? 

V1:  Ja, ons het. 

A:  Nou Salomé ... 

V1:  Sy’s ‘n staatmaker. 

A:  Ja, jy sê dit nou so. Maar ek is ... As Chris nie vir haar sou gehad het nie, dan kon die maklik 

verkeerd gegaan het; put it that way. Sy’t hom ondersteun, jy weet. Toe hy net teruggekom 

het van Antarktika ... Nou moet jy onthou, dit was ‘n nuwe ondervinding, vir hom, en vir 

Suid-Afrika ook. Almal het baie belang gestel in Antarktika, die eerste ekspedisie, Hannes le 

Grange. Jy weet, dis baie interessant; mense wou meer weet. En hy, Chris, ek weet nie of 

hy dit vir jou vertel het nie. Maar ek dink omtrent ‘n jaar lank het hy rondgery met ‘n 

karavaan ... 

V1:  Ja. 

A:  En sy vrou ook, en hy’t oral by skole aangedoen. 

V1:  Ja, hy het dit vertel. 

A:  En hy’t ... Die kinders het almal ‘n klein bedraggie betaal, en hy’t hulle van Antarktika 

vertel, met skyfies. En op dié manier het hy soort van gebruik gemaak van sy ondervindinge 

op Antarktika, en daar toe het hy begin sien hy moet iets doen. En toe ek hom weer kry – jy 

weet, ek het toe ‘n jaar langer op Antarktika gebly – toe ek hom weer kry, was hy besig om 

‘n suur te onwikkel wat plastic ... wat was dit gewees? ... koeldrank in plastic sakkies toesny 

– dis hierdie melksakkies wat jy vandag kry. Chris het ‘n masjien ontwerp en ontwikkel, en 

gedurig het dit probleme gegee; dan’t die goed gelek en dan ... Dit was ‘n baie moeilike 

ding om te doen. Jy kan dink; hy’t met niks begin nie. Nou moet jy met ‘n masjien opkom 
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wat dié goed doen – tap, tap, tap. En dan mag dit nie lek nie. En op dié manier het hy hard 

gewerk, maar hy’t ondersteuning gekry van sy vrou altyd om daarmee aan te gaan. Salomé 

het hom baie goed gedoen. So dit is Chris. En hy was in Suid-Afrika op skool gewees, en al 

sy broers en susters ook, so dit was eintlik vir... Vir alle praktiese doeleindes was hy  ‘n ... 

V1:  Suid-Afrikaner. 

A:  Suid-Afrikaner; Afrikaner, ja. Maar daar was geen ... He didn’t have any hangups. As iets 

Hollands te voorskyn gekom het, jy weet, was hy ‘n Hollander, verstaan. Hy was ‘n oulike 

ou, wat my aanbetref. Nie komplekse gehad of niks nie. Dit was baie maklik om ‘n 

kompleks te ontwikkel as Nederlander in Suid-Afrika. Hoekom? Dit het juis iets te doen met 

die geskiedenis. Die verwantskap was baie nou, en toe die probleme ontstaan oor 

Apartheid, was die Suid-Afrikaners, die Afrikaners, maar die ... Hulle het die strengste en 

die swaarste kritiek gekry vanuit Holland. 

V1:  Ja, dit het ... 

A:  En dit het hulle ekstra seergemaak, onstel, ontstem; en dis toe die verwydering ingekom 

het. Nou ja, ek het Theo van Wyk – en hulle sal dit waarskynlik ontken; dit gaan maar so. 

Maar my waarneming was met ... Theo van Wyk, was, ek dink, omtrent so 17, 18 toe hy 

Suid-Afrika toe kom. En hy is toe in Bethlehem, in ‘n Afrikaanse skool natuurlik. 

V1:  Jy kry nie meer Afrikaans as Bethlehem nie. 

A:  Presies. En daar moes jy net aanpas, of anders gaan jy dit nie maak nie. So als hy’t 

bewustelik gepoog om ontslae te raak van die Hollandse kant van hom en ordentlike 

Afrikaner-Nasionalis, die lot, te wees. Ja. 

V1:  So daar was maar ‘n bietjie van ‘n ding van dis die eerste Suid-Afrikaanse ekspedisie; ‘n 

mens gaan om Suid-Afrika se naam te vestig. Daar was so bietjie van ‘n nasionalisme in 

gewees, aan die ekspedisie. 

A:  Nou, die wil ek nou nie sê nie. Jy bedoel nasionalisme ... die politieke nasionalisme, of die ... 

? 

V1:  Nee, eintlik net so half ‘n nasietrots; ons is trots daarop. 

A:  Nou ja, natuurlik; ja. 

V1:  Ek praat nou nie van die NP-nasionalisme nie. 

A:  Ja, ja. Dit was nie ... Dit was ‘n trotse affêre, kan ek maar sê. 

V1:  Is dit hoekom Dr Verwoerd almal ontmoet het. 

A:  Maar in elk geval, ou Theo het ... Hy was ‘n absolute Afrikaner, kan jy maar sê. Waarskynlik 

ook vanweë sy van, né? Daar’s baie Afrikaner Van Wyks. Maar soos hy opgegroei het, is hy 

maar ... volwasse geraak; jy was nog jonk gewees. So vandag is hy heeltemal tevrede om ‘n 

Suid-Afrikaner te wees van Hollandse geboorte. 
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V1:  Hy was die jongste ekspedisielid gewees ... 

A:  Nee, dit was Blackie de Swardt. 

V1:  Ag, dit was Blackie, wat nog verjaar het op die skip ...  Of waar het Blackie verjaar? 

V2:  Nee, ag, ek weet nie ... 

A:  Hy’t op Antarktika verjaar, dink ek. 

V1:  Maar noudat ek die skip noem ... Dit was nou ‘n moeilike rit af gewees, want in die heel 

begin het iemand mos oorboord geval, en toe was daar die ou wat selfmoord gepleeg het. 

Hoe was dit gewees? 

A:  Nou ja, ek dink dit het die ekspedisielede baie geaffekteer, want die eerste man is 

oorboord die eerste aand wat ons op die skip geslaap het, dink ek; die tweede miskien; die 

eerste aand, dink ek. En hy’t ‘n brace gedra; hy’t sy nek beseer, sy rug, sy nek beseer. Op 

pad onderweg van Noorweë na Suid-Afrika toe, het hulle ‘n seremonie gehad, as jy oor die 

ewenaar gaan, en so. Ek verbeel my daar het hy sy nek beseer, en toe hy ... Hy’t ook maar 

gehou van sy drankie, en hy wou iets oorboord gooi – ek dink die Kaptein se papiermandjie 

of iets van dié aard – en toe’s hy saam met die ding oorboord; die skip het net seker bietjie 

snaaks gerol. Hulle’t baie gesoek na hom maar ons het hom nou nie persoonlik geken nie. 

Ons het maar gesien, maar dit het ons nie baie geaffekteer nie. Maar die ander ou, die 

stuurman, jy weet , ek dink dit was die Eerste Offisier, of die Tweede Offisier, die het 

homself blykbaar opgeblaas, maar ons het ook nie die details daarvan geweet nie, jy weet. 

Die Kaptein het nie baie daaroor gepraat nie. Gewoonlik is in sulke gevalle ook ‘n sekere 

versekering wat ‘n rol speel, en sy vrou gaan ‘n besoek kry of te not, en die tipe van ding 

speel ook ‘n rol. So die Kaptein sal dit liewers ‘n bietjie stil hou tot daar ‘n ondersoek 

ingestel word, want so ons het nie al die besonderhede geweet nie. Maar dit was natuurlik 

‘n nare storie, ja. Maar ek dink nie dit het juis vir onsself as ekspedisie geaffekteer het juis 

nie. Wel, party mense meer as ander, natuurlik. 

V1:  Ja. Maar julle het dit nie self gesien gebeur of so iets nie? 

A:  Nee, dit was in die nag, op die brug, so ons almal het geslaap in die ... Maar om terug te 

kom tot Theo ... Hy’t ook nog ‘n prestasie gelewer, want hy was, toe hy teruggekom het 

van Antarktika af ... Op Antarktika het hy met Martin du Preez belang begin stel in die 

radioverkeer van die radio-amateurs. 

V1:  Ja. 

A:  En toe hy nou terug is in Pretoria, toe het hy op die lughawe van die – nie Jan Smuts nie, 

een van die ander lughawes waar die vlieëniers bymekaar kom om oor die naweke met 

hulle Piper Cubs rond te vlieg, ensovoorts ... 

V2:  Wonderboom Lughawe dalk? 
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A:  Ek dink dit was daar gewees. Het hy dan op die toring gesit en die verbindings gedoen word 

die vliegtuie en so. En toe’t hy begin belangstel om te vlieg, ja. En wraggies, hy’t met klein 

vliegtuigies gevlieg; hy’t sy vliegbrevet – hoe jy dit noem? – behaal, en toe’t hy gesê maar 

hy wil ‘n loods word, ideaal by die Suid-Afrikaanse Lugdiens. Nou die kon toe nie, want die 

Suid-Afrikaanse Lugdiens het nie mense heeft ouer as ‘n bepaalde leeftyd aangestel nie, en 

hy was net al weer ‘n bietjie te oud toe. En hy’t toe gaan vlieg by – ek dink dit was ComAir 

gewees. Het hy vertel vir julle? 

V2:  Nie in detail nie. 

A:  Nou ja, ek dink dit was ComAir gewees. En toe net ‘n rukkie daar gevlieg – ek dink miskien 

twee jaar; ek kan nie nou ... Toe het hy ... Die Suid-Afrikaanse Lugdiens was baie kort van 

vlieëniers, toe het hulle die afsnydatum van die jaar, van ouderdom, het hulle ouer 

gemaak, om ‘n paar ekstra mense te trek, want hulle het ‘n tekort aan mense gehad. Toe 

het Theo daar ingekom. 

V1:  O. 

A:  Ja, en toe was hy ‘n vlieënier laterhand. Hoe noem jy dit? Die Kaptein van die vliegtuig, 

Theo. Maar toe het hy kopsere ... Hy het ‘n mirgaine tipe van ding ontwikkel wat hulle nie 

kon opspoor wat die oorsaak was nie. En hy’s uitgeboard – hoe noem hulle dit? Nou ja, en 

na ‘n ruk, ek dink ‘n jaar of twee later, het dit heeltemal verdwyn. Toe is hy terug na die 

Suid-Afrikaanse Lugdiens; hy wil weer gaan vlieg. Nou’s hy klaar geboard; hulle oorweeg dit 

nie eers nie. En toe het hy by mense soos ComAir of so iets van die aard, het hy gaan vlieg, 

vir jare lank nog, en hy was ook op Mauritius gestasioneer. 

V1:  Lekker. 

A:  Ja, maar dis soort van vanweë die boikotsituasie, het hulle vlugte uitgevoer vir die Suid-

Afrikaanse Lugdiens; vier jare, ander vliegtuigmaatskappye. Maar dit was nogal ‘n prestasie 

van die ou om uiteindelik tog Kaptein van ‘n Boeing te word, terwyl hy glad nie in die ... 

V1:  ‘n Kans gegee is nie. 

A:  Ja, dis ‘n merkwaardige prestasie eintlik, vir iemand wat nie vliegtuig-vlieënieropleiding 

gehad het nie. 

V1:  Terug nou gou-gou by Antarktika. Toe julle nou by Antarktika aankom, na ‘n vreeslike 

gevassit – dit klink my dit was nogal ‘n proses gewees ... 

A:  ‘n Half-verwagte proses, moet jy sê ... 

V1:  Met die ... Was dit die San Martino wat julle gehelp het? 

A:  Ja. 

V2:  Die Argentynse skip. 

V1: Ja. 
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A:  Was dit die Argentynse op die skip af, of wat? Ja, dis reg. 

V1:  Toe sien hulle nou vir die eerste keer die Noorweërs. Hoe dit gelyk om die klomp 

Noorweërs wat nou daar was vir die jaar, wat afgelos word, vir die eerste keer te sien? 

Watter indruk het julle gehad van die basis? 

A:  Die groot gang met al die voorrade ... Ons het hier by die bhukta aangedoen met die skip, 

en toe eers die skip afgelaai, en toe al die voorrade met sleë agter trekkers getrek. Ons het 

‘n trekker saamgebring, en die Noorweërs het ‘n trekker gehad, ‘n baie beter een. 

A:  Ja, maar dit was nou van die Noorweërs gewees, die trekker. En die’t ‘n ordentlike kajuit 

opgehad waar ‘n mens ‘n paar man kon insit en so voorts. 

V1:  En die Noorweërs, het hulle nie maar bietjie gaar gelyk na ‘n jaar nie? 

A:  Party van hulle was langer as ‘n jaar daar. Die leier was langer as ‘n jaar daar. Nou ja, jy 

weet, jy’t verskillende mense daar gehad natuurlik. Toe ons begin gesels het, het ek 

genoem van die personeelseleksie wat soms geneig was, aanvanklik, om verkeerde – die 

verkeerde in die sense van Antarktika – mense aan te trek. Nou die Noorweërs het ook 

daar ... Ek dink dit was ook ‘n diesel mechanic wat ‘n bietjie moeilik geraak het gedurende 

die verloop van die ekspedisie. Maar die mense ... Hoe sal ek sê? Die mense weet van 

mekaar, en hier’s die ouens wat ontplof elke nou en dan, dan sorg jy maar net dat hy nie by 

jóú ontplof nie; dan sorg jy maar net dat jy ... 

V1:  Jy bly maar net uit die pad uit. 

A:  Bly ‘n bietjie uit sy pad, help hom ‘n bietjie, gee hom dinge wat hom interesseer; gesels ‘n 

bietjie met hom oor sy vrou, sy ma, of whatever. Op dié manier kan jy dit hanteer natuurlik. 

Dis nou nie asof daar ‘n oorlog is nie. 

V1:  Ja-nee, natuurlik. 

A:  So, die ekspedisielede het vir my rustig voorgekom – Noorweërs is so geneig, in elk geval; 

dis rustige mense. Die hoof van die ekspedisie was ‘n Helle, en Helle het in die dag geslaap 

en in die nag gewerk. Met ander woorde hy’t die lekkerste gevoel as hy nie met die mense 

hom hoef te bemoei nie. Nou ja, dis ook ‘n manier om dit te doen; snaakse vent, maar elk 

geval, hy’t dit so gewerk. En hy’s later ... En dis jammer dat jy nou ‘n bietjie laat is, want Vic 

von Brunn is nou oorlede. Vic von Brunn het Helle onlangs ... ek dink twee jaar terug 

omtrent het hy die mense ontmoet in Noorweë. 

 V1:  Regtig? 

A:  En Helle het hy weer ontmoet, en nog ‘n paar mense wat nog steeds in Noorweë vir die 

Noorse Antarctic and Arctic Institute werk, of iets van die aard ... 

V1:  Norsk Polarinstitutt. 

A:  Ja. 
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V1:  Ja. En hulle het julle bietjie touwys gemaak met die honde? 

A:  Wel dit was Hannes natuurlik. Hy’t baie met die honde gewerk op die Trans-Antarktiese 

Ekspedisie, en ja, ons het honde oorgeneem, en Hannes was die hondeman, in prinsiep, 

omdat hy ervaring gehad het met die honde. Kyk, dit was natuurlik ‘n ekspedisie wat op 

een basis was, ons was nie besig om te trek nie. So, onmiddellik, die weerkundige span het 

hulle daaglikse take gehad – die ballonne; jy moet ook gas self maak. Elke dag moet jy die 

sillinders skoonmaak. 

V1:  Sjoe, dis seker nogal ‘n werk? 

A:  Ja. Dan moet jy stamp ... chemikalieë, water bysit, dan maak jy nou gas vir die ballon. 

V1:  En dan moet jy die radiosonde opstuur. 

A:  Ja. Moet die ballonne opblaas. 

V1:  En dan die inligting terugstuur Pretoria toe. 

A:  Ja. Jy’t dus jou vaste take gehad. So logies-gewys, dit was Hannes wat dus nie as 

ekspedisieleier ‘n vaste taak gehad het nie, behalwe om, jy weet, die baas te wees, was hy 

ook logies-gewys, was hy die man wat die honde sou versorg. En hy’t ook baie daarvan 

gehou; dit was vir hom lekker. Ja, en die honde was vreeslik interessant natuurlik. Jy weet, 

as jy nou lief is vir ‘n hond wat jy by die huis het, dan raak jy nou eers lief vir ‘n hond wat 

jou slee trek; jy’s saam met hom op ‘n trek, op reis. En ons het maar ... ‘n Paar van ons het 

‘n beurt gekry om dit wel te doen, want Hannes natuurlik, was van die Weerburo, so 

eenkeer was ek saam met Vic von Brunn op so ‘n sleereis na die buktas, en het Hannes 

bietjie ingestaan vir die werk by die basis, die werkundige werk. Nou, dit was geweldig 

interessant. 

V1:  Is dit? Hoe lyk Antarktika? 

A:  Hoe lyk Antarktika? Wit! Nou ja, hoe lyk Antarktika ... Jy’t meeste van die foto’s gesien. Dis 

besonders, ja; op ‘n soortgelyke manier as die Karoo. Mooi, as jy dit net kan sien. Daar’s 

mense wat niks daarvan sien nie, wat net eenvoudig wil weg wees van die Karoo; dis lelik, 

sanderig, gemors. En mense wat gebore is in die area, hulle vind dit pragtig. En jy moet dit 

leer mooi vind. Nou Antarktika is ook groots; totaal eensaam, totaal stil. Alle geluide word 

daar deur die sneeu geabsorbeer. Jy hoor niks nie. Jy hoor jou eie hartklop as jy met ‘n 

sleetjie in die donkerte na die dam toe ry, toe stap, jy weet, om die kombuisafval te 

verwyder. Vandag moet dit als teruggeneem word natuurlik, né? Nie in ons dae nie; ons 

het maar net ‘n dump opgerig, en daar’s ons dump. 

V1:  En dan het julle beurte gemaak ... Was dit die skivvies se werk gewees? 

A:  Ja. O, ek wou jou nog iets van die capucyners vertel het ... 

V1:  Ja. 
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A:  Is jy so ver? 

V1:  Ja, ons kan oor die capucyners praat. Ek wou nou juis vra wat het julle ... van die fiskeboller 

geëet en ... ? 

A:  Fiskeboller was ‘n grap. Ja, fiskeboller was oraait, maar enigiets wat jy te veel van kry, raak 

laterhand ‘n bietjie minder populêr. 

V1:  Hoe’t dit daar aangekom? 

A:  Hulle het die fiskeboller agtergelaat daar. 

V1:  Nee, die capucyners. 

A:  Capucyners, nou ja kyk, in Holland in die winter, dan was dit ‘n gereg wat ... Elke gesin het 

capucyners geëet. En dis ertjies, gedroogde erte, en jy sit dit in die water ‘n dag voor jy 

gaan eet, en dan blaas die op tot so groot omtrent – ‘n sentimeter-deursnee sal ek maar sê 

– en dan gaan jy dit nou hanteer. Dan word dit nou gekook, jy weet, en dan het jy spek 

daarby geëet, wat jy uitbraai. 

V1:  Klink lekker. 

A:  Right. So toe ek nou Antarktika toe gaan, moes ons toe self kookbeurte vat – ons het nou 

nie meer ‘n kok of ‘n ding nie. En toe het ek gedink nou ek gaan capucyners saamvat, want 

dit is maklik om saam te vat – dis klaar uitgedroog – en ek het ‘n vark of twee saamgevat, jy 

weet, karkasse, wat ons in die sneeutonnel neergelê het. 

V1:  Ja, daar’s ‘n natuurlike vrieskas daar. 

A:  Ja. En die capucyners het ek gebring. Nou ja, nou’s dit my kookbeurt, die eerste keer, en ek 

het capucyners gemaak, en dan eet die ouens maar met lang tande daaraan – jy weet, as jy 

iets nie ken nie, dan ... En so die tweede, derde, vierde keer het die ouens al meer daarvan 

begin hou. Maar, toe ek nog ‘n tweede jaar daar bly, het ek van die capucyners bestel, van 

die Departement van Vervoer, en weer varkvleis, varke, karkasse. En die kom toe, en toe 

eet ons weer capucyners. En toe is daar nou ... Wel, die mense het almal van capucyners 

gehou, want dis iets so bietjie anderste om te eet ... 

V1:  Ek kan dink dis lekker; ‘n tipe ertjiesop. 

A:  Ja, maar hy moet ook ... Dis ‘n bietjie moeilik om te vertel, maar ... As jy hom droog eet by 

homself, as jy hom klaar gekook het, dan is hy nie ... Jy’t ‘n bietjie iets nodig by hom. En die 

varkvleis, die uitgebraaide varkvleis, met die vet daarvan, maak dit vreeslik lekker, as jy dit 

eet. Maar jy moet hom die eerste keer eet om dit te waardeer natuurlik. Nou kry jy mense 

wat nooit van iets hou wat ma nie vir hulle gegee het oorspronklik nie, huh? Iets vreemd 

sal hulle nie eet nie. Maar daar was ... Hulle het eintlik nie iets anders gehad om te eet nie, 

so almal het dit maar geëet. Maar die storie, die punt van die storie, is dat ek is nou terug 

in Suid-Afrika, ek het begin werk by die ... uiteindelik by die Sitrusbeurs, en by die 
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Sitrusbeurs was ek die hoof van logistiek, sal ek maar sê, en ek was ondermeer ook 

verantwoordelik vir die vervoer vanaf pakhuise na die hawes, uitvoere, en na die 

verskillende verkoopareas in Suid-Afrika; koelstore, die lot. En toe was ek ‘n keer in 

Tzaneen, ek het gereeld hier ... In Tzaneen het ons ‘n kantoor gehad, Nelspruit, Durban; 

orals het die Sitrusbeurs sy kantore gehad waar die plaaslike verkope georganiseer was, 

beheer was, en waar die kwekers, jy weet die boere, hulle vrugte deur aangebied het, sal 

ek maar sê. En ek was in Tzaneen en ek stap in die gebou waar ons kantoor bo was, en ek 

stap op die volgende vloer. Toe stap daar ‘n ou in die hysbak in, en ek sien hel! dis Viljoen! 

En Viljoen was die diesel mechanic van die tweede ekspedisie. 

V1:  Ah, oukei! 

A:  En Viljoen ... Jy weet, ons val daar in mekaar se arms omtrent, baie bly om mekaar te sien 

na soveel jaar. Dit is jare later, want ek was eers eintlik toe ek teruggekom het van 

Engeland, waar ek vir die Beurs gewerk het vir vyf jaar, so dit was seker so ses, sewe jaar, 

ten minste. Ja, dit was nog bietjie langer, waarskynlik. In elk geval, nou ontmoet ons 

mekaar. En hy sê, John Viljoen, hy sê nee, ek moet ‘n bietjie by hulle kom eet, by hom en sy 

vrou. Ek het hom jare laas gesien, maar ek sê John, ek is vreeslik jammer, maar ek kan dit 

nie nou maak nie, want ek het al daai verpligtinge, jy weet, en die boerevergadering 

bywoon, en, maar ek sal graag volgende keer, sal ek jou laat weet wanneer ek weer hier is; 

graag sal ek dan bietjie by jou kom eet. En ons het so gemaak. ‘n Paar maande later was ek 

weer daar, vir John in die hande gekry, en ek is toe saam met John na sy huis toe, en jy 

weet, nou eers ‘n drankie gedrink en nou gaan ons aan tafel. En toe sê hy nee, ek het ‘n 

verrassing vir jou, sê John. Toe kom hy met capucyners wat sy vrou voorberei het, en ek is 

stomverbaas, want waar kry hy die capucyners? Ek het die goed ingevoer uit Holland 

toentertyd. Hy sê nee, hy’t so baie daarvan gehou en hy’t vir hom ‘n handjievol 

teruggeneem van Antarktika af, jy weet, na Tzaneen toe, en hy het hulle uitgeplant. 

V1:  So hy’t daarvan gekweek! 

A:  Toe eet ek capucyners van wat ek self oorspronklik ... ! 

V1:  In Antarktika gehad het! Ongelooflik! 

V1:  Antarktiese capucyners! 

A:  Ja, jy weet, en ek het nie eens geweet jy kan die goed groei nie, jy weet. 

V1:  Ja, omdat hy nou uitgedroog is ... 

A:  Hy was ‘n gedroogde vrug, en ons het net geweet jy sit hom in die water, dan swel hy op, 

en dan het jy hom gaan eet. Maar blykbaar kan jy hom ook in die grond gooi, dan gaan hy 

weer groei. Maar dit was ‘n fantastiese ding vir my toentertyd; hierdie ding wat ek jare 

terug georganiseer en gedoen het, het John Viljoen toe , jaar na jaar, huh? Ek bedoel jaar 
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na jaar het hy die goed gepluk, geëet, en ‘n paar terug gehou om te plant die volgende jaar. 

Dis nogal interessant. 

V1:  Nou die Midwinter op Antarktika. Het julle bietjie gekook? Het julle ‘n boodskappie gekry 

van die huis? 

A:  Jong, ek weet nou wragtie nie meer van die Midwinter ... Was dit nou ... ? Ons het ... 

Defnitief het ons ‘n bier ... Ja, fees gevier, maar nie op ‘n ... Hoe sal ek nou sê? 

V1:  Nie op ‘n partytjiemanier nie? 

A:  Nee, op ‘n gemoedelike manier. En daar het berigte ingekom vanoor heel die wêreld 

eintlik, van die ander ekspedisies, maar die President van Amerika het ‘n beriggie gestuur, 

en al die Antarktiese stasies, maar dit was deel van die game, sal ek maar sê. 

V1:  En het Verwoerd vir julle ‘n briefie gestuur? 

A:  Waarskynlik wel; ek kan nie eens onthou nie. Maar die sal manne soos Martin, sal dit goed 

weet. 

V1:   Nou toe besluit u om ‘n jaar langer te bly. Moes u ... Het u vooraf die besluit vir Pretoria 

laat weet, dat hulle geweet het? Het hulle vir julle gevra wie bly langer? 

A:  Ja. Nee, ek het toe, vanweë die feit dat ons nie ballonne gehad het nie – ek het maar die 

storie vertel nou. Dit het my baie gepla. Maar ek het agterna ‘n fout daarmee gemaak, soos 

ek sê, want om twee jaar op so ‘n plek te wees, is ‘n bietjie ongesond. 

V1:  Ja. Wat is die uitdagings gewees daarvan om ‘n tweede jaar daar aan te bly? 

A:  Wel, die grootste uitdaging was om my werk ordentlik te kon afrond, sodat mense soos 

Harry van Lewen en Taljaardt sou voel ... 

V1:  Dis die moeite werd ... 

A:  Dat hulle al die gegewens het wat hulle andersins nie sou gehad het nie, om die kaarte te 

voltooi en om ‘n studie te maak. 

V1:  In watter basis het julle toe gebly die tweede jaar? Want die Noorwee-basis was mos maar 

redelik vervalle gewees. 

A:  Ja, ons het in die Noorweegse basis het ons gebly. 

V1:  Nog steeds in die Noorweegse basis? Dis eers met die derde span wat hulle begin bou het 

aan ‘n nuwe basis? 

A:  Ja. 

V1:  Wie was spanleier gewees van daardie tweede jaar? 

A:  Die spanleier was Johan van der Westhuizen.  
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V1:  Nou het die span u ‘n bietjie anders hanteer oor u nou reeds daar was vir ‘n jaar? Raad 

gevra, of?  

A:  Nou ja, ek was natuurlik al ou wat al ‘n jaar daar was, maar jy weet, die meeste mense, die 

kan slegs leer deur die ondervinding. Baie interessant. Jy kan nou vir ‘n ou vertel hy moenie 

met die kaal hande aan ‘n stuk yster raak, want dan vries dit vas, jy weet. Dis beter om dit 

te vertel, want elke ou gaan ‘n keer aan ‘n stuk yster raak as hy nie weet ... 

A:  Jy moet alles moet jy leer vanuit jou eie ... Jy weet, ek sê altyd, byvoorbeeld in die swart 

man se persoonlikheid, se geaardheid, se manier van dinge doen en dink ... Die mense in 

Europa het hulle eie ondervindings en dan beoordeel hulle die ander mense vanuit 

dieselfde hoek. 

V1:  Ja. 

A:  Maar dit is nie so nie. Dit is net nie waar nie, jy weet. Dit sal jy net verstaan as jy lank 

genoeg die ander man ook gesien het. Jy kan nie jou kennis oordra en dit net so los by die 

ander man nie. 

V1:  Nee, dit beteken nie ... 

A:  Dit werk nie so nie. 

V1:  Hoe was dit gewees om daai skip te sien wegseil en jy staan agter op die bukta vir die 

tweede keer? 

A:  Wel, ag, jy weet, jy het natuurlik jou dieptepunte gehad. Maar nou het ek ... Terloops, ek 

het gehelp om die skip af te laai, en veral die dromme met diesolien van die skip; die slings 

gaan mos af en dan bietjie veilig gestel, ensovoorts, en hard gewerk, maar ek het gevra vir 

Piet du Toit om vir my ‘n Switserse army knife te stuur ... 

V1:  Ja? 

A:  Want dit was ‘n gerieflike ding om te hê, met al die dingetjies, op Antarktika spesifiek. By 

die weerkantoor ook, met al daai apparaatjies wat moet reggemaak word. 

V1:  Ja, jy kry mos allerhande skroefies en goetertjies. 

A:  So ek het my army-mes, op die skip my army-mes in ontvangs geneem, met my pos 

natuurlik. Steek die ding in my sak en toe gaan ek aan met my werk op die bukta, op die ys; 

die ys wat so skuins afloop en daar onder is die skip. En ek is toe besig, en toe haal ek my 

sakdoek uit my sak uit, en daar gaan my mes. En daar seil my mes al by die helling af, tot 

toe; af, weg. En ek het so verlang na daardie mes! 

  Nou moet jy dink. Jy moet ... Eers moet jy nou besluit die mes wil jy nou graag hê. Nou wil 

jy nie die ander manne weer lastig val nie. En ek gaan ... Piet sal verstaan. Piet het toe vir 

my die mes georganiseer, jy weet. 

V2:  ‘n Mens wag maande en maande ... 
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A:  Dis reg, en na die tyd het ek die mes gekry. Maar o, ek’s bly oor die mes! En daar gaat hy. 

Nou wat voel jy? Wel, jy weet, jy’t nou al die nieuwe mense om jou en daar gaat die ou 

mense, die ou manne, sal ek maar sê, en party van hulle is baie dierbaar; vir ander het jy 

minder omgegee. Dit gaan maar so. Nou ja, nou’s hier weer werk om te doen, en is die 

ballonne daar ... Net seker gemaak voor die skip vertrek, is al die ballonne daar! 

V1:  As die ballonne nie daar was nie, sou u teruggeklim het op die skip? 

A:  Nou ja, dit sou nie; dit kon nie gebeur het nie. Ek het so sterk daarop aangedring. Maar nou 

ja, toe was ek nou die onder-leier van die tweede ekspedisie; dit was Martin was eerste 

ekspedisie. Maar , ja, die leier was ‘n baie bekwame ou. Ek kan nie presies onthou nie, 

maar hy was ‘n student van ... hy het onderskeidings gekry en beurse gekry; hy was ‘n knap 

outjie; ‘n knap seun, het die ouens gesê. Johan van der Westhuizen. Hy was getroud, en hy 

was tipies iemand wat gekies was in die pos op grond van sy prestasies en sy uitgaande 

persoonlikheid. En dis presies wat eintlik nie so lekker gewerk het nie, want ... 

V1:  So hy was ‘n ... 

A:  Hy was die leier van die ekspedisie. Hy was baie, ag ... toutrekkery. Dit was nie ‘n lekker 

ekspedisie nie. Dit was ... Ja, hoewel ook, daar was baie gawe mense daarby. Daar was ‘n 

ou, Barry Butt – dit was die landmeter; baie oulike ou. En Anton Swanevelder – het jy van 

hom gehoor? 

V1:  Ja; wel, ek het sy naam al gesien. 

A:  Anton Swanevelder en Barry Butt. Anton – absoluut Afrikaans; Barry – absoluut 

Engelssprekend. Ek het baie opgetrek saam met hulle. Hulle was ‘n landmeter en ‘n 

geoloog. Barry Butt was die geoloog en Anton was die landmeter; tops ouens. Die mediese 

dokter was ‘n Jood; baie probleme veroorsaak, moet ek sê. 

V1:  Of watse soort probleme dan? 

A:  Ag, hy kon nooit inpas by Van der Westhuizen se menswees, kan maar sê. Die ou het ‘n 

bietjie beter geweet en het hom ‘n bietjie ondermyn by van die mense wat gevoelig was vir 

sy ondermyning. Nou ja, daar was maar ‘n paar probleme daarmee. Nou ja, Barry Butt wie 

se pa was ‘n ou wat aktief was ... Hy het het by makelaars gewerk; hy was aktief op die 

stock exchange. Hy’t nou bietjie gehelp om ons geld bymekaar te maak daardie tyd en 

Anton, hy het town planning –  hy was landmeter – hy het town planning, stadsbeplanning 

begin studeer, en so lank ek het in Engeland gebly, het in London, het Anton en sy vrou by 

ons kom kuier, en jy weet, toe was hy in Amerika gewees op so stadsbeplanningkursus. 

Hy’t toe teruggekom van Amerika, en een van sy studieprojekte was London gewees, maar 

London natuurlik na die Big Fire. 

A:  En toe stap ek ‘n keer met Anton stap ek. Nou ek is altyd vreeslik sleg met my rigting kry; ek 

moet ‘n hulpmiddel hê. Ek sal maklik verdwaal op ‘n pennie. En ek sal nooit vergeet – ek 
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het met hom gaan lunch, en nou stap ek saam met hom op pad terug na my kantoor, en 

nou sien jy iets hier snaaks en daar’s snaaks ... Naderhand sê Anton vir my, maar nee, jy 

gaan mos nou heeltemal die verkeerde kant uit?! Maar dit was so. Maar Anton het presies 

geweet, want hy’t die studieprojek gemaak van London. 

V1:  Nou na so 24 maande ... 

A:  Ja, uit en tuis was nog langer, natuurlik. 

V1:  Hoe was dit om dan terug te wees in Suid-Afrika? 

A:  Heerlik; heerlik! 

V1:  Wat was die lekkerste gewees? 

A:  Ja-nee, dit was fantasties gewees. Al die tyd het jy nie eens ‘n boom gesien nie, never mind 

‘n meisie nie! Ja?! En dan kom jy by die hawe aan met die skip in die Kaapstad hawe, en jy 

sien al die familie van die ekspedisielede, en van die bemanning van die skip – dis ‘n Suid-

Afrikaanse skip – en nou staan ek op die kaai, met al die kleure van die kleding, en nou ja, 

dis ‘n baie besondere ervaring natuurlik. Dis geweldig; geweldig. En het ons ... Ek het die 

voordeel gehad – daar was ‘n ou wat hoof was van die GG garage, die 

Goewermentsgarage. Nou dit is ‘n belangrike man toentertyd. 

V1:  O? Oukei. 

A:  Ja, snaaks genoeg. Hy het later was hy bestuurder van Jan Smuts. Hy was ‘n problem solver; 

Humphries was sy naam. En Humphries was al reeds die man wat,   ...hy was hoof van die 

GG in Kaapstad, en toe ons weggegaan het met die eerste ekspedisie ook. En hy’t ‘n 

Cadillac, nee ek dink ‘n Rolls Royce, het hy gery. 

V1:  O, wow! 

A:  ‘n Ou Rolls Royce; dit was vir hom ... 

A:  Hy’t dit geweldig geniet om met hierdie kar ... Toe gaan ons weg met die skip, voor die tyd. 

Toe staan die Rolls Royce daar by die kaai, en sy ma, Humphries se ma – Humphries was 

seker ‘n jaar of 50 toentertyd – en sy ma het toe saam met hom gekom om die boys nou te 

kom afsien. En hy’t die stoeltjie uit die kar uit gedra vir sy ma en sy ma sit op die kaai en 

Humphries roep: “Boys! This is my mom! Hey!” Hy sê: “Three cheers for Mom!”, roep hy. 

Dan roep almal “Hey!” Maar hy’t nou ‘n doppie op, Humphries, want in die kar was daar 

mos ‘n klein bartjie, ‘n bar gewees. 

  Maar ek het hom toe al geken, want ek was toe Mario-eiland toe, Gough-eiland toe, en 

elke keer het hy iets met die vervoer te doene. So ek het Humphries toe heel goed geken 

by dié tyd, jy weet. Hy’t belanggestel in my, jy weet, die outjie wat al ‘n paar keer weg was 

met die skepe. So toe ek terugkom van Antarktika, toe sy hy “My boy,” sê hy vir my, “I’ll get 

you a car.” Al die ander manne is nou met die familie afgehaal, jy weet, en daar was 
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natuurlik niemand vir my nie. So Humphries het hom ‘n bietjie oor my ontferm, jy weet. 

Toe’t hy nou vir my ‘n Volkswagen Beetle gegee, en daar kon ek nou ‘n bietjie meer 

rondkarring. 

V1:  Ag lekker. 

A:  Ja. En ek het ‘n meisie geken in Kaapstad, wat ‘n dogter was van die Eerste Offisier van die 

Tristania. Hy’t ‘n dogter gehad, en die het hy toe nou vir my ... Ek het die al ‘n keer van te 

vore ontmoet toe ons terugkom van Gough-eiland af. En ek het toe vir haar gevra om ‘n 

bietjie met my uit te gaan, bioskoop toe of iets van die aard, en nou’s ek saam met die GG 

Volksie na die bioskoop. Ja, nou daardie jare, dit was net dinge wat jy nie kon doen nie. So 

onmiddellik het iemand die GG opgebel en gesê ‘hey, die ... dit was ‘n outjie; hy’t ‘n meisie 

uitgevat’ ...  

A:  Humphries na my hotel toe – “Dick, I’m in the shit” sê die. Wat dan? “Nee, we’ve reported 

you with a girl in the Volkswagen.” Ek sê “What do you expect? ... You made the car 

available to me.” O! Hy sê: “Don’t you worry, my boy; I’m just joking. No, my boy ... !” 

V1:  Dis nogal snaaks! 

A:  Ja, dieselfde Humphries was toe later ‘n bestuurder van Jan Smuts Lughawe. Jy weet, toe 

dinge moeilik was ... En hy sou toe Jan Smuts ‘n bietjie regruk, en hy het daar goed in 

geslaag. En toe later is hy ook maar weer dood. Almal gaan dood, weet jy? 

V1:  Is daar iemand van die tweede ekspedisie wat nog leef? 

A:  Ek het geen kontak ooit ... Ja, ek het met Barry Butt en Anton Swanevelder ‘n bietjie kontak 

gehou. Maar Barry Butt is toe Australië toe, as hoof van ‘n myn in Australië. Anton het by 

my kom kuier; ek het by Anton gekuier, en toe skielik is hy geskei ... En hy was ‘n baie 

godsdienstige man, baie oulike man, en ek was stomverbaas toe hy skei, want hulle het 

kinders ... En ‘n oulike vrou ook weer. So daar het die kontak toe ‘n bietjie vervaag. Die 

oudste dogter is oorlede; ek dink hy’t ‘n fils (seun) gehad. Ek dink dit was een van sy 

probleme; hy was ‘n bietjie homo-agtig en hy’t nooit tevore ..., in my ondervinding het ek 

nooit tevore raakgesien nie dat enigiemand sulke neigings gehad het nie. En nou ja, hy’t 

daai tyd wel sulke neigings gehad, maar dit het nie gepla nie, want as mense nie belangstel 

nie, dan gebeur daar niks, jy weet? Maar dit was nogtans nie lekker nie, jy weet, want dan 

lyk ... Die kamers grens almal aan mekaar en dan sit die outjie en gesels met ‘n mannetjie, 

wat miskien gevoelig was vir sy aandag, want hy was ‘n mediese dokter, en die mannetjie 

was ‘n assistent van die diesel mechanic, ‘n oulike ou, maar nou juis vir die assistent van die 

diesel mechanic om nou vir die dokter as ‘n vriend te hê, kon hom maklik bietjie beïnvloed. 

Dit was ‘n bietjie ongemaklik. Nou probeer jy slaap, en kort-kort hoor ek die gefluister hier 

langs my – daar was net ‘n ligte afskorting natuurlik. Naderhand dan bang ek maar op die 

blêrrie mure – ‘jong, dis slapenstyd; man, toe ... hy weg wees.’ 
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  Dit was taamlik marginaal, maar dis tog natuurlik wel ... Van der Westhuizen kon dit nie so 

goed hanteer allemaal nie. Maar hy hanteer alles, verstaan jy? 

V1:  Ja, hy het nie weggeskram daarvan nie. 

A:  Nee, hy hanteer alles, maar in werklikheid slaag hy nooit daarin nie. So dit het nie so goed 

afgegaan gewoonlik nie.  

A:  Ek weet glad nie of hy eens in die land is nie. Hy was vroeër ... Hy’t in Europa gewerk. EK 

dink hy was ‘n ISKOR-man gewees. 

V1:  Ons het regtig ... Ons het met nogal redelik van die derde ekspedisie gesien ... en van die 

eerste ekspedisie. 

A:  Martin was van die derde ekspedisie. 

V1:  Martin was leier, en Sias van Wyk was op daai span gewees. 

A:  Ja, oulike ouens, almal. Nou op die tweede ekspedisie was ook wel ... 

V1:  En Johnny Strydom ... 

V2: Was hy nie later nie? 

V1:  Hy was op die tweede ekspedisie. 

A:  Ja. 

V1:  So ons het ‘n paar van daai mense gesien, maar daar’s min mense van die tweede 

ekspedisie wat ons enigsins kon opspoor. 

A:  Het jy enige ou gesien van die tweede ekspedisie? 

  Dis al reeds op Antarktika wat Platkin ...die wou nou niks te doen hê met die Antarktiese 

vereniging, die Antarktiese Klub, die Dpeartement van Vervoer ... Almal het hom altyd 

ingedoen, verstaan jy? Hy was só ‘n ou. En dit was baie onaangenaam. Dis lastig as ‘n ou 

wat veronderstel is om een van die topmanne te wees op so ‘n ekspedisie, almal geduring 

afbreek en  ... Jy weet, as die ou nie op die basis was nie, en Van der Westhuizen weg was 

met die geoloog, dan het hy alles, alles ernstig ondermyn. 

V1:  Ja, ja. 

A:  Dis moeilik om dit te verduidelik, maar dit was lastig. Dit was nie lekker nie. Maar nogtans, 

dit het gewerk op ‘n manier. 

V1:  Ja, niemand het lewenslange skade oorgehou nie. 

A:  Nee wat. Nee, ek dink nie so nie. Behalwe hyself ... 

V1:  Ja. 

A:  Want hy’t toe later AIDS gekry en is toe oorlede. So hy’t homself toe natuurlik baie skade 

berokken. Nie daarvandaan nie, maar daarna. 
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V2:  Nee, ek wonder maar net ... Toe jy nou sê van die VIGS ... Dit was tog nie in daai tyd so 

bekend nie, was dit? 

V1: Nee, hy sou dit eers in die later  ... 

A:  Nee, dit was later ... 

V1:  Hy sou dit eers later opgedoen het. 

A:  Ek was natuurlik ... Platkin ... 

V1:  ‘80’s. 

A:  ... wou niks met my te doene gehad het nie, verstaan jy? 

 Hy’t ‘n baie onaangename invloed het hy uitgeoefen. Maar toe later is ek ‘n keer met 

Ankie, is ons op ‘n vliegtuig na Singapoer toe – dit was op uitnodiging van ‘n skeepseienaar 

wat ‘n skip te water gelaat het in Japan, en ons uitgenooi om na die ter waterlating van die 

skip te kom. En toe sit ons nou op die vliegtuig, en daar sien ek Platkin weer daar! Nou ja, jy 

weet, toe die vliegtuig nou land op Mauritius, toe gaan ons van die vliegtuig af – toentertyd 

was daar ‘n stop vir ‘n paar uur of iets, dan gaan ons weer verder. Toe gesels ek met 

Platkin. Toe’s daar ‘n jong Suid-Afrikaanse dokter saam met hom op die vliegtuig, en die 

outjie was so gay soos kan kom, en nou ja ... 

V1:  Toe was hy nou heeltemal uit die kas uit. 

A:  Ja, en hy’s toe lateraan dood. Nou, Martin was op sy begrafnis gewees. Want hulle het 

iemand gesoek om ‘n toesprakie te lewer. Hy was nou op Antarktika, toe’t Martin iets vir 

my uitgevra. Nee, die ou het so baie skade berokken; ek stel nie belang om ... behalwe 

miskien om bietjie sand op te gooi, dis al. Maar ja, oukei, hy was ‘n Joodse dokter. Elke 

mense het sy interessante aspekte natuurlik; hy ook. 

V1:  Ja, ja; uit die aard van die saak. 

A: En sy ouers ... Sy pa het ook maar met moeite ‘n bestaan gemaak, en hierdie seun was 

hulle groot trots natuurlik. ‘n Baie goeie verstand, nou ja ... 

V1:  Het hy ooit nodig gehad om iets vreesliks te doen op Antarktika? Iemand se tande te trek, 

of iemand hul been gebreek ... ? 

A:  Nou ja, hy was die mediese dokter. Ja, ek sal nie iets vreeslik kan onthou nie. 

V1:  So daar het nou nie iets spesifieks gebeur, van ‘n operasie of iets wat ‘n mens nou sal bybly 

nie? 

A:  Nee wat. Dit was ... Dokkie ook nie op die eerste eskpedisie was ‘n baie groot dinge; was 

van dinge wat hy moes doen. 

V1:  Ja, hy’t mos ‘n paar eksperimente gedoen? 

V2: Hy’t navorsing gedoen, as ek reg onthou. 
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A:  Hy het wat? 

V1:  Dokkie het ‘n paar ... 

V2: Het navorsing wat ‘n mens nodig het om daar te oorleef ...  

V1:  Bietjie bloed getek en goed. 

V2:  En suikervlakke en dié klas van ding. 

A:  Ja, hy’t hom besig gehou. Hy’t ook agterna iets gepubliseer, dink ek. 

V1:  Ja. 

A:  Ag, weet jy ... Dis vir my bietjie nonsens al die goed eintlik, moet ek sê. Maar ... Jy weet, ek 

bedoel dis ... Daar’s baie plekke op die wêreld wat kwaaier klimaat het as ‘n klompie ouens 

wat op ‘n gerieflike basis op Antarktika sit en kuier – Rusland; die werkskampe in Rusland 

wat jy gehad het daardie jare nog. Jy weet, so vir my was dit eintlik nie ... Vir Dokkie ook ... 

Dit was vir Dokkie ook ‘n groot avontuur, en ek dink hy was ook bly om bietjie weg te kom 

van sy verpligtings van ‘n plaas wat nie so mooi gewerk het nie ... 

V1:  Maar ek het tog die indruk gekry hy wou nie noodwendig sy lewe wy daaraan om ‘n 

huisdokter te wees nie. 

A:  Ja. Wel, hy het natuurlik geboer; hy was ‘n suikerboer. Ag, ek weet nie; ‘n oulike ou. Hy was 

‘n gesellige mens, ‘n gesellige mens, en ons het natuurlik ook die radioman – wat was sy 

naam? Nick – ons het ‘n Dick en ‘n Vic en ‘n Nick daar gehad, en Nick was ook ‘n oulike ou. 

Nick was die radio-operateur. Maar hy het by, hy was Meneer Suid-Afrika gewees ... 

V1:  O! 

V2: Is dit? Dít het ons nie geweet nie! 

A:  Ja, hy was Meneer Suid-Afrika gewees, en hy het by Trek Airways gewerk as ‘n radio-

operateur – vroër het hulle aan boord van vliegtuie ook radio-operateurs gehad.  

V1:  O? 

A:  En daar’t hy gewerk. En toe ... Maar ek meen hy het ‘n meisie, ‘n vrou gehad – ek dink hy 

was klaar getroud toe. En dit was ‘n dogter van ‘n ryk boer. En Nick was ‘n eenvoudige ou 

van opleiding wat ‘n bietjie die limelight gevang het toe, Meneer Suid-Afrika geword, en sy 

vrou – wat’s sy vrou se naam nou weer? Oulike vrou. Maar hy moes homself bewys gedurig 

by sy skoonfamilie. 

V1:  O aarde. 

A:  Hy was eintlik nie goed genoeg vir die dogter nie. Nou die dogter het niks probleme 

daarmee gehad nie. Sy was mal oor hom en hy oor haar, maar haar familie was ‘n bietjie 

moeilik oor hom, oor Nick Erasmus. En hy het van die geleentheid gebruik gemaak om 

Antarktika toe te gaan, Meneer SA, om ‘n bietjie te sê: hier is ek. 
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V1:  Ja, “I’m a man”. 

A:  Ja, dit het hom ‘n bietjie op die kaart geplaas, as ek dit so kon stel. Maar hy was ‘n oulike 

ou. Ek moet sê, ek het baie van hom gehou. Nooit weer veel kontak met hom gehad 

agterna nie. Hy’t ‘n tragiese lewe gehad, want hulle kon geen kinders kry nie, so hulle het 

kinders aangeneem, en toe hul die laaste kind gaan haal het ... Ja, ek dink die laaste van 

twee of drie; ek kan nie onthou nie. Toe’s hulle in die kar verongeluk. En toe’s sy vrou 

oorlede, en toe sit hy nou met die kinders, alleen. 

V1:  Sjoe. 

A:  En toe het hy ... Hy’t ‘n goeie huisagentskap gehad op Kempton Park, en dit het goed met 

hom gegaan. Maar dié ding het hom gebreek, en hy ... Ek dink hy’t ook aan die drank 

geraak toe. Baie agteruit gegaan by sy besigheid, en die besigheid het opgebreek toe. En 

hy’t vir ander mense begin werk – alles, jy weet, mense wat hom gunste bewys het, meer 

as ‘n carrière. En toe ... Maar sy kinders het by hom gestaan; die kinders was baie lief vir 

hom, dink ek. Maar ek het nooit weer kontak met hulle gehad nie. Jy weet, toe ons ... Ankie 

en ek is toe Engeland toe. Ons was vyf jaar in Engeland, wat ek uit hierdie dinge ... Toe 

verloor ek kontak ‘n bietjie, maar half met ‘n paar mense wat ... Ons het altyd kontak 

gehou met almal eintlik, behalwe met Jors. Maar as jy weg is, is jy weg. 

V1:  Ja, as jy uit sig is, uit hart. 

A:  Ja. En vroeër was dit nie so nie, jy gaan gou ‘n bietjie kuier in Suid-Afrika nie, jy weet. Ek het 

in Engeland gewerk vir die Sitrusbeurs en Ankie was vyf jaar lank nooit terug nie. 

V1:  Sjoe. 

A:  By haar familie. En Ankie was die oudste van sewe kinders, in Pretoria. Die Beurs het nie 

gevoel dis nodig om vir haar ‘n trippie aan te bied. Ek was self wel ‘n paar keer hier vir my 

werk toentertyd, jy weet, maar ek mog nie ... Dit was net nie ... not on the cards. 

V2:  Wanneer het julle mekaar ontmoet, so tussen die eilande en Antarktika? 

A:  Nee, ek het Ankie ontmoet toe ek teruggekom het van Antarktika.  

V2: O, so dit was toe nie ... 

A:  Ja, dis ook weer ‘n grappige storie, want ... Jy weet, nou kom ek terug. Nou was ek die 

eerste ou wat op al die plekke was – Marion-eiland, Gough én Antarktika. En ek was by die 

Weerburo, en Piet du Toit was by die Weerburo, en ... Wie’s dit? 

V1:  Taljaard? 

A:  Ja, Taljaard, maar ...  

V1:  Engelbrecht? Le Grange? 

A:  Die man wat ek vir jou genoem het. Hy was op Bloemfontein ... Triegaardt. 
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V1:  Triegaardt. 

A:  Daan Triegaardt. En nou ek was toe ongetroud, en as jy ongetroud is – en ek was toe ... ek 

weet nie, hoe oud was ek toe ek terugkom van Antarktika ... ? 

V2:  Middel tot laat twintigs? 

  Ek dink ek was 28 toe ek terugkom van Antarktika. Ons is getroud toe ek 30 was, so dis 

seker daar rond. Nou kom ek by die Weerburo aan. Triegaardt en Piet du Toit, en nog 

iemand, wat my so aangemoedig het, onthou jy? 

  Van den Bergh! Ja. Nou sê die ouens vir my, ‘daar’s so ‘n oulike meisie wat hier werk; ‘n 

Hollandse meisie; jy moet vir haar ontmoet’. Nou, as daar nou iets is wat jy nou nié vir 

iemand moet sê nie, is dit hoe oulik ‘n meisie of hoe oulik ‘n seun ... Want dan wil jy mos 

nou ... 

  Ek raak nou ‘n bietjie soort van ... En Van den Bergh het opgestaan en die deur so bietjie 

toegemaak en dit was nou onder mekaar besluit dis nou net iets vir my! Dit was Van den 

Bergh en Triegaardt, het so gemaak, hê? 

V1:  Ja, in elk geval, dit was nou die , ek hou die meisie nou ‘n bietjie dop natuurlik. En toe is 

daar ‘n Kersdans van die Departement van Vervoer, en daar het ek Ankie eintlik ontmoet, 

en toe kom ek agter die ouens is reg! 

V1:  Toe was hulle al die tyd reg gewees! 

A:  Ja. En ja, daar’s ons ... Dis omtrent 50 jaar terug; dis 45 jaar terug. 

A:  47, 48 jaar terug, ja. 

V1:  Oukei, dis eintlik alles. As ek nog spesifieke vrae het, dan sal ek maar e-pos of bel. 

A:  Jy’t baie min om te vra. 

V1:  Hm? 

A:  Jy’t my baie min gevra. 

V1:  Ja, daar’s ongelooflik baie om te vertel altyd. Maar as ons nou aan ander goed dink, sal ons 

weer in kontak wees. 

V2:  Ja, veral spesifieke feitevrae, sal ek dalk op terugkom. 

V1: Nee, mens kan altyd weer ... Ons kan onderhoud op onderhoud voer. Daar’s gewoonlik 

baie.  

A:  Ja. Nou Hannes le Grange het begin ... Hy wou ‘n boek skryf. Hy het vir almal gevra, as 

iemand ‘n bydra wou maak oor iets, ‘n interessante storietjie of so, en ek weet nie of 

mense dit gedoen het of te not, weet ek nou nie.  
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A:  Want sy vrou het natuurlik die ... waarskynlik die boek, die manuskrip beskikbaar. Dit mag 

baie vir julle interessant wees. 

V1:  Ja, ons sal baie graag daar wil uitkom. Ek sal baie bly wees as ons dit in die hande kry, want 

dit lyk of hy ... Hy het redelik goed dagboeke gehou, sover ek kon aflei uit die paar artikels 

wat hy geskryf het. 

A:  Hierdie ou op Tristan da Cunha, wat ek genoem het, Nico Scheer, is so ‘n paar jaar later in 

Suid-Afrika oorlede. Hy het teruggekom van Tristan da Cunha af, siek geword – hartaanval? 

Ja, hartaanval.  


