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V: Hierdie is 'n mondelingse geskiedenis onderhoud met Mnr. Johan Bothma. Ons is by sy huis in 
Pretoria en dit is vandag 15 Oktober 2010. Okay, so u was eers Marion toe, voor u Antarktika toe is? 

A: Ja. 

V: Nou hoe het dit gebeur dat u Marion toe is? 

A: Nee ek het destyds op... Ek was werksaam op die Ciskei lughawe toe die Oos-Londen lughawe, in die 
jare vroeg '50 gebou was. Toe die keer op loopbane. Toe word ek King Williams Town toe verplaas, 
om te werk op die Ciskei lughawe, by King Williams Town. En toe hoor ek... Toe word ek so bewus 
van die eiland. Toe doen ek aansoek om te gaan. Toe kry ek tot my groot teleurstelling die nuus, daar 
is klaar 'n ander man, wat eenkeer 6 maande daar was. En toe... Hy het aansoek gedoen. En toe net 
'n paar maande later, 'n paar weke later, laat weet hulle: stel ek nog belang? Hierdie man is medies 
afgekeer. Toe is ek natuurlik in die wolke. Dit was toe 1952, laat '52. En dis toe daar, wat ek ewe 
vinnig eendag, moes ek padgee daar, en natuurlik gou vir my ouers gaan totsiens sê, want hulle weet 
toe niks daarvan nie. En wat ons toe Pretoria toe kom, om ons klere, want ons beskermde klere was 
daardie jare, alles van die weermag. Die jasse, en die hemde, en die langbroeke, en sulke goed. 

V: Nou het die weerburo u aangestel die jaar? 

A: Ek was toe gekies, ja... Ek was... Daar was 'n lid nodig vir die weerkundige span. Hulle het toe die 
tekort gehad. Dis toe wat ek een van die weerkundige span word.  

V: En wanneer is julle toe... Toe julle in Pretoria die klere gaan haal het, het julle enige spanopleiding 
gedoen? 

A: Nee. Spanopleiding was nie nodig nie. Jy het gegaan omdat jy 'n bepaalde vaardigheid gehad het.  

V: Okay. En julle het 'n kok gehad? 

A: Ons was gelukkig die eerste span Marion toe, wat 'n voltydse kok gehad het. Dit was George 
Grundling. 

V: George Grundling? 

A: Ja, hy was 'n opgeleide kok, hoor. 

V: Kon hy lekker kook? 

A: Hy kon baie goed kook. Hy het in sy vroeër tyd, was hy 'n kelner op die treine. Passasiers treine. 

V: En wanneer was julle toe af Marion toe? 

A: Dit was toe vroeg April '54. Is ons van Salisbury eiland in Durban, het ons vertrek op die SAS 
Transvaal. Die fregat. 

V: En julle sê julle het van Durban vertrek? Julle moes seker van Johannesburg Durban toe gaan, of van 
King Williams Town Durban toe... 

A: Ja ons het met die trein. 

V: Met die trein? 

A: Met die trein af. 

V: So julle familie kon nie maklik sommer vir julle kom groet het, op die kaai nie? 

A: Nee. Nee ons het voor die tyd vir hulle almal gaan totsiens sê. 

V: Het julle die span... Die hele span vooraf ontmoet?  

A: Ja ons het hulle net betyds so leer ken, wanneer jy gegaan het vir jou mediese ondersoek en al 
daardie tipe van goed. En natuurlik ook met die uitreik van die beskermende klere. Jy het nie een vir 
een gegaan nie.  

V: Wat het hulle julle vertel, van die eiland vooraf? Wat het 'n mens geweet van die eiland? 

A: Ag nee. Ons het maar net geweet... As 'n oud weerkundige man het ek bietjie meer kennis gehad. 
Maar jou kennis is maar taamlik gebroke. Eina. Jy weet. Jy leer maar eintlik wanneer jy daar kom.  

V: Wie het die skape vir julle gegee? 

A: Nee die skape was - die departement. 



V: Het hulle die skape gegee? 

A: Ja. 

V: Moes julle aanteken as julle skaap geslag het? 

A: Nee die skape was deel, om vir die mense vars vleis te gee. 

V: Het die skape lank gehou, of het julle almal... 

A: Nee dit het nie baie jare gehou nie. Die probleem met die skape, op daardie sagte grond. Kyk dis mos 
'n pappery amper. Die grond oppervlakte. En die skape se kloutjies het nie geslyp met hulle lopery 
nie, dan het die kloutjie al langer geword. Sodat later, die pootjie het... Hy het amper langs sy pootjie 
geloop. En dit was sleg. Ons het probeer om die kloutjie ook bietjie korter te maak, maar dit was nie 
so 'n groot sukses nie. En natuurlik, seker 'n ding vanweë die koue, het die goed se wol geweldig 
gegroei. Ons het dit ook op 'n stadium nodig gevind, omdat die skaap, jy het maar een per maand 
geslag, dat die skape wat nou al 'n bietjie langer loop, moes jy skeer. Dis dan wat ons in daardie 
vroeë jaar, onder in die grotte gekry het, waar dit droog was. En hulle dan geskeer. 

V: Wie het die skape geslag? Die kok? 

A: Ja, ons het almal maar. Elke ou wat gedink het hy weet genoeg. Ek het nooit kans gesien om 'n skaap 
se keel te sny nie, maar ek het wel in die Karoo groot geword. van my familie was slagters gewees en 
so aan, ons het geleer. Ons oumas en oupas was boere. Ons het geleer. Ek het maar geleer die vel 
afslag. Maar daardie goed was so vet. Ontsaglik vet, vanweë die kos wat hulle kry. 

V: Moes hulle die kos daar sommer eet? Die plante? 

A: Ja hulle het gewy op die eiland, van die gras. Want die eiland was oortrek met 'n paar grassoorte. 

V: Toe was julle net vir ses maande daar gewees, of was dit die span wat 'n hele jaar gebly het? 

A: Nee ons was die eerste span, wat die hele span 'n jaar was. 

V: Het julle vooraf geweet julle gaan 'n hele jaar bly? 

A: Ja. Nee. Ons het geweet. 

V: Hoekom het hulle besluit om spanne vir 'n jaar te stuur? 

A: Ag ek dink hulle het aanvanklik gedink die weer is te woes, die mense kan dit nie langer as ses 
maande hou nie. Toe vind hulle uit, dit was nie so erg as wat hulle gedink het nie. En dis dan ook 
natuurlik goedkoper. Jy het nie elke ses maande 'n skip, met al daardie onkoste... 

V: Hoe was dit om met die Transvaal af te gaan ? 

A: Nee kyk, die fregatte was maar hulle was geneig om – ek kan nou nie onthou... was dit om te "pitch" 
of "roll", maar ek het baie seesiek geword. En die fregatte het nie plan gehad, met die deining en 
die... As jy eers ver van die land af was. Daar na onder toe het jy mos 'n baie woeste see, met die 
frontale stelsels en goed. Dan het die fregat sy, by geleentheid op daardie hoë deining, het sy neus 
uit die water gekom, en dan... Slaan hy so. Jy hoor hom 'n slag, so as hy met die see kennis maak 
mee. 

V: Genade. So mens kon nie elke aand so vas slaap nie? 

A: Nee, jy kon nie so lekker slaap nie. 

V: Watter diere het julle nog saamgeneem? Dit was die skape... 

A: Nee, skape en hoenders. 

V: En hoenders? 

A: Ja. 

V: Het julle nie katte saamgeneem nie? 

A: Nee. Toe ons daar kom, was daar al 'n kat of twee. 

V: Was die katte toe al wild gewees, of was hulle nog mak? 

A: Nee ek... Nee die katte wat ons... By die basis was mak. vir geselskap. Hulle was baie mak. Hondmak. 

V: Maar die... Was daar katte op die eiland wat..? 

A: Nee nog nie. Dit was van... Die katte daar was ongelukkig mannetjie en wyfie. En hulle het... Jy weet 
hoe katte, kan geweldig aanteel. En omdat die katte nie almal in die basis meer gehuisves was, of 
kon word nie. Het hulle uitgewyk. En dis toe wat hulle begin maai het onder die voëls. 

V: Maar die katte in daardie jaar, in '54, hulle was nog mak en in die basis? 

A: Ja. 

V: Ja? Was daar 'n gunsteling kat gewees? 

A: 'n Watse ding? 



V: 'n Gunsteling. 

A: Ja daar was 'n ou wyfietjie, en twee mooi jong mannetjies katte. 

V: En wat was hulle name? Kan jy onthou? 

A: Ek sal moet baie dink daaroor. 

V: O, okay. Was daar die kat Ma? Daar was blykbaar 'n kat gewees met die naam Ma? Was sy nog daar? 

A: Daar was 'n wyfie katjie toe ons daar gekom het.  

V: Wat is haar naam? Ma? 

A: Nee die onthou ek nie. Ek weet nie daarvan nie. 

V: So daar was 'n wyfie kat gewees?  

A: Ja. 

V: Toe julle daar kom. En dan het julle hoenders saamgeneem. Kan u onthou hoeveel hoenders dit was? 

A: Nee dit was nie so... Die idee was maar, die hoenders sou ook broei. Ja. 

V: Het die hoenders gebroei? 

A: Weet jy nee. Hulle het nooit kans gekry nie, want daar was die probleem. Die henne het gelê... As 
daar net meer as twee of wat eiers... Dan - jy weet van die Pedi-voeltjies, daardie wittetjies- hulle het 
by die hok ingegaan en dan het hulle die eiers gevreet.  

V: O so dit het nooit... 

A: Ons kon nooit eiers versamel, dat jy op 'n gereelde grondslag, kon eiers eet nie. Ons het... Deel van 
jou rantsoen was, in die begin, eiers gaan saam. En dan laat jy dit in 'n vloeistof lê. Ek het... Ek het 
nou die naam van die vloeistof, wat hom help om vars te hou. En terwyl die eier vars is, het – so ver 
ek onthou – gesink. Maar as die eier begin sleg raak dan begin dit dryf, die gas wat dit ontwikkel. Dan 
moes jy hom weggooi. 

V: En hoe lank het die eiers gehou? 

A: Nee, so paar weke darem. 

V: O, dan toe die eiers op is. Wat eet julle toe? 

A: Nee, dan het jy nie eiers nie. Dan was alles uit blikkies. Want die wat hulle nou het, deesdae, het 
hulle dit so rojaal, met al die verkoelingsgeriewe... Was alles, alles, alles uit blikkies. Ek onthou, weet 
jy, ons het so baie baked beans gehad, dat toe ek van Marion af kom, kon ek jare lank nie baked 
beans in die oë kyk nie. Ek kon dit nie verdra nie. Maar vienna-worsies, en al sulke goed, jy weet, 
alles. 

V: Nou kon George darem toor bietjie met blikkies kos? 

A: Nee hy kon. Hy kon. 

V: Het hy vir julle brood gebak? 

A: Ja.  

V: En toe daar nie meer eiers is nie, wat het hy gebruik? 

A: Ek weet nie. Dit was sy probleem.  

V: U het nooit self die geleentheid gekry om, om die eiland te stap nie? Was daar tog mense wat dit 
gedoen het? 

A: Nee, ek het... Ons weerkundige personeel, ons was net drie. En jy het 'n bepaalde werk gehad. Daar 
was in daardie vroeë dae nooit die geleentheid gewees vir die weerkundige personeel om sommer te 
gaan nie. Jy kon op 'n dag stap gaan, jy weet, en dit het ek wel gedoen. Ek weet, ek het eenkeer in 
die middag geloop. Ek dink dit was twee drie van ons, maar dit was nou nie almal weerkundige 
personeel nie, dat jy van die basis sal wegloop, en die nag het gedaal, en jy het terug gekom. En 
omdat daar nie ligte na tien was in die aand nie, kan ek  onthou, het ons half verdwaal. Ons het 
heeltemal aan die bokant van die basis verby geloop en toe gelukkig op 'n plek in die donker 
uitgekom, wat jy geëien het. Maar nou, dis paaie of een van die plekke, jy weet. 

V: O wat jy kon herken? 

A: En toe kon jy jou pad terug kry. Maar dis baie gevaarlik. 

V: Maar 'n mens raak seker 'n bietjie benoud, as jy nie...? 

A: Ja jy raak benoud. 

V: Is daar mense gewees op daardie span, wat om die eiland geloop het? 

A: Ja. Ja. Maar dit het ten minste drie, vier dae geneem, om, om die eiland... Want die eerste nag of die 
tweede nag, was by [onduidelik] – daardie ou hutjie wat ek vir julle gewys het. 



V: O ja. Het hulle by die hutjie oorgeslaap? 

A: Dan het hulle daar geslaap, en was maar te dankbaar, die eerste ouens wat gaan stap het, wat 
daardie ding gekry het. Want die ses maande spanne het nie, na my wete, om die eiland gestap nie. 

V: Wie is die ouens wat... Kan u onthou, hulle name, wat die hutjie gekry het? 

A: Nee. Ek moet eerlik wees. Ek kan nie onthou wie die eerste daar was nie. Ek kan nie onthou nie. 

V: Sou jy graag wou saam gestap het? 

A: Ek dink, ek sou as ek die geleentheid gehad het. Die tyd gehad het, sou ek graag wou. Ek het 
eenkeer, toe ek jare later met 'n inspeksie was... Ek het die weerkundige inspeksie so gou as 
moontlik afgehandel, en toe, toe was daar ook al op bepaalde plekke vir die mense, die katjagters en 
die, toe was die eiland span al groter. Dit het toe nie meer net oor die weerkunde gegaan nie. Jy 
weet, nou al die verskillende soorte diere en die plantspesies, toe was daar op 'n hele aantal om die 
eiland, klein hutte opgerig gewees. Waar die mense kan of oornag, of kan bly. vir so lank hulle van 
die basis weg is. En toe het ek eenkeer, met 'n, ek dink dit was in 1981, toe het ek gaan stap. En toe 
het ek amper halfpad, om die eiland gekom. 

V: Het enige iemand op die eerste span besonder begin belangstel in die dier- of die plantelewe, en 
begin notas maak daaroor?   

A: Nee, na my beste wete nie. Ons jy het kennis geneem, maar gekyk waar dit is. En jy kon nie help om 
al die soorte pikkewyne en al die voëls, want dit is so baie interessant. 

V: Maar daar was niemand wat nou 'n spesifieke studie daarvan begin maak het nie? 

A: Nee. 

V: Probeer maak het of..? 

A: Nee na my wete. Ons was almal op die weerkunde, en die ander was onderhoudspersoneel. Hulle 
was nie... 

V: O, wat ek wou weet van die skape. Dit lyk my hulle het gelam? 

A: Ja, dit het 'n paar keer gebeur, maar nie te dikwels nie. 

V: Maar nie te dikwels nie. En in die jaar wat julle daar was, het julle toe die skape opgeëet, of was daar 
skape oor? 

A: Nee. Daar het... Kyk die skape... Ek kan ongelukkig nie onthou hoeveel jaar die skape daar was nie, 
maar dit was 'n paar jaar. Maar toe het hulle op die ou end besluit, dit is nie meer die moeite werd 
nie. 

V: Daar by die basis, was daar so meertjie, net daar anderkant... 

A: Ja. Gentoo 

V: Gentoo meer.  

A: Gentoo meer. 

V: Het julle hom nog Gentoo meer genoem? 

A: Ja. 

V: Was daar Gentoos gewees. 

A: Ja die Gentoos was in daardie rigting. Ons het gewoonlik die Gentoos gekry, die naaste aan... Tussen 
die basis en Crawford Bay. In daardie omgewing. 

V: Wie was die kaptein van die Transvaal? Kan u onthou?... Het julle met hom iets te doen gehad? 

A: Nee... Nee. 

V: Het hy julle net afgevat as passasiers? 

A: Ja. 

V: Die leier van hierdie span, wie was dit gewees? 

A: Ons eerste span. Was Gerhard Prinsloo. 

V: Gerhard Prinsloo? 

A: Ja 

V: Was hy aangestel net as leier, of as 'n weerkundige ook? 

A: Nee, hy was 'n weerkundige. In daardie jare, was die senior weerkundige ook die leier. 

V: Okay. So hy het outomaties die leierpos gekry? 

A: Ja. 

V: Het julle ooit met iemand gewerk by die Departement van vervoer self? Wie was die staatsbeampte 
wat julle gehelp het? Kan jy onthou? 



A: Nee, kyk... Omdat ek veral, in daardie vroeë jare, ek was op 'n buite stasie geplaas. Ons het nie 
kontak gehad met hoofkantoor personeel nie. veral, nog met die Weerburo-personeel, ja, maar nie 
met die departementele personeel nie. 

V: Watter... Hoe was die spandinamiek gewees? Die... Hoe het julle met mekaar oor die weg gekom? 

A: Baie goed. 

V: Baie goed? 

A: Ja. 

V: Was dit meer Afrikaanse of Engelse mense...? 

A: Nee daar was Engels ook. Maar ons het maar albei tale, jy weet. Party, ons het maar altyd feitlik 
Engels... En ander. Maar oor die algemeen was ons mense, veral die eerste span, almal tweetalig. Die 
spreektaal was Afrikaans. Met daardie eerste span. 

V: Wat het julle gedoen vir ontspanning? 

A: Ons het baie boeke gehad. En ons het 'n biljart-tafeltjie gehad. 

V: Ja? So kleintjie? 

A: Ja en bo-oor hom, 'n tafeltennisblad.  

V: Het julle... drank en sigarette nog gekry by die Departement? 

A: Nee. Weet jy daardie eerste jaar, moes ons koop. Jy het nie verniet gekry nie. 

V: O het julle gekoop? 

A: Ons moes koop. 

V: Haai. vir 'n hele jaar? 

A: Ja.  

V: Ja. 

A: Jy moes, jy moes aandui hoeveel jy rook, en dan het hulle daarvolgens... die hoeveelheid afgestuur.  

V: Want jy moes betaal daarvoor? 

A: Ja. Maar dit was sigarette. Maar die drank, was net bier. 

V: Net bier? 

A: Net bier. 

A: Nee. Net bier. 

V: En niks hardehout nie? 

A: Niks hardehout nie. Jy sal, as jy nou mooi onthou op daai foto’s van die... Was alles net bierbottels. 

V: Ja sulke outydse bierbottels. 

A: Daardie groot ou bottels, ja. 

V: Watter uitdagings was daar aanvanklik, om te werk op Marion eiland? 

A: Ag ek dink dit was maar om gewoond te raak aan die weerkundige elemente, want jy kan nie... Ek 
kan onthou. Weet jy nou dat jy dit noem, ek kan onthou, eendag, jy kry hierdie geweldige storms. Ek 
onthou dat ek eendag... Ek moes uitgaan, uit die aard van die saak, jy moet uitgaan vir weerkundige 
lesings, en sulke dinge. Het ek daar buite, op die dwarspaadjie geloop, geklee in my groot, warm, 
lang jas. Dit was koue... met daardie koue fronte, met die tipe reënerige weer. En die wind het van 
die berge se kant af gewaai. Die woeste, ergste winde, was tussen Noordwes en Suidwes, en ek het 
uitgestap en skielik het die wind my gegryp. En ek het gehardloop, van die groot... die hoof basis af,  
al op so smal plantpaadjie. Ek kon net eenvoudig nie stop nie. Tot ek later... eerlik waar ek het gedink 
ek gaan daar iewers by Gunner's Point in die see van die rotse af val. Ek was genoodsaak om net af te 
duik van die plantpad in die modder in. 

V: Dat die modder mens so bietjie stol? 

A: Ek was deurweek, my klere. Dit het... 

V: Hoe het daardie jas toe droog geword? 

A: Ek moes hom ophang. Ek het toe gewoon in die ou Tristan-huisie. Een van die klein buite die gebou. 

V: Hoe het julle besluit, wie bly waar? 

A: Dit het maar... Ag die leier, saam met die ander manne. Ons was byvoorbeeld, twee weerkundige 
manne en die mediese ordonnans, in die Tristan-huisie. En die senior weerkundige man, hy het 'n 
kamer gehad aan die weerkantoor. Hy het daar gewoon en die ander was almal in die oorspronklike 
groot... ek dink hulle het dit of Marion Huis of Tristan Huis genoem. 

V: So julle was in die kleiner Tristan-huisie? Het julle 'n kamer gedeel of het julle elkeen 'n eie kamer 



gehad? 

A: Nee, elkeen het sy eie kamer gehad.  

V: Was daar net drie slaapkamers? 

A: Ja. 

V: Nou hoe was 'n dag in die lewe van iemand wat vir die Weerburo werk, op Marion? 

A: Kyk jy het elke dag bepaalde dinge gehad. Ons het soort van skofte gewerk. Een outjie moes vroeg... 
twee manne moes vroegoggend al op wees, om die ballon te gaan vul. Die ballon opstel,  twee 
manne was daarby betrokke. Die een het die ballon gevul en hom, in daardie woeste wind, hopelik 
suksesvol gelanseer. En die ander man het onmiddellik begin met die verwerking... die opneem van 
die ding. Jy weet, die syfers afgeneem, en die ander een het die syfers, as ek nou die Engelse woord 
mag noem, geplot op 'n groot kaart. En hy het die berekeninge gedoen, en dit dan aan die einde van 
die ding... dit was dan in kode opgestel, die hele opstyg. 

V: Hoekom in kode? 

A: Om dit in die land te kry. Daar was 'n weerkundige kode. Jou weerkundige waarnemings was ook in 
kode gestel. Wat vir jou sê: hoe... jou stasie se naam het die ding begin, die hoeveelheid wolke, die 
windrigting, die windspoed, die tipe wolke, hoe hoog die wolke is. Daar is sulke dinge. 

V: Maar dit was in kode gewees, hoekom? Net om dit makliker te maak? 

A: Dit het dit makliker gemaak, ja. 

V: Het julle ook weer goed gekry, van walvisskepe af? 

A: Nee, nie daarso nie. 

V: Nie daarso nie? 

A: Nee. Nee kyk die ding het ook so gewerk, daar was nie... jou kontak was per radio, per Morse kode. 
So die man wat op die eiland agter die radio gesit het, was kundig met die Morse kode. En aanvanklik 
was dit 'n verbinding met Pretoria, en toe later, het die verbinding tussen die eiland en die Kaapstad 
gewees.  

V: Wanneer het dit gebeur? Was dit nog in die tyd toe u daar was? 

A: Ja. Dit het toe in die jare toe ek daar was het dit verskuif, van... Want onthou ek was drie-en-'n-half 
op die eiland. Het dit verskuif, die kontak van Pretoria na die Kaap, per radio. En dit is toe ons ook... 
ons kon tweehonderd woorde, soos ek onthou, pos. Ek dink, ek wil nou nie onnodig die ding 
verkeerd sê nie, maar ek dink dit was tweehonderd woorde maksimum per week, wat jy pos kon 
ontvang. 

V: Nou wie pos mens dan? 

A: Nee, dit word ook per Morse kode gestuur. 

V: Ja maar ek bedoel, vir wie het julle geskryf? vir julle ouers of meisies of... 

A: Dit was maar jou ouers. Ja, die wat meisies of vrou... Want daar was getroude manne. Hulle het vir 
hulle vrouens, ja. 

V: O. Het hulle nie hulle vrouens, soms gemis nie? 

A: Ek glo hulle het. Ja. 

V: En dan het julle soms, as dit baie sneeu, uitgegaan en bietjie in die sneeu gespeel? 

A: Ja-nee. Soos jy gesien het, het ons op ons se broek se sitvlakke afgegly. Die een, die Toboggan af 
gegly en die ander bo in die berge. 

A: Bo in die berge. Jy het doelbewus waar die sneeu dik gele het en die skuinste baie skerp. So jy kon 
lekker afgly. 

V: Het julle die ys plato gesien? Met die stuk ys wat daar bo was?  

A: Daar is nie eintlik so iets soos 'n ys plato nie, want die berge is taamlik spits, daarbo. Jy het gedeeltes 
gehad, waar dit minder spits was. Ja. 

V: Was daar 'n gedeelte waar dit permanent geys was? 

A: Ja. Ja, in daardie jare was dele van die berg, soos wat jy daar op Tristan sien. Soos Tristan dele gehad 
het, wat permanent onder die sneeu en ys was, so was dit op Marion ook. 

V: En... Weet julle in '54, was daar al iets midwinter of was dit maar nog nie so iets nie? 

A: Nee. Nee ons was in daardie jare nog nie so bewus van... midwinter het toe eintlik nog nie bestaan 
nie. Dit was voor... Kyk Antarktika was toe nog, as ek die woord mag gebruik, nog nie beset. Want die 
midwinter ding het eintlik in Antarktika ontstaan.  

V: Het julle kontak gehad met ander basisse? Soos op Heard Island of Kerguellen, of so? 



A: Ek verbeel my daar was so 'n flouerige kontak met Kerguellen ja. 

V: Het julle besoeke van ander skepe gekry? 

A: Nee. Nee, dit was onbekend. 

V: Het julle hulle nie op die horison gesien nie? 

A: Nee, ook nie. Dis heeltemal eintlik af, van die normale skeepsroetes, ja. 

V: So toe julle nou die eerste keer weer 'n skip sien, was dit weer die Transvaal, om julle te kom haal? 

A: Weer die Transvaler, ja. 

V: En hoe is dit dan as die Transvaal julle kom haal? Hoe voel 'n mens daaroor? 

A: Nee jy het nogal... die eerste jaar was dit lekker gewees.  

V: So toe het die Transvaal julle kom haal of...? 

A: Ja-nee. Hulle het gekom met die nuwe span en dan gaan die ou span terug. 

V: Maar was dit lekker gewees om te weet jy gaan nou weer terug huis toe? 

A: Ja, ek dink die meeste mense het.  

V: En vir u? Was dit? 

A: Nee, vir my... ek wou eintlik toe reeds al 'n ekstra periode aanbly, maar dit het toe in die praktyk nie 
uitgewerk nie.  

V: Het u aansoek gedoen om 'n ekstra tyd daar te bly? 

A: Ja, maar ek dink hulle reëlings was toe reeds, dat daar was klaar 'n ander man, vir my. Maar toe... 
Hoe dit... Jy sal nou nie weet hoe nie. Hoekom was die aflos daarna sewe maande later, en nie 'n jaar 
nie? 

V: Nee? 

A: Nee, wat per ongeluk gebeur het, met die... toe ons... hulle ons kom haal het in April '54, het daar 'n 
foutjie gekom met die lewering van brandstof. Paraffien en diesolien. Diesolien vir die dieselmasjien, 
wat die bietjie krag... en die krag voorsien vir die radio toerusting... vir die kontak. En toe hulle dit 
ontdek, toe het hulle dit nie onmiddellik vroeg in die jaar al ontdek nie, toe ontdek hulle dit 'n paar 
maande later, maar hier is nou 'n krisis. En toe besluit die Departement, pleks van nou 'n skip te 
stuur net met brandstof, vir al daardie groot koste, en dan vier of vyf maande later die aflos. Toe 
besluit hulle om daardie volgende aflos te vervroeg, van April na November. En dit is toe wat hulle 
vra: sal ek belang stel? Nou toe het ek letterlik gejuig en hoera geskree. 

V: Is dit nou aanvanklik gewees, voor die eerste keer was u gegaan het?  

A: Nee dis nou na ek die eerste keer gegaan het.  

V: O toe het die span daarna net sewe maande, kon bly. En toe vra hulle u weer of u weer wil gaan? 

A: Kyk ons het April '53 gegaan en April '54 terug gekom. En toe het ons, toe die volgende aflos 
November '54, net sewe maande na April. 

V: En toe het hulle darem vir julle genoeg brandstof saamgestuur ? 

A: Ja-nee toe was daar seker gemaak dat daar nie weer 'n fout... Want daar moes altyd bepaalde 
reserwes, soos in Antarktika, net ingeval, daar vir watter rede ook al, die skip nie betyds opdaag nie. 

V: Maar toe gaan u nou vir 'n tweede span? 

A: Toe gaan ek vir die tweede keer ja.  

V: Was dit anders gewees? 

A: Nee, ons was... ons het toe maar nog die... in dieselfde geboue. Ek as leier en weerkundige senior, 
slaap toe in die weerkantoor, in sy kamertjie en van die ander manne slaap in Tristan Huis en ander 
slaap in die hoofgebou. 

V: En hoe was hierdie span gewees? Was dit 'n meer Engelse of Afrikaanse span? 

A: Nee dit was weer hoofsaaklik Afrikaans. 

V: Het julle weer 'n kok gehad?  

A: Ja, ons was gelukkig. Elke jaar 'n kok. 

V: En hierdie kok, kon hy so goed kook soos die ander een? 

A: Ook. Ja. 

V: Ook? 

A: Ja. Jy het natuurlik... Die een ou het maar 'n neiging gehad, ek gaan nou nie sy naam noem nie, maar 
om net die goed uit die blikkies te haal en warm te maak.  

V: O dis seker nie dan lekker so nie? 



A: Nee, dan is dit nie lekker nie. Maar hy het darem gebak ook. Nee hulle het almal gebak. Daar was in 
die hoofgebou, die sitvertrek en die kombuisie. En dis nou in die kombuisie of net langs die 
kombuisie, was daar 'n oond, wat jy kon, ek kan nie onthou of die ding met paraffien of wat, 
verhitting... jy weet, dat hy het 'n oond gehad, wat ons kon brood kry. Nee brood het ons gereeld 
gehad.  

V: Ek sien. En het julle hierdie jaar ook met die... in die sneeu gespeel? 

A: Ja. Daardie jaar het jy nog steeds swaar sneeuvalle gehad.  

V: Wanneer het die sneeuvalle begin, omtrent?  

A: Nee kyk dis hoofsaaklik... Jy kry... kan dwarsdeur die jaar sneeu kry. Met die kouefronte wat hier 
onder uit die suide uit op beweeg. En daardie koue lug wat daarmee saamgaan. En natuurlik nou die 
berge wat 'n paar duisend voet hoër is as die oppervlakte. Waar dit met ander woorde kouer is. 

V: Nou wat moes u doen as leier? Watter pligte het die leier spesifiek gehad? 

A: Nee kyk jy moes maar net sorg dat die mense hulle verantwoordelikhede... maar die mense was oor 
die algemeen almal verantwoordelik, dat alles glad verloop. En natuurlik veral die weerkundiges... 
die weerkundige program, want dit is waaroor dit gegaan het, streng volg.    

V: Het julle enigsins kon radio opvang vanuit Suid- Afrika? Sê nou maar soos Suid- Afrikaanse radio of 
so? 

A: Weet jy ons het.. Ek onthou... Ek kan nou nie onthou of dit die eerste of die tweede jaar. Was dit 
darem moontlik gemaak dat ons met Kersfees, kon ons boodskappies ontvang. Ek onthou ek het van 
my ouers en dan het ons ook elkeen 'n kort boodskappie kon stuur. En ons het, onthou ek ook, 
daardie ou radioprogram "U eie keuse", wat nou al soveel jare op RSG bestaan. 

A: Maar die ontvangs was maar baie, baie swak. Want dit was nie... Die ontvangs, die seine was nie in 
die Suidelike rigting gerig nie. Want wie in die Suide sou dit nou opvang... 

V: Ja, ja, ek kan dink. En in hierdie span was daar ook nie iemand wat rêrig besonder baie notas maak 
oor die natuurlewe en so nie? 

A: Nee. Na my wete was daar niemand. Ek kan nie onthou van enige iemand, wat so 'n bepaalde 
belangstelling gehad het nie. 

V: Het julle weer skape afgevat daardie jaar? 

A: Ek verbeel my ons het daardie tweede jaar weer. My geheue mag my nou in die steek laat, maar ek 
dink ons het weer gehad.  

V: En toe moes julle hoe lank bly op die eiland? Dit was toe nou nog 'n rukkie? 

A: Ja, daardie span het toe gebly van November '54, tot April '56. 

V: Dis veertien maande. 

A: Ja, dis toe ‘n bietjie langer. Maar die tyd vlieg so.  

V: Is dit? 

A: Ja, die tyd loop geweldig vinnig. 

V: Wat mis mens op die eiland? 

A: Ag ek dink miskien maar jou mense en natuurlik die weer, wat darem 'n bietjie meer beskaafd is. Ja. 
Maar kyk dit help nie om oor die weer te kla nie. Jy kan daar niks aan doen nie. Jy moet dit vat soos 
dit kom en jy moet nou maar net die weer trotseer. Natuurlik, daar is dit die manne wat moes 
uitgaan, is die weerkundige personeel, en dan die outjie wat van die basis huis af moes teen die 
bultjie uitstap. Bo, het ek vir jou van die foto’tjie gewys van die radio outjie, en dit was gewoonlik 
teen die wind in. 

V: So dit was nogal fisies harde werk gewees, soms? 

A: Dit kon 'n bietjie... Ek dink jy kan dit miskien, om harde werk gewees het, soms. 

V: Het julle weer vertrek van Durban, of het julle die tweede keer uit die Kaap vertrek ? 

A: Die tweede keer het jy... was dit toe nou Durban? Of was dit toe al die Kaap? Nee die tweede keer 
was, nou dat jy dit noem, want die tweede keer het ons nog weer skape opgelaai. En dit was nog 
Port Elizabeth of Oos- Londen. Ek kan nou nie meer, jy weet dit is nou soveel jare later. Laat, lank 
gelede. Ek dink amper die tweede vertrek was nie uit Durban nie. 

V: Maar dit was nie uit Kaapstad uit nie? 

A: Nee nog nie. 

V: En was dit weer met die Transvaal? 

A: Dit was weer die Transvaal. Ja. 



V: Dieselfde kaptein gewees? 

A: Die kapteine... Nee die kaptein was elke keer omtrent iemand anders. Die vloot benoem mos hulle 
mense. 

V: Mag julle met die vlootpersoneel toe gesels het op die skip? 

A: Ja, met die gewone ouens in die verbygaan, maar jy was nie eintlik, op pad Marion toe, nie eintlik 
welkom op die brug nie. Maar op pad ys toe, was 'n ander ding, want dan het hulle jou gebruik om te 
kyk vir ysblokke en al sulke dinge. 

V: Wat mis mens as jy terug is in Suid-Afrika? Wat is mens... Laat ek dit eers so begin vra: As mens van 
Marion terug kom Suid-Afrika toe, wat let mens op aan Suid-Afrika? 

A: Ag. Hoe besig die strate en die verkeer is, natuurlik, want daar ken jy dit nie. Al die goed wat jy 
natuurlik kan koop, wat jy nie daaronder kry nie. 

V: Maar het u ooit Marion gemis as u terug is in Suid-Afrika? 

A: Ek het altyd tog 'n behoefte aan Marion. Hy het so in my in geklou, ek kan net nie genoeg kry van 
hom nie.  

V: Eerste nou, vir die tweede span jaar terug. En toe weer? 'n Derde keer? 

A: Ja toe het ek aangebied om nog 'n jaar te bly. Hulle het my nie gevra nie, ek het aangebied. 

V: En toe sê hulle dit is reg so? 

A: Ja. 

V: Was daar niks probleme gewees nie? 

A: Nee. Hoegenaamd nie. 

V: En as spanleier wat was die opdrag gewees? Het iemand van die Departement van vervoer gesê jy 
moet nou kyk dat hulle, hulle mooi gedra, of so iets? 

A: Nee, nee. Dit was nie nodig nie. Die mense word in elk geval voor hulle afgaan... moet hulle almal 
bymekaar kom by die hoof van die, wie ook al die eiland dinge... kom ek noem nou maar die woord 
"regeer". En hulle het spanpraatjies. Hulle weet wat van hulle verwag word. Hy moet sy werk doen. 

V: Wie was die hoof gewees van die afdeling? Kan jy onthou? Was dit 'n van Rensburg, van der Walt? 

A: Nee, weet jy ons... Die heel eerste keer toe ons afgegaan het was ons nog toegespreek deur die 
destydse sekretaris van vervoer. Ja, die groot meneer. Hy was 'n bekende persoon, ek kan nou net 
nie... maar hy was... een van hulle was in die vroeë jare, 'n baie bekende atleet. 'n Beroemde atleet. 
Maar ek... jy vra my nou vas. 

V: Die jaar wat u toe nou langer bly, was die hele span nuut of het iemand van die vorige span 
aangebly? 

A: Toe ek die tweede keer... O, toe ek die laaste keer afgaan? 

V: Die derde keer. Die laaste keer. 

A: Nee. Sover ek onthou was ek toe die enigste een. As... ek sou moes spanfoto's kyk om baie seker te 
wees. Maar ek verbeel my ek was die enigste een. 

V: Het dit gehelp om 'n spanleier te wees? Dat u reeds op die eiland was. 

A: Kyk jy het so baie ondervinding dan. Niemand kan jou 'n rat voor die oë draai of iets van die aard nie. 
Hy kon nie jou sommer 'n storie vertel nie. 

V: Maar die Weerburo het nie geskop daarteen dat u 'n jaar langer wou bly nie? 

A: Nee. Hulle sou in ieder geval iemand moes beskikbaar stel vir die weerkunde. 

V: En wanneer kom u toe uiteindelik terug in Suid- Afrika? 

A: Dit was toe April '57.  

V: April '57? 

A: Ja. 

V: Genugtig en het hulle toe vir u 'n onthaal gegee, dat u so lank daar was? 

A: Nee, dit is onbekend. 

V: Maar wat het hulle gedoen as julle op die kaai aankom? Was daar elke keer iemand of het julle maar 
op die trein geklim en terug gegaan? 

A: Jy kon maar net... Ons het toe natuurlik in die Kaap aangekom en jy het so gou moontlik op die trein 
geklim terug huis toe. 

V: Het julle in die Kaap aangekom, die tweede keer?  

A: Ja. Ja, toe was al die vertrekke en goed al uit die Kaap. 

V: Okay. Nou hoe sou u Marion eiland beskryf? Aan iemand. As iemand vra: "Wat is Marion eiland?" 



A: Nee, ek... Ja, hoe sal 'n mens dit nou beskryf? Kyk, uit die weerkundige oogpunt, selfs nou nog, jy kry 
nie meer so baie reën nie. Dit het nou seker maar alles met die aardverwarming te doen. Maar die 
winde waai nog net so woes. So ek dink dis die woeste, winderigste plek, wat jy sommer kan teëkom. 
Ek het daar eenkeer in 1956, een nag, die wind het die heel dag hier om en by 80 myl per uur 
gewaai. En hier aan middernag se kant, toe skiet hy nog verder op. Die weerkundige instrument, het 
daardie nag 123 myl 'n uur geregistreer, voordat sy die bek van die instrument, waar die wind in 
waai, voor dit registreer, onder op die instrument, daar het hy ophou registreer. Ek het daar net so 'n 
spikkeltjie gesien, wat die ink nog gehou het. Maar dit kan ek jou, is toe ons in die nuwe basis... wat 
nou natuurlik van November '55 tot April '56, was daardie nuwe basis gebou, in my tyd. 

V: Is dit nou die nuwe basis... 

A: Wat toe afgebrand het later. 

V: Wat toe afgebrand het later? 

A: Ja. 

V: En u het toe nou terug gekom daarna... betrokke gebly by die Weerburo? 

A: Ja-nee, ek het in '92 afgetree. 

V: In '92 afgetree. U was nie Marion eiland toe, toe voor u Antarktika toe is nie? Weer nie? 

A: Ja kyk ek het in '81 gaan 'n weerkundige inspeksie aflê op Marion. 

V: '81 'n weerkundige inspeksie afgelê op Marion. Het dit toe al anders gelyk, Marion, in '89? 

A: Ja, kyk toe was daar.. toe was die basis heeltemal anders, as in doer die tyd. Ja, want die basis het 
toe al afgebrand en ek dink daardie een foto wat julle netnou by die lig gesien het, dit is hoe dit nou 
al gelyk het.  

V: Het Marion anders gelyk, in 1981? Die eiland. 

A: Nee. Jy het toe nog nie bewus gewees... dit was toe nog so ysig bo-op die berge. Want hy het toe 
nog baie gereën. Weet jy, toe ek nou in 2002, laaste op Marion was, toe het ek uit nuuskierigheid 
alle rekords deurgegaan vir die laaste jaar. En hulle reënval was toe al duisend millimeter laer, as in 
die jare toe ons vroeër daar was. En hulle reënval was toe al 1000 mm laer as in die jare toe ons daar 
was – 1000 mm, en die temperatuur het in gemiddeld, al amper al 'n half graad gestyg. Die 
gemiddelde jaarliks. 

V: Hoe het dit gekom dat u in 2002 weer af is? 

A: Ek het vir die Departement, dis nou mos Omgewingsake, aangebied om, hulle het niemand anders, 
met die belangstelling wat ek het, om op die eiland te kom. Oor die algemeen en hoe die dinge daar 
aangaan. Daar is niemand anders wat, sover ek weet, so behep is daarmee nie. Ek noem dit nou 
behep. En ek het toe met die destydse en die huidige hoof -Henry valentine, julle ken hom?  

V: Ja. Ons ken hom goed. 

A: Het ek gekontak... ek het kontak met hom, en het vir hom gesê: "Henry weet jy dit is my motivering, 
julle het niemand wat so lank gelede in van die oorspronklike geboue op Marion, wat daar gewerk 
het onder daardie omstandighede en wat nou nog die kontak het met die Weerdiens en met die 
eiland, soos ek". "Ek bied nou aan om vir julle", en dis nou al in my eie tyd, 2002, want ek is toe al 
afgetree, "om my eie tyd sal ek vir julle gaan en vir julle 'n verslag skryf oor hoe toestande nou 
vergelyk met die jare '50".  

V: En het dit baie verander? 

A: Ja. Ek het vir hom baie volledig... Ek dink amper, handgeskrewe, 37 velle, A4 grote, verslag geskryf. 
Ek weet nie hoe... Ek weet nooit, Henry het nooit vir my gesê wat hy daarvan dink nie. Maar hy het 
nooit kritiek gelewer nie. 

V: Baie waardevol. 

A: So ek aanvaar dit het vir hom iets beteken. Ek weet onder andere, dat ek een regstelling kon doen, 
wat ek in 'n dokument, foutief, gelees het, wat foutiewelik aangeteken was. En dit is dat daardie 
onderoffisier wat met die aflos, April '56, daar verdrink het. Is julle bewus daarvan? 

V: Is dit Luitenant Bolt gewees? 

A: Ek kan nie sy naam onthou nie. Maar dit was net die een man. Dat ek het hierdie verslag gelees, wat 
iemand geskryf het: "Hy is... die lyk is terug gebring". Maar hy is ter see begrawe, dit was 'n fout. 

V: Is hy ter see begrawe? 

A: Hy is ter see begrawe. 

V: Het julle 'n kruis vir hom opgesit? 

A: Nee nie. Dis see . Kyk ek was nie '56 terug nie. Maar Gerrie Borstlap, wat in '56 terug gekom het van 



die eiland af, hy het my verseker, hy was op die skip, hulle het die lyk ter water gelaat. 

V: Kan ons dalk later net sy details by u kry? van Gerrie. 

A: Sy wat? 

V: Sy details, kontak details. Jy het nog kontak met hom? Hy is in Kempton Park? 

A: Ja. Ja, ek het sy telefoonnommer ook. 

V: Baie dankie. Die kruis van Joseph Daniels, wat dood is met die oor... met die anneksasie. Het dit nog 
gestaan daar? 

A: Ja. Maar die skryf... daardie kruis het ook van posisie verander, van die tyd wat ek die eerste keer 
daar op Marion gekom het tot nou toe, maar dit maak seker nie eintlik saak nie? 

V: Julle het nie meer arbeiders gehad nie? 

A: Nee. Nee, ons was die arbeiders. 

V: O was julle die arbeiders? Het julle gehoor van die spanne wat arbeiders gehad het? Wat saam 
gehad het... vir die jaar? 

A: Ek dink... Wag 'n bietjie. Nee, kom ek sê dit vir jou so, ek was die eerste span met my span destyds, 
wat in die nuwe basis, wat toe tien jaar later afgebrand het. Daardie geel basis en omdat dit so groot 
"grand" plek was, het Departement Openbare Werke twee mans, blanke mans, beskikbaar gestel, 
om die basis binne skoon te hou. Laat alles wat gepoleer was, moes gepoleer word en al sulke dinge. 

V: En hulle was toe saam vir 'n jaar? 

A: Hulle was vir 'n jaar daar. 

V: Nou wat het hulle gedoen? Hoe het dit uitgewerk? 

A: Nee. Dit het gewerk. Hulle was twee flukse outjies. 

V: Twee blanke arbeiders? 

A: Wat? Ja. Maar wat was... Hulle het 'n bepaalde titel gehad. Maar ek weet die een ou wou nie gehad 
het ons moet dit noem nie. Hy was vreeslik sensitief daarvoor... 

V: Handwerkers of iets? 

A: Dat hy bekend sal wees as 'n handwerker of 'n arbeider. 

V: Daar het die vorige paar jaar voor dit, wel twee kleurling werkers afgegaan. Weet u daarvan? Dit was 
nog in die laat '40's. 

A: Nee. Nee, in die jare '40, was daar mos nie 'n basis nie. 

V: Nee. Ek bedoel laat, soos '48, '50. Na anneksasie. 

A: Ja, kyk anneksasie was Desember '47. Ek dink daar is heel aan die begin, maar nie in ons tyd nie. 

V: Nee, in julle tyd was dit blanke arbeiders gewees. Het hulle nie verveeld geraak na 'n tyd nie? 

A: Wie? 

V: Die arbeiders nou. 

A: Dit sal ek nie weet nie.  

V: Maar hulle het nie moeilikheid gemaak nie? Oor hulle verveeld was nie? 

A: Ek het ook nie daarvan gehoor nie. Kyk jy het nie kontak gehad... Jy het net daardie mense met die 
aflosperiode gesien, soveel dae en dan is dit verby. 

V: Okay. So hulle het gekom met die aflos, toe jy afgehaal is van die eiland? 

A: Ja.  

V: U afgehaal is? 

A: Dan is hulle ook afgehaal. Ja. 

V: So hulle was nie... Ek wil nou net seker maak. Hulle was nie daar vir die jaar saam met u span gewees 
nie? 

A: Nee. Ons het... 

V: Hulle het gekom met die aflos... 

A: Ek... My enigste ondervinding was, daardie jaar wat ons in die nuwe basis was. van April '56, want dit 
was, uit die aard van die saak, my finale jaar. So wat daarna gebeur het tot '57 weet ek nie, maar 
April '56, April '57, het ons die twee wit manne gehad, wat die nuwe basis binne blink skoon gehou 
het. Kyk, elke man het sy eie kamer skoongemaak, maar al die ander vertrekke, waar almal... Want 
kyk daar was byvoorbeeld toe die groot kombuis, daar was 'n kamer waar, 'n eetkamer. 

V: So julle moes seker nogal luuks gevoel het teenoor die ou basis? 

A: Ja. Ja, daar was al hierdie ekstra vertrekke.  



V: Hierdie basis, wie het dit opgerig? Was dit Departement Openbare Werke? 

A: Openbare Werke, Ja. 

V: Hoe lank het dit hulle gevat? 

A: van die, sover ek onthou, die Oktober, November '55 tot April '56. 

V: En het hulle dan saam met julle gebly daar? Die werkers. 

A: Ja. Ja, hulle moes. Hulle het... kyk daar was toe maar... hulle was maar in die kos store. Nee in die 
voorrade stoor en orals waar daar... 

V: Het hulle toe geslaap. 

A: Is hulle geplaas, ja. 

V: Was dit blanke werkers gewees? 

A: Ek kan nie dit mooi onthou nie, maar hoofsaaklik. Ek kan nie onthou nie. 

V: Was daar kleurling werkers by gewees of swart werkers? 

A: Ek kan nie onthou nie, want hoe sou hulle tussen die wie sou hulle, jy weet. 

V: Ja, ja. Waar sou hulle bly? 

A: Waar sou hulle bly? Daar was nie ekstra slaapplekke nie. 

V: Ek sien. Maar die nuwe basis moes nogal luuks gevoel het? 

A: Hy was. Dit was lekker om daar... en die verhitting wat jy binne gehad het. 

V: O so julle het nie verhitting gehad in die ou basis nie? 

A: Nee, ons het nog hierdie ou paraffien verhitters gehad. Wat jy ook net in die aand, in die winter 
aangesteek het. 

V: En dan kon julle, julle kon net goed aansteek... Basies het julle brandstof gehad net in die aand of dit 
was die wind energie gewees, wat die batterye gelaai het. 

A: Ja-nee. Die batterye was hoofsaaklik maar net vir die lampies binne in die huise. 

V: So daardie wind-... ek wil amper sê... turbine het dan die batterye gelaai en so het julle lig gekry vir 'n 
rukkie. 

A: Ja. 

V: Warm water. Het julle ooit warm water gehad?  

A: Ja daar was darem geysers gewees. 

V: O het julle geysers gehad? 

A: Ja.  

V: Waarmee het hulle gewerk? 

A: Weet jy, met enige iets wat kon brand. Ek dink ook 'n bietjie, ek verbeel my hy het ook 'n houertjie 
gehad vir brandstof, paraffien. 

V: Het julle ooit vleis gebraai? 

A: Nee. 

V: So het die skapies maar net so in die in die oond gemaak. 

A: Nee, jou weer was nie so dat jy sommer kon buite braai nie. 

V: Het julle dit nie gemis nie? Buite braai nie? 

A: Nogal. 

V: Nou hoe is u toe genader om op Halley Bay te gaan werk? Was dit 'n aansoek? Is u genader? 

A: Ja, dis nou weer 'n heel ander storie. Ek het van die begin af ook, toe ek gehoor het dat Hannes la 
Gange saam met vivian vos nou daardie Antarktiese trek sou doen, toe sit ek op Marion toe hierdie 
dinge begin, wat sal ek sê, in die mense se gedagtes kom, hier in die jare '50. Toe sit ek op Marion. 

V: Het u daar daarvan gehoor, op Marion? 

A: Toe het daarvan gehoor. 

V: Op Marion? 

A: Ja. 

V: via telegramme of Morse-kode of iemand u iets vertel? 

A: Kyk, ja die kommunikasie het darem al beter begin word. Toe hoor ek daarvan. Toe laat ek vir ons 
destydse direkteur, Mnr. Engelbrecht. Toe sê ek vir hom, jy weet, ek is toe gemaak vir hierdie 
eensame wêreld. Ek kan dit goed hanteer. Toe laat ek Mnr. Engelbrecht weet... toe ek hoor van 
Hannes la Grange voel ek jaloers... toe skryf ek en toe laat weet ek Mnr. Engelbrecht, as dit ooit sou 
gebeur dat daar weer 'n Suid- Afrikaner op Antarktika kom, want daar was toe nog nie planne vir ons 



om 'n basis te hê nie, dan moet hy my asseblief nommer een reken. En toe is ek in 1958 juis op Louis 
Botha Lughawe, Durban gestasioneer. Ek is toe besig om Gordon Artz ook op te lei, in die verwerking 
van radiosonde inligting. Want hy het dit toe nog nie geken nie. En eendag... O ja, Mnr. Engelbrecht 
het my onthou, hy was 'n man van sy woord. Want eendag toe laat weet... Ons was heeltemal apart 
– Gordon en ek, ons werk plek van die weerkantoor op die lughawe. Heeltemal apart. En eendag toe 
kry ek, toe bel hy, Mnr. Attie Smit van die weerkantoor, toe bel hy my. Hy sê Mnr. Engelbrecht wil 
asseblief met my praat. En ek kom by die werkkantoor, ek dink dit was toe nog die ou 
teleksmasjiene. Mnr. Engelbrecht kom op die lyn. Hy sê, "Mnr. Bothma", hy was 'n gentleman 
daardie Mnr. Engelbrecht, hy het die mees junior amptenaar nooit op sy naam genoem nie, hy was 
"Mnr.". "Mnr. Bothma sal jy nog belangstel, om huis toe te gaan?", jy weet, om in Antarktika te werk. 
Ek is onmiddellik so opgewonde en verbouereerd, ek kan nie 'n woord uit kry nie. Eerlik waar. So na 
'n rukkie toe kan ek op teleks gaan en sê: "Ja, Mnr. Maar wanneer?". Toe sê hy:" Binne enkele weke". 
Dit is toe Oktober so ver ek onthou. Oktober '58, en die aflos skip vertrek November. Met ander 
woorde ek het kwalik 'n maand. En so paar dae later kom Gordon by my aan, hy sê: " Sal ek omgee as 
hy ook saamgaan?". Ja so gentleman is hy, kan jy dit glo, "sal ek omgee as hy ook gaan?". Toe sê ek: 
"Natuurlik nie! Ons is maats. Ons werk dan nou al meer as 'n jaar hier saam, met baie goeie 
verhoudinge. Natuurlik!". Ek voel toe bly. Hier is daar darem nog 'n ou om mee Afrikaans te praat. En 
toe gebeur dit, ons gaan toe vir mediese ondersoeke en ons slaag gelukkig. En ek klim weer op die 
vliegtuig en gaan sê totsiens vir my ouers. En dit was kwalik... Dit was omtrent daar wat hy en ek een 
aand of een middag laat. Het jy ooit 'n ou DC7-vliegtuig gesien? 

V: Nee. 

A: Toe klim ons die aand op Jan Smuts op. Toe vlieg ons met 'n DC7 oorsee. Weet jy daar is baie min 
mense wat hom ken. Hy het gelyk soos 'n DC4. Ken jy die? 

V: Nee. 

A: O, die DC4... 

V: Ek gaan dit definitief opsoek. 

A: Die DC3 is die Dakota. Die DC4 is die Skymaster. En die DC7 is nou net 'n groot Skymaster, vier 
motore ook. En ons klim daardie aand... middag laat op. Op Jan Smuts op. Ons land, luister 'n bietjie, 
op Salisbury, Nairobi, Khartoem, Rome, Frankfurt voor ons in Engeland aankom. Want daardie goed 
moet elke keer brandstof inneem. Hy kan nie direk vlieg nie. Hy moet al hierdie lang pad... 

V: Het hy spesiaal vir julle gevlieg? 

A: Nee. Nee. 

V: Of was dit 'n gewone passasiersvlug? 

A: Dit was toe ons passasiersvlug Europa toe. Dit was die passasiersvliegtuig... 

V: vandag kan mens in sewe ure, dan is jy in Londen. 

A: Ja, kyk nou. Ons het die volgende middag eers in Londen aangekom.  

V: En in Londen, het julle toe daar klere gekry? 

A: Ons klere was, nee, ook nie. Ons klere was uitgereik op, was dit nou op die Falkland eilande?... Sjoe, 
nou vra jy my vas. 

V: Ag, dit is nie so belangrik nie. 

A: Maar dit was nie in Engeland uitgereik, ek weet die enigste ding wat ek vir my ekstra... was so ekstra 
ou baadjietjie, wat ek in South Hampton. Want ons was net 'n week in Londen. 

V: So julle het die span vooraf ontmoet?  

A: Nee. Nee glad nie. Ons het met een van... Weet jy die een ding wat ek van Londen onthou, ons het 
die sir vivian Fuchs se... ons het die film gesien van hulle tog oor Antarktika, was een aand daar in 
Londen vrygestel. Wat ons gelukkig daar gekom het, by die plek. Ek dink ons het Hannes la Gange 
daar gesien die aand.  

V: O, was hy daar gewees die aand? 

A: Hys was daar. Ons het sir vivian uit die aard van die saak ontmoet en, weet jy, ons het nog een van 
Shackleton se ou spanlede ook in Londen ontmoet. Sy naam onthou ek nie, maar hy was ook sir 
iemand.  

V: Een van Shackleton se mense? 

A: Ja, een van Shackleton se mense. Maar hy was toe al oud hoor. 

V: Ek kan dink. 

A: Hy is nie baie lank daarna nie is hy toe ook oorlede. Ek wens ek kon... Ek wens ek het 'n dagboek 



gehou van al hierdie dinge. Maar ons is toe in Londen 'n week，en toe is ons ŉ week daarna, na 
aankoms, South Hampton toe. Met die, wat noem hulle dit, die boat-train. Ken jy daardie naam, die 
boat-train? 

V: Nee. 

A: Ja. Die skip... trein wat spesiaal in 'n mate ook South Hampton toe gegaan het, vir skepe. 

V: En op watter skip het julle daar geklim? 

A: O, die ou klein... die Noorweegse robbejagtertjie, die Mv Tottan. T, O, T, T, A, N. Tottan. 

V: So was hy 'n bietjie moeiliker gewees as die Tafelberg... ag as die Transvaal? 

A: O, hy was piepklein. Ek dink dit was maar 'n 400 tonnertjie. Dis 'n ding wat die Noorweërs jaarliks 
gebruik het om robbe te gaan jag, in die Noordsee. Toe Robbejagtery daar nog gedoen was.  

V: So het hy Noorweegse bemanning gehad en 'n Noorweegse kaptein? 

A: Noorweegse kaptein en bemanning.  

V: Het mens nou seker net vis gekry om te eet? 

A: Nee, darem nie. Nee. Nee, kyk dit was weer 'n ander ondervinding. Ek dink Gordon het daar,  het hy 
nie vir jou gesê hoe lank dit ons geneem het om onder te kom nie? 

V: Nie so spesifiek nie. 

A: Hy het vir my, toe ek... Waarvoor het ek dit gebruik? Maar ek verbeel my dit het ons iets soos 53 dae 
geneem. van ons uit South Hampton vertrek het, want ons het weke later oornag in Montevideo, jy 
weet in Uruguay. Ons het daar oornag, 24 uur. Bietjie ons bene gaan rek en lekker gaan eet die een 
aand.  

V: Moes julle destyds visums kry vir hierdie storie? 

A: Nee. 

V: Nie? Net julle paspoorte saamneem? 

A: Ek glo nie eers ons het paspoort gehad nie. Ek onthou nie, want waar sou ek so gou 'n paspoort gekry 
het? Nee, ek glo nie dit was nodig nie.  

V: En toe voor julle weg is uit Suid-Afrika, het Mnr. Engelbrecht vir julle gesê, julle moet nou Suid-Afrika 
gaan verteenwoordig daar... 

A: Nee, maar ons weet. Ons het geweet. Gordon en ek was albei trotse Suid-Afrikaanse weerkundige 
mense. Ons sou hom nooit in die steek gelaat het nie. Nooit.  

V: vir Mnr. Engelbrecht? 

A: Hy was te veel van 'n gentleman. En nadat hy sy woord gehou het. Kyk, as hulle gedink het ons sou 
nie die pyp kon rook nie sou hy ons in elk geval nie genader het nie.  

V: En hy het sy woord gehou, so. 

A: Ek dink ons het toe reeds darem elkeen al 'n... want ek werk toe darem al elf jaar vir die weerdiens. 

V: Was die Pers geïnteresseerd gewees? 

A: Ek kan nie onthou dat daar enige iets in die Pers was, voor ons weg is nie. 

V: Julle het ook nie van politieke minister of 'n ding 'n oproep gekry nie? 

A: Nee. Nee. 

V: Maar toe kom julle nou aan in Montevideo, en het julle daar 'n lekker skaap, ag, 'n lekker bees steak 
gaan eet?  

A: Ons het die aand die grootse bord kos, wat ek in my lewe - ek kon daardie steak nie - ek het omtrent 
die helfte weer terug gestuur. Ek kon dit nie baas raak nie. Ek kan nie so groot slag op slag eet nie. 
Maar dit was... Monte is ook 'n oulike plek gewees. Maar ons was 24 uur daar oordag. Ek onthou ons 
het vir ons daar wyn ingeskep vir onsself. Behalwe dit wat natuurlik deel van die rantsoen was, wat 
voorsien was vir ons as span. Het ons wyn gekoop. 

V: Was daar van julle spanlede gewees op die Tottam? 

A: Ja, die hele Britse span was toe op die Tottam. Almal. 

V: En het hulle julle darem heel vriendelik ontvang, die Britte? 

A: O ja. Nee, daar was van die begin af nie 'n probleem nie.  

V: Die hele span op daardie klein skippie? 

A: Ja. En toe die volgende stop was Port Stanley. Kom dat ek jou net wys waar is al die plekke. Het jy al 
'n paar keer so op 'n ding gekyk?  

V: Nee, ek het 'n goeie idee waar dit is. Maar ons kan maar kyk. 

A: Nee kom. Ek het hier 'n mooi aardbol. As jy hier kyk, uit die aard van die saak. Daar is Montevideo. 



V: Ja, ja, daar in. 

A: Kyk, kyk hier is die Falkland Islands. 

V: Port Stanley, dit is die port se naam. 

A: Ja. Dit is die... Monte, Uruguay, Port Stanley. En toe daarvandaan, daar is South Georgia. Maar South 
Georgia is die plek waar Grytviken is 

V: Waar Shackleton begrawe is.  

A: Waar Shackleton begrawe is. Nou weet jy.  

V: En toe is julle van daar af, af Shackleton basis toe? Hy is hier. 

A: Die... 

V: Ag. Nee, dis Halley Bay. 

A: Halley Bay. Halley is omtrent hierso. Omtrent hier.  

V: Het julle by Shackleton verbygegaan of aangedoen? By Shackleton basis? 

A: Ons het nee, weet jy, ons het van South Georgia, het ons nog baie kilometers verder Ooswaarts 
besluit om op die rand van die see ys te bly. Want die ou Tottan was nie 'n skip - hy kon in ys vaar en 
hy kon moontlike ondervinding bo in die Noorde. Die kaptein het geweet hoe, maar hy kon nie ys 
breek nie.  

V: Ek sien, so hy kon nie daardie ding doen wat hy op die ys gaan lê en dan... 

A: Hy kon as die ys baie dun was, kon hy met sy gewig die ys breek. 

V: Maar sy gewig was nie baie nie? 

A: Nee, hy kon nie groot ys plate wegstoot nie. So ons het toe nou maar daarvandaan... O ja. Ekskuus. 
Goed, ons was Kersfees '58, was ons op Port Stanley. En ek onthou hulle het die mense daar, die 
gemeenskap... daar was nogal 'n perde wedren en ek het so belangrik gevoel. Ek het toe die voorreg 
om na die perde wedren baan, in die Goewerneur se Rolls Royce saam te ry na die wedren. Nie net 
die Rolls Royce nie, maar saam met die Goewerneur. Ek het so belangrik gevoel, maar dit was maar 
'n tydelike ding. Omdat dit so... Die Goewerneur, om te dink, die Goewerneur. Die Britse 
Goewerneur en sy Rolls Royce. Ek het nog nooit weer in 'n Rolls Royce voet gesit nie.  

V: Ek sou ook belangrik gevoel het. Werklik. 

A: Ja. 

V: Okay, toe is julle Grytviken toe. En daarso het julle walvis vleis daar gekry om te eet?  

A: Nee. Ons het wel... Ons was 'n paar dae... Weet jy, ek kan nie nou presies onthou hoekom ons die 
paar dae daar gestop het nie, maar dit het ons tyd gegee... na die walvis stasie, om daar te gaan 
rondloop. Ek onthou ek wil jou nog daar 'n ou staaltjie vertel, daaroor ook. Agterna. Ons het daar 
rondgeloop om... Weet jy ek onthou nou, ons beskermde klere was op Port Stanley uitgereik. Ja, en 
ons het daar op Grytviken rondgeloop, met daardie slegte reuke daar, jy weet, van die vet en die 
goed. O en ek moet jou bietjie iets wys. Hierdie ou Noorweegse trui, dateer uit 1958. Ek het hom 
daar in 'n winkeltjie gekoop. Ja, kan jy dink? 

V: Hierdie ding moet so lekker warm wees? 

A: 1958. 

V: Kan ons 'n foto neem daarvan? 

A: As jy wil.  

V: Okay ons sal dit nou-nou doen. 

A: Uit die jaar 1958. 

V: Ek gaan hom net hier hang. 

A: Hy sal uit sy vel uit spring van trotsheid as hy dit moet ken. Nee, dis nou maar... Maar weet jy toe 
loop ons daar by die walvisplek, waar hulle die walvis slag. Nou hierdie Tottam was 'n klein plekkie. 
Die kaptein het sy dagkajuit afgestaan. Die hele span se plek waar ons bedags kon sit, in sy dagkajuit. 

V: Genade. Goeie kaptein daardie. 

A: Nogal. Wel, hy het eintlik nie 'n keuse gehad hoe nie , ek dink  nie, want waar gaan hy al die mense 
bedags akkommodeer het? En die manne... Ons loop toe natuurlik met van ons boots rond, wat 
uitgereik is vir gebruik op die ys. Tussen die vet en die goed daar van die slag. En die manne het... toe 
het hulle al vir hulle van die wyn wat ons gehad het. Ek weet nie hoe het hulle... Wat noem hulle dit 
as jy so 'n deurmekaar mengsel maak? 

V: 'n Punch. 

A: Punch. 'n Lekker punch in 'n groot kastrol. Ek sien dit nog staan, die punch hier amper in die... hier is 



'n tafel, en hier is die kajuit se muur, en hier sit ons in 'n groot groep. Ons seil toe nadat ons net 'n 
besoek gebring het aan hierdie plek. Die slagplek van die walvisse. Ons staan nog daar met ons, ons 
het die gumbootse aangehad, en die skip maak 'n rol, en ek verloor my balans, en ek trap so en trap 
binne in die kastrol met die punch. Dink jy die manne het dit weggegooi? 

V: Nee? 

A: Nee. 

V: Het hulle dit gedrink? 

A: Ons het die punch gedrink. 

V: Toe het dit net so ekstra walvis smakie by. 

A: Daardie een insidentjie kan ek net nooit vergeet nie. 

V: Ek sal dit ook nie kan vergeet nie. Regtig. 

A: Daarom dat ek dit maar net vir jou noem. Dit is nou maar net 'n ou herinnerinkie. Maar daarna is ons 
toe daar weg en toe het ons dae lank Wes, nee, Ooswaarts geseil, al op die rand van die pakys. Want 
die kaptein wil toe nou nie te vroeg sy neus in die ys steek nie, want dan gaan hy in hierdie dik ys te 
lande kom van die Weddell see.  

V: Die pakys? 

A: Ja die... van die pak-ys. En toe het hy maar aanhou en aanhou en aanhou en aanhou. En toe op 'n 
dag, toe skielik, toe druk hy sy neus in. Toe druk ons die neus in. Maar aanvanklik dan nog is die,... 
die ys is nie dik nie. Die skippie kan dit hanteer. Maar toe daarna het ons partykeer in 24 uur, maar 
enkele kilometer gevorder. Of seemyle moet ek liewers sê. Want wat kon hy doen? Hy kon ook maar 
as dit... O ja hy het partykeer reverse bietjie moes agteruit reverse en bietjie effentjies die roete 
verander. Maar totdat ons, het jy gehoor van die shore lead? Wat die shore lead is? 

V: Ja? 

A: Ken jy dit? 

V: Ek weet wat dit is, maar vertel maar net vir die rekord. 

A: Ja. Nou, die shore lead is natuurlik van die Antarktiese, kom ons noem dit nou maar die yswand. Die 
vasteland na die see ys, dan kry jy dat in die somer breek die see ys weg van die vasteland. Dit is 
onder andere maar die windrigtings en die wind goed, en die ys begin mos nou maar smelt. Hy word 
dunner, dan kan hy meer geredelik wegbreek. Dan, dit onthou ek,  en natuurlik as jy dan in die shore 
lead kom, die ys demp ook. Dis een van die dinge, ek was 'n swak matroos gewees. Dan is jy nie uit 
die deining nie, dan is die seesiek verdwyn. Daardie wat dit voel asof jy oor die see so vlieg. Jy weet 
nie jy is op 'n skip nie. Dit is so glad. Dan kom jy in daardie shore lead, die stuk oop water tussen die 
see-ys dan nou en die pakys. En dan vlieg jy, voel dit of jy vlieg, so lekker. Nou toe ons dit eers getref 
het, toe was dit net 'n paar dae, toe is ons op Halley. 

V: Hoe het Halley gelyk? Wat was mens se eerste indruk gewees van Halley? 

A: Ja kyk,  die ding is jy kom ook daar in die Halley Bay. Hy het 'n baaitjie, met sy ook... daar het hy 'n dik 
pakhuis. Nee, nee, ys. Ja nie, die pakys is daar, maar hier. Dan het... Nee, ek dink nou aan toe ons 
gekom het. Jy laai af op die ys. Maar wat my verstom het, hulle het hierdie ou trekkertjies...  die ou, 
wat is die ding se naam nou, hy het so regte boere naam soort van. Die ou valetjie, man. Sulke ou 
vaal trekkertjies. Wat hulle die goed op die slee's sit en van die skip af sleep, wat ek altyd gestaan en 
my verbaas het. Maar nou weet jy mos, die grootste deel van die ys is onder die water en hy kan 
gewig neem... Dan sleep hy dit maar tot na die basis toe, maar baie van die, veral die brandstof, die 
jaarlikse voorrade word opgesleep tot naby die basis. Want kyk, daar word daar 'n hele jaar se 
voorraad, word geberg buite die basis. Sodat in geval dit gebeur in 'n jaar dat om watter rede, 
vanweë ystoestande skepe nie kan bykom nie en die personeel moet oorbly, dan het hulle dan, kan 
hulle oorleef vir nog 'n jaar. veral kos en nou iets noodsaaklik soos brandstof.  

V: So julle het 'n hele jaar se ekstra voorraad gehad? 

A: Ja, want dit word alles halfpad na die basis toe gedump as’t ware en dan daarvan wanneer die skip 
weg is, pad gee, dan word dit deur die personeel verskuif.  

V: Nou word dit deur die... 

A: Maar hoe dit gelyk het, ek onthou dit so goed weet jy. Hoe jy loop... Ek moet nou net my koop 
probeer bymekaar kry. Om daardie,  want dit is maar donker as jy daarbo afklim, onder. Ek, want kyk 
Suid-Afrika het in die basis wat die Noorweërs... nee, die Engelse... nee man wag 'n bietjie. 

V: Ons praat nou van die Noorweegse... Ag die Engelse basis Suid-Afrikaanse basis. 

A: Ek is nou met die twee... Ek verwar nou die twee. Nee, nou is ek by. Jy het bo gekom, dan sien jy 



maar die skoorsteenkies, bo se bekke bo uitsteek, jy weet, vir die... wat die lug en die goed uitgaan 
na buie toe. En dan sien jy, wat het ons dit nou weer genoem?... Wat ook gedurig moet verleng 
word, soos wat die ys gedurende die jaar opbou.  

V: Die skag. 

A: Die skag, waar jy moet inklim. Met sy deksel wat natuurlik in stil toestande oopstaan, maar wanneer 
die wind waai moet hy toe. Want, dit het ek gesien, die wind kan daardie drifting snow... Die 
geringste ou gleufie en as die wind klaar is, dan lê daar 'n spul ys binne in. Jy klim op en jy maak hom 
dadelik toe. En dan het ons met 'n... Ken jy dexion metaal, wat hulle gebruik om lere en so te maak? 
Het ons... Dan was daar... Dis nou Halley, jy weet, dan het jy met die dexion leer afgeklim en hy draai 
twee draaie gemaak, want die basis was toe al ‘n hele paar meter onder ys. En dan het jy, weet jy ek 
het geweet hoeveel... Maar toe word dit... maak nie saak nie. En dan skielik kom jy onder op die 
platte, en dan is dit plat en gelyk. 

V: Die weermetings en goed, moes julle dit maar buite neem? 

A: Ja, kyk die instrumentasie is buite. Uit die aard van die saak. 

V: Maar kon julle dit elke dag neem? Of was daar dae wat dit net te stormagtig was? 

A: Jy moes. Ons het,  kyk die Stevenson skerm, jy weet nou wat dit is, die was buite, uit die aard van die 
saak. En die wind-meet-apparaat, die toring wat die wind meet, alles buite. Maar jy moes, daar waar 
jy by die trapdoor bo uitgegaan het, was daar na die winter veral... Want kyk jy kan jagsneeustorms 
daar kry, wat 'n week en meer aanmekaar aanhou, sonder dat dit ophou. Dan moes jy, 
veiligheidshalwe, as jy bo by die deur, daardie skagdeur, uitgaan, moes jy hierdie tou volg met jou 
hand.  

V: O, was daar 'n tou darem? 

A: Ja anders... 

V: Het die wind u daar nie ook probeer wegwaai nie? [indiscernible] 

A: Maar nie net dit nie... maar jy moet hou vas ook, om nie te verdwaal nie. Want kom ek belowe jou. 
In 'n tipiese erge jagsneeustorm, kan die sig so flou wees, dat jy kwalik so jou hand kan sien. As jy 
hom so uithou. Ja en ek praat nie nou 'n storie nie. Dis die waarheid. Jy moes hierdie tou volg, want 
ek dink met die bou van die Suid-Afrikaanse basis, die huidige een, het daar toe... Kyk dit is oor 'n 
paar somerseisoene gebou né! Soos al die basisse in die Antarktika. Jy kan dit nie in een seisoen 
klaarmaak nie. Daar het 'n ou verdwaal en hy is dood, in so 'n jagsneeustorm. Een van die bouers.  

V: Ja en hy was naby die basis gewees? 

A: Ja hy was baie naby. 

V: Soos 'n paar honderd meter maar. 

A: Ja. Want ek was... in ons basis met die inleiding, was ek 'n eregas in 1997. Ek weet waarvan ek praat. 
Daardie basis was, dit is sommer tussen ons, nog nie eers heeltemal klaar nie. Ek het altyd gedink hy 
was eintlik 'n bietjie 'n jaar te vroeg ingewy. 

V: Ja, hy was nie klaar nie. Ek het al met spanlede gepraat, wat toe daardie jaar daar moes bly. 

A: Ja-nee, hy was nog nie klaar nie. Want die spanlede het toe nog in onder, container-tipe huisies, was 
hulle tuis. Ons het so... ek onthou, twee na vier ouens op 'n slag... al die kamers was ook nie volledig 
klaar nie. Ons moes 'n hele paar op 'n slag, in 'n kamer slaap die aand, pleks van een op 'n slag, want 
hierdie nuwe basis is darem luuks hoor. Ek sou graag in hom 'n jaar wou bly. 

V: Ek sal nou-nou weer daar kom, by daardie jaar, want dit moes interessant gewees het om 'n eregas 
te gewees het op hierdie spesifieke opening. Maar terug by die Halley Bay. 

A: O, ekskuus ja, my gedagtes rol nou rond. 

V: O nee, nee. Dit pas my perfek. Dit is fine as dit so is. Dit is orraait, want dit help my om te onthou 
wat... 

A: Ja, ekskuus. Ons stap nou... Nou sien ek ons stap nou by die voordeur van die basis in. Dit is nou 
maar ook, ek dink, omtrent die... daar was twee slaapsale. Elke ou het nie sy eie persoonlike 
slaapplek gehad nie. 

V: O, by Halley Bay nie? 

A: Nee. Halley het sy twee, wat noem hulle dit, bunk-houses of iets van die aard. Maar daar was, 
hoeveel mense was ons omtrent, twaalf.  

V: Julle leier was mos 'n ou van die weermag gewees? 

A: Hy was 'n Luitenant in die Britse vloot. 

V: Luitenant in die Britse vloot. Het hy sy eie kamer gehad? 



A: Nee. 

V: Ook nie? 

A: Nee. Daar was nie onderskeid in range getrek daar... Almal... Ons... Daar was baie slaapplek, maar 
ons is so verdeel dat die twee.. Daar was ewe veel in elkeen van die twee. So elkeen was nie vol 
gestop nie. Dit was darem ruim genoeg vir slaap. Jy rol mos nie rond in jou slaap nie. Maar die 
kantore en die ander goed... Weet jy ek moet sê nogal die kombuis eetsaal, was een vertrek, was 
nogal betreklik ruim. Dit was so lang, maar smallerige... waar die tafels was. 

V: En het die Britse... Het BAS vir julle, die British Antarctic Survey, het hulle vir julle 'n drank-kwota of 
'n sigaret-kwota of so iets gestuur? 

A: Ja, hulle het. Ek was nou nie 'n roker nie. Ek weet nie van... so van rook kan ek nie mooi onthou nie. 
Maar ek dink daar was toe wel. Maar drank was daar en, weet jy, dit was die verantwoordelikste 
spul, kom ek noem nou maar, daar was nie dronkaards nie. Want ons het 'n klein sitkamertjie gehad, 
hy was maar klein, en dan is die een kant... dit was so smalletjie, ook nie groot nie, daar was 'n 
ingeboude kroegie. En daar het dwarsdeur die jaar, permanent bottels verskillende soorte goed 
gestaan. En jy kon elke dag, kon jy jouself daar gaan help. 

V: So die mense het baie selfdissipline gehad? 

A: Daar was... Daardie mense was geweldig gedissiplineerd. Dit het my nogal getref. Die geleentheid 
was daar en die basis... die leier het van die skaarste soort het hy eenkeer... dit was... O, hierdie basis 
was dubbelverdieping. En bo was al die kosvoorraad en daar was 'n geweldige groot, as ek dit spens 
mag noem, bo die kombuis. Waar die kosvoorraad... Rakke en rakke en rakke vol kos. En op 'n ander 
plek was daar weer 'n bergplek vir die drank. Nou dit was, uit die aard van die saak so ver ek kan 
onthou, die deur was maar altyd toe. Maar die kombuis se goed was oop. Ek weet nie, dit was 
miskien maar ingeval een of ander ou die lus gekry het om homself te gaan help. Maar hy kon dit in 
die praktyk doen by die kroeg. Want dit het daar gestaan en ou George Lush was die leier. George 
Lush. Hy het gereeld nuwe drank uitgehaal. En ons het natuurlik vir ons wyn, Chileense wyn gekoop. 

V: Ja, Chileense wyn is nie sleg nie.  

A: Ja en dit het ons in Montevideo gekoop. Chileense wyn. 

V: En daar was seker foto of 'n skildery van die koningin gewees iewers in die basis? 

A: Ek verbeel my daar was.  

V: Ek verstaan u moes die toast doen, op die Koningin, op haar verjaarsdag? 

A: O, het Gordon dit onthou? 

V: Ja. Hoe was dit gewees? 

A: Ek was... Weet jy, ek was verstom toe die basisleier vir my die... Want ou Gordon is eintlik Engels, 
maar hy is vlot tweetalig soos jy gehoor het. Afrikaans. En toe George Lush vir my sal sê, Ek moet die 
toast op die Britse Koningin... Ek was vir 'n oomblik heeltemal stom. Toe dog ek wel wat die drommel 
anders kan jy nou doen as om net op te staan en te sê: "Gentlemen. The Queen".  

V: Wat het hulle dan vir u genoem Johan of...? 

A: Johan. Ja, hulle het my reg Johan genoem.  

V: O, het hulle dit reg uitgespreek? 

A: Ja. Johan. Ja. 

V: En hoe was dit om op die Britse Koningin 'n toast te doen? 

A: Ag nee. Nie sleg nie. Sy is 'n ou gentleman. Sy is, hierdie Koningin Elizabeth. Maar daardie was toe 
nog die oorspronklike een. Nie die een van nou nie. Dis nou Elizabeth die tweede. Ek praat nou van 
haar ma. 

V: O, die Queen Mother een? 

A: Ja. Maar kyk dit is... Die Queen Mother was toe nog die Koningin. Hierdie Koningin, wanneer het sy 
koningin geword? 

V: Nee, sy was Princess Elizabeth gewees in die Tweede Wêreldoorlog. So ek weet nie wanneer presies 
sy koningin geword het nie. 

A: Nee. Die ou oorspronklike koningin was nog... sy en haar man en die twee prinsesse het ek in 1947 
gesien. Toe hulle die Britse toer in Suid-Afrika... 

V: dit in Suid-Afrika gedoen het. Ja. Ja. Ja. So dit was nog... Ja, dan was dit haar ma gewees. 

A: Dit was. Haar ma was toe nog die koningin. Sy was toe nog prinses. 

V: Ja. Sy was toe nog prinses gewees. So u onthou nog die 1947 toer? 



A: Ek onthou. Ek onthou want ek het toe al gewerk. Ek werk toe in Johannesburg. Ek het ses maande... 
Ek het nie begin by weerdiens nie. Ek het begin by die spoorweë as 'n leerling klerk. Die hoofbestuur 
se personeel in Johannesburg stasie. Toe onthou ek die... Ek sien nog die oop kar ry, met die 
Koningin en die Koning voor, en die twee Prinsesse agter. In die oop kar. Ek het so op hulle afgekyk. 
En foto’tjies geneem. Maar die het ek agterna weggegooi. Lange jare later. 

V: So toast op die Queen... Het julle daardie jaar 'n Midwinter-fees gehou? 

A: Ja, Midwinter was toe al 'n ding.  

V: Wat het julle gedoen? 

A: Nee, ons kok was Jim Mace. Hy was 'n sekondeer van die Britse Leer. Ou Jim het sy storie geken, 
Wragtie. Maar hy kon darem... maar mind you, ons was 'n hele klompie goed. Elke dag het een van 
ons 'n beurt gehad om opwas werk te doen in die kombuis, die skottelgoed. Maar jy het wragtie 
opgewas daardie dag, dat jy weet daarvan. Maar hy kon kook en hy het voor die tyd... Kyk, ons het 
dae lank na Midwinter en Kersfees, het die tafel gedek gestaan met kos. In daardie koue. Ons kon 
eet, dae lank. Ek kan nou nie meer sê watter disse dit was nie, maar dit... 

V: Moes julle pakke aantrek vir die okasie? 

A: Ag ek dink ons het die beste wat ons gehad het. 

V: Hoe het die kommunikasie met die huis gewerk van daar af? Of was dit ook maar soortgelyk soos op 
Marion? 

A: Dit was bietjie... Ons... Ek onthou byvoorbeeld, Ons het... My ouers het toe, dink ek, op Ellis Dale 
gewoon. Daar in die Oos-Kaap. En ek onthou, ons het voor die tyd... Ons kon van onder af, die klank 
was nou nie so waffers sterk maar nie, maar ons kon per radio vir hulle via... Nee ek dink nou aan die 
pos. Direk met Londen deur die BBC en toe na Suid-Afrika. Dit was nie direk van die ys af na ons 
ouers toe nie. Dit was via die BBC. 

V: Kon julle ook Telex gestuur het so? 

A: Nee, die Telex het... daar was toe nie meer die Telex. Dit was ook... 

V: So julle kon net praat? Maar het julle nie briewe geskryf nie? 

A: Nee, ons het ook briewe gehad, maar die briewe was ook Morse-kode, via ek dink Port Stanley. En 
daarvandaan op 'n manier. Ek weet nie meer hoe presies nie... 

V: Maar het julle net 200 woorde per week gehad? Of hoe het dit gewerk? 

A: Nee, dit was ook maar beperk. Maar ek kan nie onthou hoeveel woorde nie. Maar dit was beperk. 
Nee ek het my verbeel ek het iewers nog... 

V: Nou waaroor het julle en die Britte dan gesels? 

A: Waar? 

V: Waaroor? 

A: Ag nee, maar die gewone dinge, want jy het nuus gehoor via BBC. 

V: O, so mens het darem iets van buite ook gehoor? 

A: Ja, jy het maar wêreldgebeure.  

V: En op Marion, het mens daar nuus van buite gehoor of nie regtig nie? 

A: Baie min. 

V: So dit was bietjie anders gewees? 

A: Dit was bietjie anders. Want soos ek jou sê, die ontvangs per radio, gesproke woord, Morse-kode 
was orraait, die het duidelik deurgekom op Marion. Maar... En natuurlik onder op die ys ook, hulle 
het Morse-kode met die eerste plek in daar... waar dit hand... want jy ontvang dit... Ek het op Marion 
die Morse-kode geleer. Ek ken hom nog. En jy hoor mos die kode en jy skryf hom onmiddellik in 
letters. 

V: So die ontvangs was goed op Antarktika? 

A: Ja. 

V: Het julle bietjie... Het julle honde gehad daar? 

A: Nee. 

V: Nie? 

A: Nee. Niks diere nie. 

V: Niks diere nie. Het 'n mens diere gemis? 

A: Ja, die enigste diere wat jy daar gehad het was maar die pikkewyne by Halley Baai, want daar... 

V: Het julle Keiser pikkewyne gesien? 



A: Ja, daar was die keiser. Daar was 'n ontsaglike kolonie by Halley... Nee, Emperor Bay. 

V: O, toe julle oor die Poolsirkel gaan, oor 66 grade, was daar een of ander seremonie gewees? van 
koning Neptunus wat julle kom groet het? 

A: Nee, nee. Dit snaaks genoeg, dit het hulle elke, elke keer wanneer die Agulhas afgaan oor die 
Poolsirkel. Gelukkig het ek dit die eerste keer, hulle het dit nie op die Britse, op die Noorweegse met 
ons afgaan nie. Die skippie is te klein, daar sou nie plek gewees het... 

V: En toe julle in '96, '97 af was vir hierdie vIP-vaart? 

A: Ja dan doen hulle dit. 

V: Het hulle dit gedoen? 

A: Hulle doen dit elke jaar met die aflos. 

V: Maar het julle dit toe met daardie vaart waarop die... vir die opening van die basis, het hulle dit toe 
met van die vIP's gedoen wat nog nooit Antarktika toe is nie? 

A: Ja almal. Jy was nie te belangrik nie. 

V: O, ook met Joyce Mabudafhasi met die...  

A: Ja, maar sy... wat is haar van? 

V: Mabudhafasi. 

A: Ou Joyce iets. So werk ek weet, sy moes ook. Niemand word ontsien nie. En dit maak dit... 

V: Ek wonder wat sy daarvan gedink het? 

A: Nee, ek glo nie sy was seker baie beïndruk nie. Want ek weet sy was baie vies op die Agulhas. Dit 
moet seker daardie selfde vaart gewees het. Toe sy in 'n gewone kajuit geplaas was pleks van bo. Bo 
het hulle mos baie ruimer, 'n paar ruim kajuite gehad. Toe sy... Sy was die dêmmit in, omdat sy hier 
onder saam met ander of iets in 'n gewone kajuit, sy is mos beleer. 

V: Nou maar waar is u geplaas? 

A: Nee, ek was nou met die laaste vaart, was ek onder. Maar daardie was toe ek nog, nog weerkunde 
nog gewerk het, was ek bo in van daardie. 

V: Ja as mens dan so koördineerder is... 

A: Ja, maar dan is die skip nie so vol nie, want kyk met hierdie inleiding van die basis, was daar nou 
heelwat gaste. 

V: Ek wil gou-gou gesels oor Bouvet. Wanneer is u Bouvet toe? 

A: Jong, ek dink dit was, ek dink dit was met die '83 Antarktiese inspeksie. Ek het '83. Ja, '81 Marion, '83 
SANAE, en dit was toe op pad soontoe wat ons so rukkie daar gestop het, wat Keith Moyer van die 
Kaap, ek dink nie Keith werk meer nie. Keith en ek het op  Bouvet aan wal gegaan en 'n outomatiese 
weerstasie opgerig. Maar soos ek sê, hy het amper nie, ek noem dit nou maar daar, maar baie, baie, 
baie kortstondig toe daarbo. Ken jy Bouvet hoe hy lyk? Want dit is... 

V: Dis basies net 'n groot stuk rots, met 'n groot stuk ys. 

A: Ja, Bouvet loop mos so skuins af. En hierdie kant waar die pikkewyne broei, is op die rotse. Dis die 
hoër gedeelte. Die hoogste gedeelte. 

V: Ja, hy loop mos so en dan... 

A: Ja, en dan hier onder is die broeiplek vir die pikkewyne en die rotse. En waar die Noorweërs, ek weet 
nie of hulle dit nog het nie, hulle het mos daar ook jare lank, elke jaar of elke paar jare het hulle 'n 
ekspidiesietjie daar gaan plaas. In klein houthuisies.  

V: Was daar daardie jaar 'n ekspedisie? 

A: Ja... Ek weet nie, maar daar was niemand toe ons daar gekom het nie. Maar natuurlik met hulle 
goedkeuring het ons aan wal gegaan.  

V: Wie moes hierdie goedkeuring verkry? 

A: Dit sal die Departement wees. 

V: Was daar 'n Noorweegse, daar moet seker 'n beampte of toesighouer goed wees? 

A: Nee, daar was niemand nie. Daar was 'n stuk, of vier, of vyf van hierdie ou klein huisies. Sulke ou 
regop klein goedjies, maar ons het gelukkig nie eers in hulle hoef tuis te gegaan het nie. Ons het so 
gou daardie ding opgerig. 

V: Het julle afgevlieg soontoe?  

A: Hulle het ons... Was dit nou met 'n bootjie of met 'n chopper? Weet jy dat ek dit nou nie kan... Want 
hy is baie ongelyk daardie gebied. 

V: Net weer terug gou-gou by Halley Bay. Toe julle terug gevaar het, hoe het julle terug gekom 



A: Dit was 'n jaar later, toe die Britse aflos skip, die... 

V: Biscoe? 

A: John Biscoe. Die Biscoe. Dit is darem 'n luukse ding daardie. Hy het ons kom haal, tot by Port Stanley. 
En daar het ons oorgeklim. Dit is die jaar toe Suid-Afrika nie 'n aflos skip gehad het nie. Wat hy nog in 
aanbou was. Toe het ons, ek dink dit was 'n Australiese skip gehuur. Kon Gordon sy naam onthou? 

V: Nee, ek verstaan nou nie mooi nie. Wie het julle kom haal op Port Stanley? Was dit die Suid-
Afrikaners? 

A: Nee, op Port Stanley... die skip wat Suid-Afrika toe gehuur het. 

V: Die Polarhav of die Polarbjorn ? 

A: Nee. Nee, hy het 'n ander naam gehad. Nee, die Polarhav van Bjorn het Suid-Afrika ook op 'n stadium 
moes huur, ook weer toe daar nie 'n skip was nie.  

V: Toe... Maar Suid-Afrika het toe 'n skip gestuur wat julle op Port Stanley kom haal het? 

A: Die skip wat hulle gehuur het. Ja. Ekskuus as ek my nou nie goed en duidelik uitdruk nie. Dit was 'n 
aflos skip, maar sy naam onthou ek nou nie. 

V: En toe julle terugkom in Suid-Afrika, het hulle darem vir julle 'n bonussie gegee of vir julle gesê, 
dankie dat julle daar was? 

A: Nee, bonusse is onbekend. 

V: Is dit onbekend? Julle het net julle werk gedoen en dit is dit. 

A: Ja, weet jy daardie jaar op Marion, jy het gegaan, anders as nou, jy het gegaan op jou basiese salaris, 
plus 'n eiland toelaag van 200 pond 'n jaar... 200 pond. En ek as leier, het maar 60 pond 'n jaar gekry. 
'n Jaar. vir al jou verantwoordelikheid. 

V: Okay, terug na Bouvet. Wie was toe hoof van die Weerburo gewees? Was dit Piet lê Roux, Piet de 
Toit? 

A: Nee, dit was nie Piet lê Roux nie. Piet lê Roux was nooit hoof nie. Dit kon Piet du Toit gewees het. 

V: Of MP van Rooy? 

A: Wag laat ek nou net dink. Watter jaar praat ons nou van? 

V: '82, toe julle Bouvet toe is. 

A: '82. Bouvet. 

V: Ag, '83. 

A: Toe ek ys toe gegaan... Weet jy, die Engelbrechts het toe nie weer nie.  

V: Was hulle saam op Bouvet gewees? Mnr. Engelbrecht, in '65. 

A: Ja. Wanneer? 

V: In die '60's. 

A: Ek wonder wanneer het Piet du Toit hoof van die Weerburo geword. Jy het nie so iets nie? 

V: Wanneer hy hoof van die Weerburo geraak het?  

A: Ja. 

V: Hy het my gesê, maar ek kan nou nie die datum uit die kop uit onthou nie. Maar dit is dalk 
waarskynlik hy, want hy was in die tagtigs tot vroeg negentigs hoof van die Weerburo. Hy was lank 
hoof. 

A: Ja. Hy was... 

V: 'n Dekade of wat.  

A: As ek... Waar? '83. Waar was ek toe gestasioneer, want dit kan miskien help as dit nou kan onthou. 
'83. Ag, Pretoria natuurlik, is ek dan nou stup... Ek was van '69 tot '92 in Pretoria. Dit was waarskynlik 
Piet du Toit. 

V: Ja, dan was dit waarskynlik hy. 

A: Ja. 

V: En toe is julle af Antarktika toe, van Bouvet af? 

A: Ja.  

V: En is dit die jaar wat u ook in die berge basis besoek het? 

A: Ja. Wag 'n bietjie, daardie bergbasis kon ook gewees het. Ek was twee keer in die berge. Die een keer 
moes ek gaan om die... Ja, om die... '83 het ek die... het ons ook die outomatiese stasie, so ver ek 
onthou, by die berge opgesit. Ek dink aan die tweede keer, wat ek ook met die chopper kon invlieg 
binneland toe. Nee ons het toe nie tot by die berge gevlieg nie. Maar toe het ek, ek dink Suide daar 
of iewers daar, het ek hierdie gletsers... Want eendag toe gaan die... die lugmagmanne toe besluit 



hulle, op 'n Sondag, hulle gaan nou sommer net vlieg. "Wil ek saamgaan?" Ek kon nie nee sê nie. Dit 
was te lekker geleentheid, want ek kan nie genoeg te siene kry nie. 

V: So wanneer was u weer in Antarktika gewees? Dit was dan nou die heel eerste keer gewees saam 
met die Britte in '59. 

A: Ja. 

V: En toe... 

A: '83. 

V: '83. En toe? 

A: Toe '97. 

V: '97? 

A: Ja. Ek probeer dink. Ek wonder of ek... 

V: Dan was die Bouvet trip seker... 

A: Nee, ek was na dit. Maar hoe sou ek dan daar gekom het? Want ek weet ons het by al hierdie... na 
die... terwyl hulle met die aflossery, het ons 'n vaart onderneem. Of dink ek nou? Daar was werkery 
wat by die... Daar was 'n PWD-span. Hulle het by die Noord Basis, onder op die pakys, het hulle 
gewerk. PWD-mense. Toe het ons 'n vaart onderneem. 

V: O, so dit was 'n ekstra vaart, die Bouvet vaart? 

A: Dit was so ekstra... Wag 'n bietjie. Hoe werk dit nou? Want ek was tog een keer ook op die skip. Wie 
was toe die sandwich-groep? Ons het daar een na die ander verby gevaar. 

V: Dit was seker 'n mooi vaart gewees?  

A: En ek wou nog so graag op een van daardie eilande kom, want ons het daar ook 'n outomatiese 
weerstasie. Maar ek kon toe nie saam nie, want die chopper was toe vol. Hulle het net die een vlug 
gehad. van die skip af na die eiland toe. Maar die ander eilande het ons so een na die ander verby 
geseil. Ek wonder of dit... 

V: Miskien kan mens op die foto’s kyk? 

A: Nee, ek wonder. Kyk, ek het hier 'n reeks herinneringe aan '45 jaar op die Weerdiens. Toe die 
Weerburo nog 'n nuusbrief gehad het, het ek hier by aftrede... Maar dit het 'n aankoms by Halley 
baai foto’tjie ook. Kyk hier is fototjies van '92. Weet nie hoe dit gebeur nie. Ek moet dit weer... 

V: O, ek sien dit was reeks artikels gewees? 

A: Ja-nee, dit was nie net een nie, dit was 'n hele reeks. Hierdie is '93, '92. 

V: Hierdie is besonderse artikels. Hier is een oor die brand, van Braam Kriel. Ja. 

A: Ja, dit is in Braam Kriel se tyd, wat daardie basis afgebrand het. Hier lees ek nou toevallig: "nuus van 
ons familie en vriende is gereeld per radio via Port Stanley ontvang". Ja. Nee, as jy nou net die tyd 
gehad het en jy kon hierdie goed deurlees, sou jy nog baie dinge opgetel het.  

V: Nee, ons kan kyk, want daar sal nog by die Weerburo nog wees. 'n Reeks daarvan. Behoort daar te 
wees seker? 

A: Ja, in hulle biblioteek. 

V: Ja, in hulle biblioteek. Maar wie het u toe genader om te gaan na die opening van die nuwe basis op 
SANAE. 

A: Dit het van die Departement gekom. Spontaan. Ja. 

V: En het u gewik en weeg toe u ja gesê het of was dit 'n maklike besluit? 

A: Nee. Kyk, '97. Dit was vir my baie maklik. Ek moet sê my oorlede vrou, was nooit baie gelukkig, want 
dit was altyd weke weg van die huis af. En die seuns is... 

V: Het sy toe nog geleef in '97? 

A: Ja. Nee. Sy was toe reeds weg. Daarom was dit toe maklik. 

V: Sy het nooit die geleentheid gehad dan, om saam met u te sien... 

A: Nee, dit was daardie tyd nie toegelaat nie. 

V: So dit was maklik gewees om ja te sê en toe te... en afgegaan Kaapstad toe, en daar op die Agulhas 
geklim? 

A: Ja. 

V: En toe mens die nuwe basis sien? 

A: Toe? 

V: Toe julle die nuwe basis sien, het hy groot gelyk, luuks gelyk? 

A: O, hy is ... dis...Net die ding se ontwerp is so anders. Jy het hom mos gesien, hoe lyk dit. Wat hy op 



daardie onderstel staan. Nee, hy behoort baie jare te hou, hierdie nuwe basis. Regtig. 

V: En om Antarktika weer te sien? Was dit bekend gewees, het dit gevoel soos 'n bietjie van 'n 
tuiskoms? Hoe het dit gevoel? 

A: Nee, dit was vir my... Ek het tuis gevoel. Soos Marion elke keer. Ek hoop nog... daar is darem 'n 
geringe kans dat ek dalk, Henry valentine my die geleentheid sal gee, om met die opening van die 
nuwe basis, wat seker volgende jaar gaan wees.  

V: Ja, begin volgende jaar: Maart.  

A: Ja, of April, of wanneer ook al. 

V: April, Maart. 

A: Ek hoop ek het 'n geringe kans. Of ek sê, ek sal maar ou Henry se been trek en sê: "As julle my in '97 
kon nooi, dan kan julle my seker nou ook nooi? Want ek is die lank-lewendste lid, of nog die ou wat 
nog die belangstelling het." 

V: Ja. Nee. Nee, ek dink dit sal fantasties wees as hulle u kan nooi, om saam te gaan, om daardie nuwe 
groot oranje basis te... 

A: Ek weet hoe hy lyk. Jy het ook seker sy plan gesien? 

V: Ja-nee, ek was laas jaar daar gewees, so ek het bietjie in die basis self nuwe basis rond gegaan.  

A: Hoe ver was hy toe al? 

V: Hy was klaar buite. Alles buite was klaar. Hy was nog nie klaar binne in nie. 

A: Ja, die binne-afwerking is maar soos 'n gewone huis. 

V: Wat gebeur het, hulle moes op 'n kol die budget heeltemal oorskryf, want die Weermag verskaf nie 
meer die Helikopters nie. So hulle moes privaat helikopters kry. 

A: Ja, kort helikopters mos. Kort, ja. 

V: En toe moet hulle 'n privaat maatskappy kry om helikopters te voorsien, en dit is toe baie duur. En 
dit is hoekom die basis toe nou langer vat. 

A: O, dis weer 'n finansiële krisis? 

V: Ja. Maar dis baie luuks. Dis nog luukser as SANAE, klaarblyklik.  

A: Nee, kyk SANAE is luuks, maar Marion is nou alles op die grond gebou. Ek sal dit bitter graag... Ek sal 
Henry se bene moet draai, almal. 

V: Ek sal bietjie help draai, vir al wat dit werd is.  

A: As jy kan. 

V: Nee, ek weet nie of ek vreeslik van 'n sê het nie, maar... 

A: Nee, weet jy hulle het my die aand met die inleiding op Halley Baai.  Nee, nee, op SANAE het hulle 
my naam genoem, van die verhoog af. Ja, ek is toe die, ou daardie aand daar, wat die oudste 
ondervinding het. Ja. En hulle het nogal... daar was 'n senator in 'n rystoel nogal. Die ou hy kon nie 
loop nie, die senator. 'n ANC senator, hoor. 

V: Ja, Senator Grové? 

A: O, dis reg. Ja.  

V: En moes u woorde spreek, of...? 

A: Nee, gelukkig nie. Want ek... Hulle sou my platgeslaan het, jy weet, sommer so uit die bloute. 

V: En hoe het Antarktika gelyk? Het Antarktika anders gelyk? 

A: Die laaste... Nee wat. Nee. Jy kan nie sien dat toestande verander nie. 

V: Hoe sou jy Antarktika beskryf? 

A: Ja, ek weet nie. Maar Marion, ek sê altyd, my hart lê begrawe op Marion. Maar omtrent iets 
soortgelyks, Antarktika. Ek kan net nie genoeg kry nie. Ek sal elke jaar wil gaan, as hulle my die 
geleentheid gee. Soos met Marion. Ek het gehoop om nog 'n slag weer op Gough ook te kom, maar 
ek sal seker nie weer, want... 

V: Was u op Gough gewees? 

A: Ja, dit ook. Ook 'n inspeksie. Maar weet jy, ek kan nie onthou watter jaar dit was nie. Ek was twee 
keer op Gough. Dis weer heeltemal 'n ander plek.  

V: In watter opsig? 

A: Wel, hy het 'n baie meer gematigde temperatuur as Marion. Hy is nie heeltemal so winderig nie. 
Soos ek sê, ek is onder die indruk sy reënval is ook 'n bietjie laer.  O, hy is natuurlik... Sy plantegroei. 
Daardie pragtige. Ek noem dit nou varing, wat is daardie goed? Wat dit so skaars is dat dit net daar 
kom. Jy mag niks daarvandaan wegneem. En die versoeking is so groot. Toe ek nog huise gehad het 



was ek... Die versoeking was verskriklik om daar nie 'n klein dingetjie... 

V: 'n Steggie af te... 

A: Ja. Man, ek noem dit 'n varing. Die goed is verskriklik duur as jy die egte een koop. 

V: Broodbome? 

A: Broodboom. Hulle het 'n spesifieke Broodboom, wat nie op ander plekke groei nie. En hy gooi 
saadjies af, en daar kom nuwetjies op. En die versoeking was verskriklik. Toe ek eenkeer daar was, 
toe was daar so kleintjie. Ai, die versoeking was so groot en ek sou weggekom het daarmee. 

V: Maar u is ook 'n gentleman so... Hoe... Het julle aangeland by Tristan daardie kere? 

A: Ja, al twee kere.  

V: Het u van die Tristaniete ontmoet? 

A: Ja, ek het die eenkeer... eenkeer het ek op die eiland rondgeloop. Ek het nou nog iewers tussen my 
goed, 'n paar handgebreide kouse. Kyk hulle skeer mos die wol en dan verwerk hulle die wol. Ek het 
'n pragtige paar wit kousies, met sulke kleur strepies, hier bo teen die been. Ek wonder waar is dit? 
Maar ek is so jammer, ek kan dit nie dra nie. Ek moet dit bêre. 

V: Dit moet mooi gehou word? 

A: Ja.   

V: O, in die tyd wat u van weet, kan u onthou of daar 'n sekretaris of 'n direkteur generaal was, wat 
belang gestel het, besonder in Marion en Antarktika? 

A: Besondere belangstelling? 

V: Of wat belang gestel het, at all. 

A: O, bedoel jy weet ek van so een? 

V: Ja. 

A: Nee, ek kan nie sê dat ek... Ja, nee ek weet ook nie. Want ons laer ons het nou natuurlik ook nie die 
kontak met die Meneer nie. 

V: Met die Meneer gehad nie. Ja. 

A: O, nou onthou ek, Danie Joubert, die oud atleet. Hy was toe ek die eerste keer Marion toe is, die 
sekretaris van vervoer. Want omdat van die ouens, wat voor ons, met die ses maande aflosse, toe 
drank baie vrylik beskikbaar was. Gratis op Marion, het van die manne mekaar... Blykbaar bietjie 
droog gemaak. Toe besluit hulle, nou nie meer nie. En toe ons nou hiervan hoor, toe gaan ons hele 
span eendag en maak 'n afspraak met Danie Joubert. Dis nog in die Forum gebou, in die stad. 

V: O, was dit toe al in die Forum gebou? 

A: Ja. 

V: Dit is mos nog steeds daar. 

A: En ons sê vir hom: "Dis darem nou nie baie billik, dat ons word nou gestraf vir ander mense se 
droogmakery". Toe besluit hulle na hy toe maar met van sy mense geraadpleeg het. Toe besluit 
hulle: "Ja, goed. Maar julle gaan dit betaal. En julle gaan toegelaat word 24 van die klein 
bierbotteltjies 'n maand." Met ander woorde amper een 'n dag en niks meer nie. En toe ek in beheer 
was. Toe het ek 'n motivering een keer deur gestuur. Ek dink... En natuurlik die manne moet betaal 
daarvoor. Hulle kry nie die drank verniet nie. Dieselfde ook met die sigarette, hulle betaal daarvoor. 
Toe het ek 'n motiverinkie deur gestuur, omdat dinge verloop nou baie normaal. Dit is baie onder 
beheer,  die mense is nou verantwoordelik. Ek versoek nou of stel voor, dat elke persoon vir sy 
verjaarsdag, kan, ek kan nou nie onthou hoeveel bottels Champagne of wyn. En dieselfde met 
Kerstyd. Twee keer 'n jaar.  

V: Dat hulle dan kan kuier? 

A: Ja. Ja. Of dat elke man dan... Kyk die span is nie so groot nie, vir Marion. Kan een span met een bottel 
Champagne, elkeen kan 'n drankie kry. En dieselfde vir Kersfees, kan elke man dan gelyktydig, die 
hele span dan natuurlik, kan vir hom 'n bottel iets kry.  

V: En is dit goedgekeur? 

A: Dit was goedgekeur, maar natuurlik ook teen betaling. 

V: En het julle darem goeie salarisse verdien, om al hierdie goed te betaal? 

A: Wel, hulle het dit dan vir jou teen kosprys laat kry. Maar ek was, ek onthou so goed, die ek... dit was 
voor ek selfs leer 'n biertjie drink het. Daar was van die manne wat elke maand al my bier gekoop 
het. Ja.  

V: Is daar nog iets wat u wil byvoeg? 



A: Nee, ek weet nie of jy aan iets kan dink nie. 

V: As ek aan iets dink, kan ek maar skryf? 

A: Ja.  

V: Baie, baie dankie. 

A: Jy is welkom.  

 


