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V: Hoe het dit begin dat jy betrokke geraak het by SANAE? 

A: Ek sou sê my belangstelling kan ek maar sê het eers begin na 1966. Ek het in die departement 

Vervoer gewerk in die voorrade afdeling en is toe met die oorname Marioneiland toe. Om daar te 

gaan kontroleer die voorrade wat alles op die eiland is. 

V: Was dit nou na die brand gewees? 

A: Nee. Dit was Maartmaand gewees met die oorname. En toe is die brand nou... Het die brand toe 

nou plaasgevind en moes ons inderhaas... Die vloot het 'n skip afgestuur soontoe om te gaan kyk 

wat op die eiland is, want alles was vernietig gewees. Wat gebeur het daar... Eers aanvanklik kan ek 

maar sê, het die vliegtuie ook verkenningsvlugte gedoen. En toe 'n skip afgestuur wat vir hulle 

noodvoorrade geneem het. En toe is die RSA, is toe Marioneiland toe. Ek het wel vir hulle weer ses 

maande se kos en voedsel en altans klere en wat ook al, dié is toe, kan ek maar sê, aangekoop aan 

die Kaap en toe met die RSA verskeep en weer af Marion-eiland toe. Daai vaart het ek ook weer 

deurgemaak. Ja, dit was my eerste kennis maak met, kennismaking met die Antarktiese program 

was in ‘66. 

V: In ‘66, as iemand wat vir voorrade gewerk het by departement... 

A: Ja, in die voorraadafdeling. 

V: Het met ander woorde nie 'n koherente afdeling gehad nie? Dit was meer... 

A: Nee, daar was 'n afdeling gewees, die Antarktiese-afdeling het toe al reeds, kan ek maar sê, 

bestaan. Maar die voorrade-afdeling moes die bevoorrading van, wanneer hulle die aankoop van 

alle kos, alle klerasie en die logistieke gedeelte van die eiland moes deur die voorrade-afdeling 

gekry word. 

V: O, deur die voorrade-afdeling. 

A: Ja. 

V: In daai tyd het julle nog sigarette en drankkwotas ook gehad. 

A: Sigarette, drank, ja en die ouens wat nou nie gerook het nie, het nou byvoorbeeld kontant bedrag 

gekry om fotografiese goed of wat ook al vir hulle self aan te koop en so. 

V: Okay, ek sien. Wat is die ding waarvoor die manne die meeste gevra het? As hulle nou aanbevelings 

gemaak het. 

A: Ek sal nooit vergeet nie. Ek onthou daar was een span gewees wat crazy was oor tamatiesous. Jis, 

hoor hierso hulle het nou 'n hengse palawa gemaak oor die tamatiesous wat te min was en hulle het 

opofferings gemaak, want kyk die aanvullings is gedoen gewees op aanbeveling van, destyds was dit 

nog nasionale opvoeding gewees, wat koslyste opgestel het en dan het ons volgens daardie lyste vir 

die aantal persone kos nou aangekoop. Nou het hulle 'n groot storie gehad oor tamatie sous. Hulle 

het byvoorbeeld sê blatjang en sulke goed opgeoffer om meer tamatiesous te kry. Wat my 

interessant was oor daai jare, kyk die vries ruimte op die RSA was baie beperk gewees. So ons vars 



vleis ruimte om daai goed te kan vries, dit is nou soos vis en alle bevrore goedere, is baie beperk so 

laat jy eenmaal 'n in kos beurt van drie dae kon jy sê vars vleis of vis voorsit. Die ander dae was dit 

of ontwaterde vleise gewees of jy moes met blikkies kos, kan ek maar sê, tevrede wees. Dan het dié 

nou maar sê blikkies vis gevat en jy het vis koekies gemaak byvoorbeeld om so te kompenseer vir 

die situasie. 

V: Het julle toe nog diere afgevat in ‘66? 

A: Diere... 

V: Lewendige diere soos skape of bokke? 

A: Nee, nee. Kyk Antarktika toe, glad nie. 

V: Nee, Marion toe. 

A: Marioneiland, ja. Marioneiland was daar skape gewees en daar was hoenders gewees. Dit was 

maar, kan ek sê, was nou vir die lê van hier Eiers en dan moes die ouens nou skaap slag vir vars vleis 

natuurlik, maar dis nou Marion-eiland. Ek het dit nou bietjie gemeng met Antarktika, né. 

V: Nee, nou dis doodreg oor die twee deurmekaar praat. So die tamatiesous-span was op Antarktika? 

A: Was Antarktika gewees. 

V: Marion. Het julle toe vir al, ag het julle tog nog skape... 

A: Skape en so aan soontoe gestuur. 

V: Wanneer het dit opgehou? 

A: Sjoe. Ek sou reken, kan ek maar sê, dit was ook hier in die tagtiger jare. Ek dink nie, dit was 

hoofsaaklik die probleem van; ek onthou daai jare tydens opleiding ook hier. Kyk Gough toe 

natuurlik glad nie skape of so nie, want die Britte wou glad nie hê ons moes... Kyk, Gough, omdat hy 

'n Britse eiland was, wou glad nie gehad het ons moet enige diere soontoe neem nie. Omdat Marion 

nou 'n Suid Afrikaanse eiland is, het ons hoenders en skape soontoe geneem. Daar was op 'n kol 

hoenders ook gewees wat op ŉ hok gestaan het op Gough-eiland. 

V: Ja, wou nou net vra. 

A: Ja, maar nie skape of so nie. En het ons in opleidingstydperk, is die ouens slagpale toe geneem, die 

hele span om te leer hoe om 'n skaap keel af te sny, maar later jare het die, omdat die vries 

gedeelte, die vriesruimtes op die eilande, toe ook kan ek maar sê opgegradeer is deur die 

departement van openbare werke, kon ons meer bevrore goed soontoe stuur. Nou met die Agulhas 

se koms was daar natuurlik geen probleem gewees nie... Het ons baie meer van bevrore groentes 

ook gebruik gemaak. In plaas van sê geblikte groentes wat natuurlik baie meer smaakliker is as 

geblikte groentes. 

V: Gesonder ook. 

A: Ja-nee. 

V: Okay, toe was jy af twee keer in ‘66? 

A: Ja-ja. 

V: En daarna? 

A: Ek dink ek het omtrent drie keer... het ek ook Marioneiland besoek ook so tydens oorname en ek 

dink so twee of drie keer Gough-eiland ook. 

V: Hoe het jy aansoek gedoen as span- het jy aansoek gedoen as spanleier of het die departement 

Vervoer spesifiek gevra? 



A: Nee, dit het eintlik gebeur in 1969. Toe is die poste weer geadverteer vir nie 1970 vir die ekspedisies 

af Antarktika toe. Omdat daai jare was dit nou, was daar 'n spesifieke leiers pos gewees. Ek sou  

nooit vergeet nie, in 1969 nou ja toe het ek te staan gekom teen ' n persoon wat al voorheen op 

Antarktika oorwinter het, met die naam, Willem van Zyl. Hy was daar SA se radio-operateur en toe 

het die departement maar besluit om Willem te stuur vir 1970, maar dit is ook vir my interessant. 

Alles gebeur met 'n doel. Toe het een van die keurraadlede terug kom na my toe en vir my gesê: 

man, probeer volgende jaar weer, en die daarop volgende jaar, 1970 toe het ek weer geskiet vir die 

leierspos. Nou-ja, toe is ek toe gekeur om as leier in 1971 af te gaan soontoe. 'n...? 

V: Het julle Desember ‘71 vertrek? 

A: Ja, dit was daai jare. Dit was nou, ag 'n mens kan dit so, hierdie global warming kan 'n mens so baie 

tydelik sien in daai jare. Dit was altyd- jy kon nie vroeër vertrek nie. Die vroegste wat ons kon gery 

het, was so tussen Kersfees en Nuwejaar, ja. Maar latere jare het ons hier ag die derde, eerste week 

in Desember al het ons afgeskiet Antarktika toe, het en geen probleme gehad nie. Nou dit was nogal 

interessant gewees, dat jy dit daai jare al kon sien. Laat dit al later, soos die tyd aan gegaan het, 

later die jare al makliker al makliker geraak om deur die pak ys kon kom. 

V: Wat het nou die besluit om aansoek te doen vir die leierspos geïnspireer. Was dit maar die trips 

Marion toe of nie regtig nie. 

A: Ek sou sê dit het die vuurtjie aangesteek. Nog 'n ding is, omdat ek is toe na 1966, na die brand is ek 

toe van die voorrade afdeling oorgeplaas na die Antarktiese afdeling. 

V: O, ek sien. 

A: Daar beland en... 

V: As wat, as 

A: As, ag in daai jare het jy in die staatsdiens as 'n klerk maar net, het jy maar... 

V: As 'n klerk, ja. 

A: Nou werk jy met hierdie ekspedisies, ag wat daarmee gepaard gaan, maar nie een van ons ouens in 

die departement of in die Antarktiese afdeling daar, het 'n jaar oorwinter in Antarktika nie. Dit was 

vir my half frustrerend gewees. Jy moet sekere besluite neem, jy moet sekere verslae moet jy 

evalueer en sulke goed, maar jy het nie die praktiese ondervinding van wat werklik  daar aan die 

gang is nie. Kyk baie van die ouens word net vir 'n jaar of 14 maande of 18 maande gewerf om te 

gaan. Dan moet jy aan hulle sit en stories, hulle stories partykeer sit en luister, maar jy kan maklik 

om die bos gelei word en toe dog ek nee. Laat ek gaan, ek wil, my wanderlust het toe maar vlam 

gevat, ook geïnspireer deur 66 se stories. So het ek aansoek gedoen en uiteindelik daar beland. 

V: So ten minste was die RSA toe nou nie 'n nuwe gesig gewees nie. 

A: Nee-nee, verseker nie. 

V: So teen daai tyd was jy toe al reeds op Gough gewees. 

A: Ja. 

V: Toe jy Tristan toe is, was die meeste mense van Tristan toe al terug van Engeland af? 

A: Ja, na - dit was na die vulkaniese uitbarsting. Toe was die meeste klompie almal terug. 

V: Hoeveel tyd het julle gekry om op Tristan te spandeer? 

A: Dit was nog altyd 'n probleem gewees. Kyk daar is, in daai jare was daar baie meer meisies gewees 

as wat daar jong mans op die eiland is. Kom jy as programkoördineerder, of sal ek maar sêopname 



koördineerder, dit is dan baie snaaks hoe vinnig kan ek maar sê; dan vat ons ook maar die span lede 

saam om op die eiland 'n draai te gaan loop, want dit is baie frustrerend om daar op die skip te sit... 

V: ...en daar sien jy land. 

A: ...en hier sien jy land. Laat die ouens kan sien, hoeveel van die outjies na my toe terugkom en, hoor 

hier, hy het nou die meisietjie hier ontmoet en sy sal nou organise dat hy vanaand by hulle aan huis 

kan gaan slaap en sulke goed. Dit was departementele beleid ook daar gewees. Kyk almal slaap 

terug op die skip. Ons wil nie probleme daarna hê ook of so nie, maar hulle het baie mekaar 

opgesoek na die meisietjies en die ekspedisie lede wat nou oorwinter op Gough-eiland. 

V: Gough-eiland. 

A: Dis darem vinnig hoe hulle mekaar daar raak loop. 

V: Wat ek verstaan is hulle Engels is 'n bietjie anders ook op Tristan. 

A: Ja, hulle aksent verseker. Dit is 'n baie meer, ek wil amper sê, kom ons noem dit maar plaas Engels 

as wat, dit sal ek maar sê, wat jy in Engeland sou kry... 

V: ...as standaard-Engels. 

A: Ja. 

V: Toe was jy nou vir 'n jaar Antarktika toe. Dit was die eerste keer Antarktika toe? 

A: Ja. 

V: Watter spanvoorbereiding moes julle doen? 

A: Kyk ons het daai jare, het ons eerstens kookkunsopleiding vir drie dae. Dan het ons brandbestryding 

ook gedoen. Ons het voertuigherwinning geleer. 

V: Voertuigherwinning? 

A: Herwinning, ja. 

V: Is dit nou met blou-lampie diesel moes... 

A: Nee-nee-nee. Dit is van voertuie, ons het daai kursusse laat doen, kan ek maar sê by die weermag, 

het hulle byvoorbeeld van die ou weermag voertuie in 'n sloot laat beland en met sekere 

trektoerusting. Met daai goed uit daai slote, nou dieselfde as ysskeure, het hulle ons touwysgemaak 

hoe om voertuie uit ysskeure te herwin. 

V: Het dit gehelp? 

V: Was dit goeie opleiding? 

A: Baie goed. Ek het dit geniet, want hier’s baie van hierdie ouens wat nie op 'n plaas groot geword of 

so iets nie, so. Met die trek toerusting wat ons op plase jare toet ook pype uit boorgate uit getrek 

het en sulke goed, het van hierdie nuwe ekspedisie lede vir die eerste keer gesien. Spesifiek ook wat 

ons latere jare ook ingestel het, om ouens opleiding te gee hoe om 'n primus en 'n blaaslamp aan 

die gang te kry. Dis goed wat nie baie gebruik word in moderne tyd nie gebruik,meestal gas en sulke 

goed. Nou dis te koud om gas daar te gebruik daarom gebruik ons primusstowe. tyd nie, gebruik 

V: Wie was toe hoof gewees van die Antarktiese-afdeling daai tyd. 

A: Toe ek daar voet aan wal gesit het, in die Antarktiese-afdeling was dit 'n meneer Martin Coetzee 

gewees. 

V: Martin Coetzee. 

A: Martin Coetzee, ja. Snaaks genoeg hy was af Kaap toe gewees om die span nou te gaan ontmoet 

wie teruggekom het van Antarktika. Hy het vanweë hartprobleme, was hy ook nooit gewees selfs 



met 'n oorname nie. Hy het die span gaan ontmoet in die Kaap en toe is hy oorlede in Kaapstad, in 

'n hotelkamer, het hy 'n hartaanval gekry en toe is hy daar oorlede. 

V: Wie het hom toe opgevolg? 

A: Meneer van Rensburg. 

V: O, was dit toe meneer van Rensburg? 

A: Toe het meneer van Rensburg, kan ek maar sê, by hom oorgeneem. 

V: En die Antarktiese afdeling, het hulle jou maklik gesekondeer om vir 'n jaar daar te gaan bly. Of het 

was dit nogal moeilik om hulle te oortuig? 

A: Nee, nee. Dit was nie 'n probleem gewees nie, want dit was in die... Kyk 'n jaar of twee nadat 

meneer van Rensburg daar aan gekom het, is ek toe Antarktika toe. En toe ek nou weer wil aansoek 

doen om vir finansiële redes, nou om weer te gaan. Toe sê hy vir my nee, hulle het my meer nodig  

hierso as daar. [lag] 

V: Het hy verhoging aangebied daarmee saam? Okay, so wat was die pligte gewees van 'n leier. Het jy 

'n pligstaat gehad? 

A: Ja, kyk jy het van elke Programdirekteur het jy 'n handleiding gekry wat die wetenskaplikes moes 

doen en die wetenskaplike navorsing wat daar gedoen is. So dit was baie duidelik uiteengesit vir jou, 

in die vorm van 'n handleiding, van die verskillende universiteite se span leiers om vir jou te gee, 

wat daai persoon vir die jaar moet doen. Goed, jou fisiese personeel, dié was nou gewoonlik jou 

radio tegnikus, jou radio operateur, jou mediese doktor en jou motor werktuigkundiges, jy as leier 

het jy baie nou met hulle saam gewerk, want jy - saam met hulle - het nou die logistiese program, 

logistiese ondersteuning verskaf aan die wetenskaplikes. Waar dit kom byvoorbeeld die 

koördinering van arbeid of so, moes jy sommige wetenskaplikes intrek, en jy moes huishoudelike 

take verrig en al so om. En omgesien dat alles vlot verloop van die hele ekspedisie. 

V: Wat was 'n dag in die lewe van 'n spanleier dan omtrent gewees? 

A: Kyk, jou belangrikste taak as spanleier is om die hegtheid en jou spangees, behoue te laat bly vir van 

die span te kon... Daai hele jaar. Goed, okay. My basiese beginsel daar was dan ook daar gewees om 

normale werksure te probeer handhaaf. En 'n spesifieke patroon daar te stel, sê van Maandag tot 

Sondagaand. Dat jy jou logistiese personeel, almal het op 'n spesifieke tyd van die dag begin werk 

tot 'n sekere tyd in die aand, en dan met etenstye, tee tye en wat ook al. Dan Saterdae aande was 

gewoonlik fliek aand gewees. Sondae het ons as 'n rus dag gerespekteer en ook dan ritte met die 

hondeslees gedoen. So dit was meer sê rusdag, ontspanning, cum ontspanning. 

V: Het julle basis, 'n Borga-basis of 'n Grünehogna-basis gehad? 

A: Ons span, SANAE 12, was die eerste jaar van toe nou Grünehogne basis. Hulle het hom toe daar 

opgerig, by Grünehogne. 

V: Dit was net die geoloë of was jy saam? 

A: Nee, dit was net die geologiese span gewees, met die... Kyk, goed ons het geologie gedoen, ons het 

landmeetkunde gedoen en ons het radareggopeiling gedoen. Dit was ook die eerste jaar wat hulle 

radio radar eggo peiling gedoen het. Ou met die naam van Trevor Schaeffer. Wat hulle met, binne 'n 

karavaan die radar eggo peiling met sy monitors and sulke goed gehad het om die topografie te 

bepaal van die landmassa onder die sneeu. Dan soos wat jy nou die karavaan nou sleep, so neem hy 

opnames oor sekere, doen hy seker van daai verse om daai eggo peiling te doen. Die topografie te 



bepaal.. 

V: Watse karavane het julle daar gehad? 

A: Ja, dit was karavane wat ook vir die eerste keer gebou is. Dit is Capson karavane wat in Kaapstad 

gebou is. Dit was vir my interessant gewees, latere spanne het gepraat van die 'siberian dog 

kennels'. Want dit was nou karavane wat nou nie baie goed geïsoleer was nie en aan die binnekant 

het dit gelyk soos 'n vrieskas. Was vanweë kondensasie en sulke goed. Hoewel ons nou dubbele 

isolasie gehad het ook, so was dit man, jy kon nie lekker slaap in nie. Die goed was koud gewees. 'n 

Tent was meer gerieflik as die karavaan. 

V: O, het julle toe maar later besluit om eerder op tente te leef. 

A: Ja-nee, jy slaap buitekant in 'n tent. Hy is baie kleiner, maar... 

V: Hy is meer breathable. 

A: ...hy is meer, jy kan amper sê hy hou sy hitte in. Terwyl die karavaan eintlik half te groot is, want jy 

of moeilikheid om in 'n storm byvoorbeeld lampolie te gaan haal en brandstof te kry, en al sulke 

goed, jy weet. Dit is meer hassles as iets anderste. 

V: Nou wat was mens se eerste indrukke? Dit was nou SANAE II gewees, die basis. Wat is mens se 

indrukke as jy so 'n basis sien? Was dit SANAE II 'n hele paar meter onder die sneeu oppervlak. Ek 

skat maklik tussen 25 en 30 meter  gewees. 

A: Ek wil amper sê daai indrukke begin 'n ou vir die eerste kry liewer sê ter see. Sal nooit vergeet nie, 

ons is hier omtrent op 62 grade suid en dit was ontsettend kan ek maar sê mistig gewees. Daai 

eerste ysberg wat jy sien, jy vaar hier naby daai ding verby. Hoor hierso, jy kan niks sien nie, maar jy 

sien net hierdie ys massa, sê so 30 meter hier van jou af. Dit is net so groot bulk. Dit was amper asof 

vrees jou wil oorweldig, want hierdie onbekendheid. Jy kan niks sien nie, dit is toe getrek van die 

mis. Jy sien hierdie ysberg hierso. Jy weet nie wat vorentoe is nie. Hoewel alles op die radar sigbaar 

is, ook op see en kry jy daai gevoel van jy is maar 'n kolletjie in hierdie wêreld. Later as jy so nader 

na die kontinent kom en jy sien hierdie stil water. Die see wat jy suf geskommel het 'n paar grade 

noord het heeltemal... Sy deinings word heeltemal afgeplat deur die pak ys. Daai stil water wat soos 

'n bad is... Hierdie massas pakys wat jy deur moet worstel om daar  tot by die ysbank te kom. En om 

daai ysbank te sien, dit was nou fabulous gewees. Daai witheid, daai skoonheid en dit is vir my 

oorweldigend gewees. Nou, ek moet sê die SANAE 1 basis was nie meer so in 'n baie goeie toestand 

toe ons daar gekom het nie, want hy is toe ‘n hele paar meter, kan ek maar sê onder die sneeu 

oppervlak. Ek skat seker maklik so tussen 25 en 30 meter. 

V: Het julle gaan kyk? 

A: Nee, die ouens het toe daar nog in gebly né. Nou, okay in daardie jare het ons vertikale skagte 

gehad. So, daar het ouens daar geval ook al daar. Kyk as jy daarbo... Jou hande los gly, dan val jy 'n 

hele paar meter ondertoe. En vanweë die kompaktering van die ys het daai leer in die SANAE II-

basis het so af half af ge-es. Hoewel hy reguit geïnstalleer is aanvanklik. Vanweë die drukking het hy 

gebuig en jy moet mooi trap tot by die volgend sportjie. En jy het goed vasgehou, as jy onder kom 

dan is jou hande al lam gewees, want jy het geweet... 

V: Het mens met of sonder handskoene dan daar af geklim? 

A: Nee, jy het met handskoene daar afgeklim, want kyk dit is alles koud daar, anders vries jou hande 

van die koue. Dis alles aluminium lere wat so verleng is en die skagte is ook natuurlik verleng soos 



wat die basis meer en meer toe geakkumuleer is. 

V: En het julle naby aan, soos die basis toe gaan, het mens luggate gehad of so iets? 

A: Ja, kyk jou ventilasie skagte, jou kragopwekkers se uitlaatpype en jou stoof se skoorsteen en jou 

verskillende geboue se ventilasieskagte. Dié is altyd gedurig, sê maar soos 'n stoofpyp verleng om 

boontoe die suiwer lug te kry. 

V: En het elkeen sy eie slaapplek gehad? 

A: Ja, elke persoon het sy eie slaap... Kyk vanweë die brand gevaar... Daai jare die ou SANAE, die ou 

Noorweegse basis, SANAE I en II, was alles van hout gebou gewees. Nou dit was geskoei op die 

Belgiese metode van basisbou in Antarktika. Jy het hom op die oppervlak aanvanklik opgerig, maar 

jy het verskillende hout geboue gehad, sodat as,vanweë die brand gevaar. As een van die geboue 

sou beskadig word deur 'n brand, kan jy net deur die ysgang af te blok, kon jy die res van die basis 

red. So jy het 'n lang ysgang gehad wat die twee verste geboue met mekaar verbind het en dan het 

jy tussenin gekry- Die twee verste geboue met die SANAE II-basis, of SANAE I basis, SANAE II ja, was 

gewees die radiokamer, leierskantoor en die radiotegnikus se kantoor, en dan op die ander punt 

was dit weer die wetenskaplike gebou met tussenin was dit die slaapkwartiere gewees en die 

hospitaal. En langs dit weer was dit die ontspanningsgedeelte, die kombuis, die spens en die 

biblioteek. 

V: O, so die biblioteek was 'n aparte blokkie gewees? 

A: Was 'n gedeelte van die woonkwartiere, soos wat ons dit nou noem. As ek sê woonkwartiere, dan is 

dit ontspanning, spens, kombuis, eetkamer en biblioteek. Verder aan was dit weer die 

kragopwekkerkamer, daarin het ons gehad ook 'n stort en 'n badkamer, en dan die 3 kragopwekkers 

wat krag opgewek het vir die basis. Tussen die kragopwekker en die wetenskaplike gebou, was dit 

die ballonkamer gewees. 

V: O, vir die meteoroloë? 

A: Vir die meteoroloë waarin hulle, hulle ballonne nou gevul het. In daai jare het hulle altyd gepraat 

van die bom. Dit was toe nog... Jy het aluminium en wassoda het jy gebruik om waterstof op te wek 

en dit is een groot generator gewees wat jy water by gevoeg het. Gooi die aluminium chips daarin 

en die soda en so is waterstof maar ontwikkel. Ballon kan ek maar sê, opgeblaas en dan met 'n 

groot skag oppervlak toe. Dan het die instrumente die lug in geskiet. 

V: Hierdie ballonne het nooit ontplof nie? In jou jaar nie? 

A: Nee, ons het geen ongeval gehad wat waterstof probleme in ons jaar nie. Kyk... 

V: Het julle ongevalle gehad? 

A: Daarna, latere jare, ja. Outjies wat of die generator te gou oop gemaak het. Dat van die chemiese 

goed, of die soda in hulle gesig beland het. Ek onthou tydens die oorname was dit ook touch en go 

gewees of ek 'n outjie moes terugbring, maar die skip het 'n dag of drie langer aangebly om te sien 

of die outjie gestabiliseer en okay is, en of die dokter hom sal deurhaal. Toe op aanbeveling van die 

twee doktors, het ons toe besluit nee die outjie kan aanbly. 

V: Ek sien. En in jou spanjaar, het julle enige mediese krisisse gehad? 



A: Nee, daar was werklik nie groot probleme op mediese vlak of so nie. 

V: Was daar toe al in daai tyd 'n poolsirkelritueel gewees. As mens nou oor die 66 breedte graad gaan 

en koning Neptunis kom ontmoet jou nou. 

A: Nee, dit het later jare, ja. 

V: Hoe was die span dinamiek gewees van SANAE 12? 

A: Ek sê vir baie mense, ons gemiddelde ouderdom van ons span was nogal redelik hoog gewees. Ek 

dink die gemiddelde ouderdom was omtrent 27. 

V: Dit is nogal. Nou nie jou jong laaities nie. 

A: Ja, en nog 'n ding was gewees. Ek sê altyd, ek het altyd gesê, vir 'n span om in 'n nuwe basis in te 

trek, is soos om 'n nuwe motor te kry. Jy het 'n tande kry stadium, as daar probleempies is en al 

sulke goed. Nou sulke goed moet jy dan uitskakel, en daar was werklik nie baie tyd vir leeglê en 

sulke goed nie. Jy't gewerk dat jy klap, net om te kan survive. Alles te laat vlot verloop van pype wat 

ys en vries en breek. 

V: So julle het maar redelik werk gehad om te doen aan SANAE III? 

A: Ja, ons het baie werk. Nee, dit was met die SANAE II basis. 

V: O, was by SANAE II gewees? 

A: Nee, ons het gewerk. 

V: Instandhoudingswerk, obviously. 

A: Ja, en daai jare was die sneeugang, was nou gewees, vertikale houtstutte. Vir 'n dak was dit 

sinkplate gewees en was by sy kante, dit was nou ook materiaal besparing en vir gewig. Kyk het ons 

daai jare maar met die RSA maar gebou. Het hulle hom toe gemaak met ogiesdraad en dan aan die 

buitekant van die ogiesdraad, was dit gewone hessian rolle waarmee ons nou moet toemaak om die 

sneeu uit te. Nou goed, wat gebeur is dan kry jy sneeustorm, daai hessian blok nou half die sneeu 

af, maar as dit sonskyn dag is, dan trek daar sneeu, trek dit daai hessian af grond toe. Dan kry jy 

openinge aan die bokant, en as die volgende sneeustorm, dan kan jy nie die hessian vat en weer 

optrek nie. Jy moet hom weer gaan toe maak, en daai gate het gemaak dat daai sneeugang 

partykeer tot dakhoogte weer toe gewaai is met sneeu. 

V: O, aarde. Wat het julle dan gedoen om by die kos uit te kom? 

A: Jy het net met die grawe. Jy moes net met die graaf om dit te kan doen. 

V: Klink my jou graaf is mens se belangrikste instrument op Antarktika. 

A: 'n Graaf en 'n rolletjie toiletpapier. Ek belowe vir jou daai twee goete. 

V: Ja, watse toiletsisteem het julle gehad, as ek nou kan vra? 

A: In ons jare was dit die long drops gewees. 

V: Was dit net long drops wat julle toe gegooi het met sneeu na 'n tyd. 

A: Kyk ons het baie diep gate gegrawe. Dit was een van die pligte van die skivvy. Kyk, soos wat hy 'n 

piramide naderhand begin opbou die long drop en hy moes nou maar net alles af kap met 'n graaf 

dat dit weer dieper in die gat inval tot dat hy weer opbou. Dan kap jy hom maar weer af. So het jy 

dit in stand gehou. 

V: Klink na die onaangenaamste werk op die basis. 

A: Maar daar was geen, ek sal dit nooit onthou nie. Ons het altyd gepraat van die toilet as die 

Springbok-hotel. Jy't nie lank daar getalm nie, want daar was nie verhitting of niks by die toilet nie. 



So jy speel vinnig. 

V: Daar was nie eers 'n poskaart van 'n mooi meisie teen die muur nie. 

A: Nee, jy't vinnig geroer. 

V: Die honde. Wie het julle geleer om met die hondeslees te werk? 

A: Tydens die oornametydperk, het jy, kan ek maar sê, opleiding by die ou span gekry en dan kan jy vir 

'n dag of twee hoe om in te span, hoe om hulle te hanteer, en partykeer as daar tyd is, het die twee 

persone het dan uitgegaan veld toe ook om vir jou te leer hoe om met die honde te werk of so. 

V: Wie was die groot honde persoon op julle span gewees? 

A: Dit was ons dokter gewees. 

V: Wie was hy gewees? 

A: Louis Wessels. 

V: Louis Wessels, ja. 

A: Hy is in Stellenbosch. Hy het daar 'n praktyk ook. Dit was Louis Schabort Wessels. Hy's 'n 

neurochirurg daarso. So as julle hom sou wou kontak op... 

V: Ja, nee. Definitief 

A: Baie nice ou hoor.   
V: So hy het `n groot liefde gehad vir die honde. Hy het die meeste van die tyd vir hulle kos gegee, en 

met hulle gesels. 

A: Ja, hy, ek self, en daar is een motorwerktuigkundige. 
V: Ja. 
A: Theo Kruis, was die drie kan ek maar sê, ouens in ons span wat met die honde gewerk het.  

V: Het julle baba hondjies gekry daai jaar? 
A: Ja, ja. 
V: Het hulle oorleef? 
A: Ja-nee. Wat ons gedoen het, is, as ons nou sien die hond is... Wel sy het nou aan... Wel sy het buite 

gebly kan ek nou... Tot sy nou swaar dragtig word. En dan het ons haar in die sneeugang gekry, en 
sy het haar kleintjies in die sneeugang gekry. 

V: O. 
A: `n Sekere deel van die sneeugang waar sy nou beskut was teen die elemente, want kyk, dit was nog 

koud gewees. 

V: Was dit nog winter gewees? 
A: Dit was nog winter gewees, maar sy is beskut kan ek maar sê teen die elemente van die natuur soos 

die winde en dies meer.  

V: Ja, ja, ja. Hoe was die winter? 
A: Kyk, by die basis self was dit heel gerieflik gewees hoor. Ek sal nie sê ons het... 
V: Het die geoloë toe al teruggekom? 
A: Nee, nee, kyk... 
V: Nog nie? Het hulle oorwinter daar? 
A: Kyk, hulle het net na oorname, na die skip nou weer vertrek het terug, is hulle in veld toe.  

V: O. 
A: En hulle het toe [Namnanak]basis gaan stig daarso en gebou, en daar oorwinter.  



V: Sjoe.  
A: Yes.  
V: Was hulle net heeltyd vyf mense gewees of vier mense? 
A: Yes, en dan... 
V: En die baba hondjies het julle in die sneeugang gesit? 
A: Ja. 
V: En die mense...,[lag]. En het julle toe die baba hondjies name gegee? 

A: Ja. Jis, daar lê ons leier hond, sy naam was Kerneels gewees. 
V: Kerneels. 
A: Ja, dit... Nee nou snaaks daarna ook... Daai honde het regtig eintlik jou pelle geraak. En gewoond 

geraak aan jou, en dit was `n eintlik hartseer storie aan die einde van die jaar om afskeid te neem 
van daai honde.  

V: Ja. 
A: En daai honde het geweet hier gebeur iets hier, jy weet? 
V: Ja, ja, ja.  
A: En om hulle te sien onrustig raak en so aan.  Dit was soos asof hulle geweet het, hier gaan nou weer 

dinge gebeur.  

V: Julle gaan nou weg. 
A: Ek sal nooit vergeet nie, jy weet. Hulle het, daar was een hond gewees met die naam van Bamsie. 

V: Ja. 
A: Bamsie is gebring, kan ek maar sê van SANAE af, Pretoria se dieretuin toe. Ook maar onkunde 

seker? En die hond het hier gebly in die dieretuin. 

V: Jis dit moet warm wees. 
A: Maar alleen né? En `n hele persoonlikheidsverandering toe ondergaan hierso.  

V: Ja. 
A: En, toe weer teruggeneem Antarktika toe, en daai hond kon nooit weer aanpas tussen ander honde 

daar nie. En sy was`n regte Houdini gewees daai Bamsie, dan, of hy. Dan breek hy los van sy ketting 
af  

V: Ja. 
A: En dan sit hy `n honde fight daar op, jy weet? Nou goed, as jy dan veld toe gaan, nou die ander 

honde jy, hulle het geheue gehad. As jy uitgaan veld toe as daar `n hondegeveg as jy nou trek, `n 
hondegeveg ontstaan, dan is dit asof al daai ander honde (fffttt). 

V: Bamsie. 
A: Hulle gaan vir Bamsie. Nou kyk, as so `n hond dan so, kyk jy moet `n hondegeveg te alle koste, moet 

jy kan ek maar sê verhoed, want sy slee gewig moet nou oorgeneem word deur die ander honde. En 
kyk wat jy dan doen, jy kan nie `n gebyte hond sê laat werk nie. Jy maak hom los, en jy trek maar 
verder vorentoe, en daai hond hoppel-hoppel maar so agterna, en vanaand kom hy `n paar ure na jy 
uitgespan het, kom hy, sluit hy weer by jou aan. Dan moet jy hom maar gaan vasmaak, en sy kos vir 
hom gee, en die volgende dag weer so maak en, so te alle koste moet jy `n hondgeveg... 

V: So jy het met Bamsie gewerk toe Bamsie toe nou al weer terug is Antarktika toe? 

A: Ja, ja. Kyk ons moes die slee trek, en jy, jou gewig kan ek maar, was omtrent so 100, jy het nie oor 
120 pond slee gewig gegaan per hond nie. Maar nou moet jy weet, daai 120 pond word nou verdeel 



word tussen die ander, tussen die res van die honde. Nou wel dat dit tien pond per hond is, kyk tien 
pond per hond hier op `n 50km kan ek maar sê, afstand, kan jou roer. 

V: Kan jou roer. Ja, ja, ja. 
A: So. 
V: Het julle self die nuwe baba hondjies moes oplei, of was hulle nog te jonk gewees? Hoe oud is `n 

hond as jy hulle kan begin inspan? 

A: Nee, hulle was ten minste hier so 18 maande. 18 maande, twee jaar of so, wat jy nou kan begin 
honde. Maar jy het altyd `n ou hond langs `n nuwe hond ingespan. 

V: Dat hulle mekaar so bietjie kan touwys maak. 
A: Bietjie touwys maak ook, so. 
V: Hoe vinnig het `n hondeslee gegaan? 
A: Kyk, dit het afgehang van hulle energie ook. Kyk as jy die oggend nou wegtrek, dan is hulle 

energievlakke ontsettend hoog. 

V: Ja. 
A: Dan het jy, jy het altyd twee persone saam met `n hondespan uitgestuur. Die een ou was die drywer 

gewees, Hy het, hy moes agter op die slee nou ry. 

V: Op die slee nou ry. 
A: En as hy die slee tot stilstand was, was hy soos `n ploeg wat jy moes in trap in die sneeu in.  

V: Ja, ja. 
A: En dit was jou rem gewees, terwyl die ander ou, as jy nou sou stilhou, hy moet vorentoe hardloop 

en die, amper sê die hondespan, die ketting styf hou sodat die honde nou nie met mekaar kan ek 
maar sê kontak maak of so nie, en dat hulle kan rus.  

V: Ja.  
A: En daarvoor ook `n pen inslaan. So jy slaan `n pen agter in en voor. 
V: En voor. 
A: Dat hulle nie bymekaar kom nie. 
V: Want ek verstaan, daai honde, as hulle bymekaar kom, het hulle baklei? 
A: Nee kyk, hulle het mekaar geroer, jy weet, verseker. 
V: Ek wonder hoekom? Is dit jaloesie, of wat maak `n poel honde? 
A: Ja, daai, ek dink maar dit is die groot hoeveelheid wolwe-instink wat nog in daai honde is.  

V: Oe, ek sien ja.  
A: Kyk, dis `n werker hond daai. `n Hond wat absoluut gemaak is om te kan werk. Dis nie `n pet nie. 
V: So dis nie `n skoothondjie... 
A: Nee. 
V: Wat jy in jou handsak kan ronddra nie. 
A: Nee, maar self byvoorbeeld. Kyk, by die basis self het ons lang pale gehad, met `n bout bo-in, en, ek 

praat dan nou van `n ketting, jy weet? 

V: Ja, ja, ja. 
A: Ek praat nie nou van `n hondeketting nie, `n werklike ketting, en met `n halsband ook. En dan is 

hulle so, kon om sy paal nou rondhardloop, maar buite bereik van die ander honde. 

V: Ja, ek sien. 
A: Maar hulle is almal in `n sekere rigting, windaf van die basis geplaas sodat daai hondehare nou nie 

in jou sneeu gaan beland wat jy sê moet smelt, in jou smelter in nie, so. En.. 



V: So dis nogal baie om te leer, ek bedoel, dit is nie goed wat noodwendig voor die hand liggend is vir 
almal nie. 

A: Yes, nee kyk jy moet, ag jy het maar die fyner kunsies het jy mos met die tydsaam kan ek maar sê 
geleer. Daar was, wat `n ou ook moes oppas, jy moes ook nie van jou honde los rondhardloop nie, 
want nou en dan het daar pikkewyne ook gekom, alhoewel ons 20 km van die see af was... 

V: Ja, ja, ja. 
A: Het daar pikkewyne gekom, en daai honde, wel ons moes eenkeer `n pikkewyn byvoorbeeld sê skiet 

omdat, omdat die honde hom kan ek maar sê, bygekom het. 

V: Gekarnuffel het. Ja. 
A: En stukkend gebyt het, en so aan, jy weet? Nou ja. 
V: Het julle die pikkewyn toe geskiet? 
A: Ja. 
V: En van die vleis probeer eet of nie? 
A: Nee, nee, ons het dit nie geëet of so nie. Snaaks genoeg, hulle het hom probeer inspuit, nou ag, `n 

driedubbele dosis wat hulle gewoonlik gebruik vir `n mens om hom uit te sit, is die pikkewyn in, 
maar die pikkewyn het niks oorgekom nie.  

A: Toe moes ons toe maar die 303 gebruik en die pikkewyn doodskiet  
V: Waarvoor het julle `n geweer gehad op die basis? 
A: Dit was basies gewees om skyf te skiet vir ons spanne, en dan ook as die robbevleis, of die 

walvisvleis wat ons saamgeneem het soontoe... 

V: Ja, ja, ja. 
A: Sou opraak, of te kort aan raak, dan moes ons afgaan see toe om te gaan robbe skiet, en dan 

saambring. 

V: Was dit ooit nodig gewees? 
A: Nee, nee. Met ons tyd het die skip kan ek maar sê genoeg... Tydens die oorname tydperk is robbe 

geskiet, en dan basis toe gevat, en dan net `n gat gegrawe en daarin gegooi, en dan het ons die 
robbe sê, een vir een uitgehaal, en dan met `n kettingsaag stukkend gesny, en dan vir die honde 
gegee ook. 

V: En  ek verstaan die honde drink nie regtig water nie. Hulle eet... 
A: Hulle eet ys, hulle eet sneeu. En dit was baie interessant gewees ook om te sien as jy nou 

byvoorbeeld sê, op sleeritte uitgaan, hoe daai honde met sy onderste kakebeen... 

V: Ja? 
A: So sneeu op-scoop, sal ek maar sê... 
V: Rêrig?! 
A: Net, net met sy onderkakebeen.  Hier is die hele kop, in die hardloop scoop hy sneeu so op en... 

V: Wow. 
A: Eet hy so. 
V: En die honde? Kon hulle redelik krewasse uitsnuffel? 
A: Kerneels was... Kyk ons het twee honde gebruik in ons jare.`n Hond met die naam van Kerneels, 

V: Was hy die leierhond gewees? 
A: Ja, hy en Cero was die twee leierhonde gewees, maar Kerneels was die slimste ene gewees, want hy 

het nooit betrokke geraak, kan ek maar sê, in hondegevegte ook of so nie. 

V: Ooh. 



A: Hy, het snaaks genoeg, hy het `n kort lyf gehad, en as daar `n hondegeveg is, is dit asof hy met sy 
kort lyfie, baie vinnig kon uitkom. 

V: Ja, ja, ja. 
A: Maar geweet hy moenie seerkry nie, want as hy gebyt word, kan ek maar sê, dan’t jy moeilikheid. 

En jy het altyd as daar `n hondegeveg sou ontstaan, moet een ou agter, so gou as moontlik die pen 
inslaan, en dan moet altwee hondemeesters uitgaan en daai honde uitmekaar uit ruk en so aan. 
Nou ja kyk, dan partykeer soos hulle gesê het, “a free for all fight” jy weet? Jy moet net sorg dat jy 
nie gebyt word ook nie, jy weet maar... 

V: En die sneeuskeure?  Het hulle, hulle vooraf raak gesien, of? 
A: Nie altyd nie, maar kyk as jy weet, kyk, partykeer steek hulle net so vas.  
V: Ja. 
A: Dan moet jy weet, maar ons het altyd, het ons maar een persoon voor, jy weet, saam met die 

leierhond , so geloop en probe ook, jy weet, om te kyk vir skeure. 

V: Het julle ooit `n geval gehad met `n sneeuskeur? 
A: Nee. Die enigste was gewees, was ons Borgai of ons span wat Borga toe is, die ouens by 

Grünehogna  is die geval met Viking gewees.  

V: O, ek sien. 
A: En daai verhaal. The Viking het in `n skeur beland, en toe hulle hom nou soek en kry, of altans soek, 

toe kry hulle hom nie. Toe het hy op `n ysbrug, dieper verder geloop. Die volgende dag is Andy toe 
weer terug Andy Patterson, hy het weer in die gat afgekyk, toe sit Viking vir hom en kyk. Nou ja, dis 
toe dat hy af is en die hond gaan red het en so aan, ja. 

V: So, hulle het hulle eie hondespan gehad? 
A: Nee, hulle het net een hond saamgevat. 
V: Net een hond. 
A: Net een hond, want... 
V: Vir company?  
A: Daai hond, spesifiek, Viking, was net vir company saamgeneem met hulle, want dit is te veel, kan ek 

maar sê, logistiek, om nou nog, as jy...  

V: Nog `n span ook te vat. 
A: Ja, kyk die landmeters het vroeër jare, het hulle die honde gebruik of so, maar in ons tyd, ag, was dit 

meer vir ontspanning gewees of so. Hoewel, op `n stadium moes ons reddingstoerusting  om `n 
kruiptrekker uit `n skeur te kry, was net ons hondespan wat ons, die toerusting by ons kon kry, en 
die hondespan ons so uit die moeilikheid gehelp.  

V: Oe, die kruiptrekker het in die krewas geval. 
A: Ja. Die kruiptrekker het in die krewas geval, en toe is daar van hierdie, ons kon toe nie met die 

ander kruiptrekker oorkom nie, toe het ons met die hondeslee oor die skarnier gebied gekom om 
daai trektoerusting daar te kon kry om die trekker uit te haal. 

V: Kon jy as iemand wat bietjie van die voorrade mense geken het, darem vir julle lekker voorraad 
afstuur, of was mens in daai tyd nie sulke goed doen nie? 

A: Nee, ek sou sê ons kos is werklik jy het nie `n probleem gehad nie. Dit is in elk geval meer as wat `n 
ou in `n normale huishouding het. 

V: Maar daar maak ook seker voorsiening as jy langer bly en... 
A: Ja, nee, oe jis, kyk in ons jare het ons, is daar altyd deur die Departement voorsiening gemaak. 

Brandstof en kos, moes daar wees vir twee jaar. So, as die skip nie daar sou kon kom nie, dat die 
span kon `n jaar aangaan en oorwinter sonder enige probleme. 

V: O, midwinter, wat het julle gedoen midwinter? 



A: Jis, ek sou... Wat ons gedoen het met ons midwinter storie was, ons het die aand van midwinter, die 
21st Junie, het ons `n spyskaart gehad, maar die is ingedeel, jy weet, onder al die spanlede. 

V: Ja. 
A: En elke ou kon, ons sal byvoorbeeld sê, twee ouens gehad wat die voorgereg gedoen het, twee 

ouens kan ek maar sê, wat die hoofgereg gedoen het, twee ouens,of drie ouens wat die nagereg 
gedoen het, en ek self het koeksusters gebak. 

V: Koeksusters gebak? 
A: Yes. 
V: Dis nogal `n kuns. 
A: Ja, geen probleem nie. En ons endofedikus, het gemmerbier gemaak, en ons het dit werklik so sê, `n 

spanpoging gemaak. 

V: Ja,ja. 
A: En ek sal nooit vergeet nie. Die oggend van midwinter, het Louis ons dokter, hierdie Duitse liedjie 

Ein Prosit, ein Prosit der Gemütlichkeit het hy, vir elke spanlid wat in die woonkwartiere ingekom 
het,het daai plaat opgesit, `n bier in die hand gestop, en ons het `n bier gedrink, jy weet? 

V: [lag] Sjoe. 
A: En, ons het ook aangemoedig vir die ouens, nie een het Antarktiese klere daai aand aangehad nie. 

V: O, het julle pakke saamgevat? 
A: Ons het. Ek onthou, ons motorwerktuigkundige Mike Martin het so `n pikswart pak met `n 

werweldassie nog aangehad. 

V: [lag] Oulik.  
A: En, ag ons het, alles was toe eintlik `n feestelike atmosfeer, sê, soos Kersfees. 

V: Ja, ja, ja. 
A: En ons het al 12 Antarktiese verdragslande se vlae, spasie is ook kan ek maar sê, teen die mure 

opgehang. 

V: Ja. 
A: Die tafels is versier, sê soos vir Kersfees gewees, en daai aand het ons ook `n fliek gekyk. 

V: Kan jy onthou watter fliek dit was daai aand? 
A: Nee,nee, jis. 
V: Was daar `n gunsteling spanfliek gewees wat julle fondly die woorde van onthou het? 

A: Ja, daar was so `n Meksikaanse cowboy fliek gewees wat ek kan onthou ook, en die uitdrukking was 
altyd gebruik in die span, jy weet, maar ja. En ons motorwerktuigkundige ou Mike Martin,  het nogal 
nie `n baie, was baie geaffronteerde gewees, waar die jong man vir die ouer ou gesê het, man, “step 
aside old man, I will show you”, jy weet? 

V: [lag] 
A: En jis, jy moes nie vir hom gesê het old man nie. 
V: Step aside old man, was hy bietjie van `n old man gewees? 
A: Ja. 
V: [lag] 
A: Hy was die oudste lid van ons span gewees. 
V: Oe, die oudste lid van die  span. Het julle van wie van die departement, het julle `n boodskap gekry 

van die departement van midwinter. 



A: Ja, die Antarktiese se klub, en ons het nogal snaaks genoeg van die departemente van die, nie van 
kabinetsvlak af nie, maar die, dit het vir my nogal baie nice was, was dat die president van die VSA  

V: Oh. 
A: Het  vir ons ook maar, ag dit word seker die, diplomatieke kanale gedoen, het vir ons ook `n 

gelukwense gestuur met midwinter, of so. 

V: Ag oulik! En dan daai laaste paar weke as mens nou weet die skip kom nou terug. Hoe, wat doen 
mens dan? Hoe voel dit? 

A: Ek sal nooit vergeet nie, ons het nogal redelik geroer en `n goeie program ook saamgestel om ons 
basis baie mooi en skoon te wou oorgee vir die nuwe span. Maar kyk, die sneeugang is heeltemal 
skoon geskoffel, nuwe sneeu is ingebring, vanweë die houtkonstruksie, het daar nogal baie smelting 
langs die geboue plaasgevind. 

V: Ja, ek kan dink. 
A: Veral in die omgewing van die kragkamer waar die kragopwekkers was, jissie. 
V: Waar dit bietjie warmer is. 
A: Ja, daar het daar stalagmiete en stalaktiete gevorm van soliede ys en dit moes met pikke en byle, 

moes ons dit uitkap en regkry en al die brandstof moes op die oppervlakte weer gebring word sodat 
voorraadopname weer geneem kan word, en te sê kyk, hier is agthonderd dromme diesel op of so, 
daar lê hulle op die oppervlakte vir julle. So alles moes gedoen, en reg gedoen word vir die nuwe 
span om te kan sien. Maar dis iets wat ons nogal in ons jaar ook gedoen het. Die vorige ouens het 
leë dieseldromme gevat, dan vat hulle lang planke, en sit baie van die voorraad bo-op die planke en 
dan smelt die sneeu vanweë die sonskyn om die dieseldromme, en dan val daai stellasies soos ons  
dit nou genoem het, val dan om en dan moet jy daai goed gaan uitgrawe weer. En daar was `n MET-
toring gewees, die ou Noorweegse basis. Die span voor ons het daai MET-toring gaan afbreek, 
klomp staalpype daarin, en ek het van die staalpype het ek stellasies gemaak, twee meter hoog van 
die grond af  

V: O, sodat hulle.. 
A: Hulle het dit op plank gesit en sekere van hulle met die kopkant in die wind in, en ander weer kan ek 

maar sê, in die dwarste, in die wind... 

V: Ja. 
A: Om te toets, die effek van die akkumulasie van die sneeu.  
V: A, ek sien. 
A: En toe het ons gevind, kan ek maar sê, die wat kopkant in die wind is, veroorsaak die minste 

akkumulasie. En ons het... Kyk ons het gewerk dat ons klap om daai stellasies te bou, maar ons het 
eenmaal stellasies gesit, en dwarsdeur daai hele jaar  

V: Ja, o.  
A: Kan ek maar sê, die wat dit aanbetref. 
V: So julle hoef nie die brandstof uit te grawe nie? 
A: Nee, nee, nee. Kyk, ek praat van `n koskas . 
V: `n Koskas. 
A: En voorrade en... Jis die weerburo se ewige, met daai plastieksoda en aluminium chips jy weet? Dit 

moes alles buite gestoor word. En om daai stellasies oor en oor te grawe. Sulke goed jy weet, dit het 
ons net eenmaal gedoen. Die brandstof was in dromme op die oppervlakte gewees.  

V: Was die weerburo toe al metkassies genoem? 
A: Ja, ja. 
V: Was dit toe hulle... 
A: Ja dit was toe al die instelling gewees ja. 



V: En toe julle moes totsiens sê toe moes julle totsiens sê vir die honde, vir die landskap, waarvoor? 

A: Ja, wat ons gedoen het, is okay. Ons het begin af... Ons het ons afskeidspartytjie gehad die aand, dit 
was `n Saterdagaand, en ek het nogal gehou van die seremonie met die landsvlag... 

V: Ja? 
A: Jy weet, te stryk. 
V: Te stryk, ja. 
A: En te oorhandig aan die nuwe leier,`n Buks Brandt wat by my oorgeneem het, en dit was eintlik 

tradisie gewees. Jare gelede was die stem ook nog gesing by daardie okasie.  

V: Okay, is dit? Ah, okay. 
A: Met luidsprekers natuurlik in die basis ook en so aan, en ons, maar ons jaar, het ek net die landsvlag 

gestryk, dit oorhandig aan die nuwe spanleier, en teruggegaan skip toe, en as hulle dan terugkom 
weer by die basis het weer.. die landsvlag hys, en so aan ja. 

A:  
V: So julle het daai jaar toe nie die stem gesing nie? 
A: Nee,nee. Dit is... Ag, dit is `n... Maar nie... Dit is met vorige jare... 
V: Ja. 
A: Is daar bietjie vergrype gewees van ouens wat nou bly is om huis toe te gaan, wat nou onder die 

invloed van drank was en sulke goed.  
V: Ek verstaan ja, en altyd `n... 
A: Ja, dit raak, dit het eintlik afbreek gedoen aan die seremonie wou ek sê. 
V: Wat dit veronderstel was om te wees. 
A: Ja, en dit is kan ek maar sê, was dit net die hysing en die stryking wat toe plaasgevind het. 

V: En wat dink mens as jy as die skip so wegvaar? 
A: Ek het hartseer geword,want dit was `n jaar gewees wat ek ontsettend geniet het, en  jy het pelle 

gemaak met van die spanlede. 

V: Ja. 
A: Die kameraderie wat daar was, dit is die span en jy het nou geweet kan ek maar sê nou jy’s op die 

laaste gedeelte en in die peilvlak, en as daai skip kan ek maar sê, in die Kaap aankom, kan ek maar 
sê is dit, is alles verby, jy weet? 

V: Ja, ja, ja. Het mens Antarktika gemis toe mens terugkom? 
A: Verseker, ek het nogal baie, veral wat ek gevind het, jy weet? As jy nou terugkom hierso en jy moet 

weer alles begin koop, jy weet? [lag] 

V: [lag] Ek kan dink. 
A: Kyk, daar anderkant. 
V: Jy gaan haal dit vir jouself uit die gang uit. 
A: Ja, jy gaan, as jy lus het vir iets kan ek maar sê, jy weet, gaan haal jy dit uit die yskas. Ons het nie 

yskas gehad nie.  
V: In die gang. 
A: Ons het geloop, die ys gang uit, ontdooi dit, en jy eet dit of so, maar... 
V: Het julle mikrogolfoonde gehad? 
A: Nee. 
V: Was daar toe al in Suid-Afrika mikrogolfoonde? 
A: Nee. 
V: For that matter. 



A: In die SANAE III basis, het ons toe mikrogolfoonde ingesit, ons het yskaste en vrieskaste in gehad, jy 
weet? En so. 

V: Ja, maar nou ja,dan kom ons terug en dan moet jy alles weer koop. 
A: Nou moet jy alles koop. Dit was nogal `n aardige gevoel ook om na ses maande daar weer op jou 

beursie af te kom, en jis, om te sien hoe lyk geld. 

V: [lag] 
A: Dit sal ek nooit vergeet nie. 
V: Ja. Hoe was die winter gewees? Op Antarktika nou. 
A: Baie, baie lekker. Ons het dit geniet ook, want ons moes toe die hele basis toe binnekant uitverf, en 

ons was besig gewees, maar die afwesigheid van sonlig het `n geweldige, kan ek maar sê, effek op `n 
mens.  

V: Ja, ja, ja. 
A: As ek nou dink van die kom Chilene wat nou vir daai twee maande ook nie son gesien het of so nie,  

ek dink hulle het baie meer ge-suffer as ons, maar daai afsondering byvoorbeeld.  

V: Ja, ja, ja. Daai isolasie. 
A: Plus, kan ek maar sê, die afwesigheid van son, moes ek een aand met die ouens, kan ek maar sê, 

gesels, en ons het hard gesels tot op `n punt, en toe het ek vir hulle gesê, dit gaan nou so wees en 
klaar, en ons gaan nou so aangaan. Dit is nie `n kwessie van op mekaar se senuwees begin werk nie. 
Ons moet mekaar kan aanvaar soos ons is. Jy gaan nie iemand anders verander nie. Wat ook al, al 
irriteer daai ou jou ook of so, of verdra jy ook nie `n ou nie, ruk jou self reg, kan ek maar sê, en tree 
op soos `n grootmens, jy weet? En dit was... `n Regtig goeie spanpraatjie gehad. 

V: Ja, ja, ja. 
A: En daai wintereffek sal ek maar sê, afgeskud. 
V: Ok, ek verstaan. 
A: En lekker aangegaan kan ek maar sê, verder. 
V: Het julle bietjie Auroras gesien? 
A: Baie. Dit was nice gewees om...  
V: Hoe het jy geweet as Auroras wys? Was iemand toevallig buite of het julle van binne af dopgehou?  

A: Nee kyk die geomagnetikus het op sy instrumente vir ons gesê, kyk, hoor hierso, daar is nou Auroras 
aktiwiteite wat gaan plaasvind, en kan ek maar sê, dan het ons almal so, hy het in sy hut gesit 
buitekant en per telefoon het hy vir ons laat weet in die basis. 

V: O, ja, ja. 
A: Aurora, aurora, aurora, en dan is ons almal uit buitekant toe, neem dit af en kyk of so.  

V: Ja, hoe is dit om Aurora te sien? 
A: Vir my is dit `n , amper `n natuurwonder.  
V: Ja. 
A: Want die beste wat ek dit kan beskryf, is soos `n reuse hand wat fosfor vat en daai hele lugruim se 

hemelruim so... `n Skildery maak. 

V: Ja, ja, ja. 
A: Van, kan ek maar sê, van kleure en beweging van sê soos `n slang wat in die hemelruim krul en 

beweeg, en aangaan. Ek sal nooit vergeet nie, ons eerste ene het  begin soos `n bank op die horison 
as jy nou suid kon kyk, en toe is dit half soos `n, jy kan maar sê `n vulkaniese ontploffing wat dit so 
begin...  

V: Wow. 



A: ...Begin kook en spuit en beweeg en so. 
V: Toe jy nou terug is in Suid-Afrika, maar aangegaan by Departement Vervoer? 

A: Ja. 
V: By die Antarktiese afdeling. 
A: Dis reg ja. 
V: Is jy toe bevorder? 
A: Ja, nee is maar so met die trap en die leer opgegaan, kan ek maar sê, en bevordering gekry  en so 

aan. 

V: Wanneer het jy meer op `n beleid, ek wil amper sê, nie op `n beleidsvlak nie,maar `n meer 
invloedryke vlak begin betrokke raak? 

A: Ek sou sê dit het, dit het baie, ek wil sê amper onmiddellik na my terugkeer, maar veral op logistieke 
vlak, jy weet, met die ontwerp van nuwe toerusting. Dit was vir my soos `n uitdaging gewees om te 
help met die ontwikkeling van nuwe sleë ... 

V: Ja, ja, ja. 
A: In 1970 is die eerste dieselaangedrewe voertuie Antarktika toe geneem. 
V: Van Suid-Afrika se kant, of internasionaal? 
A: Nee, van ons kant af.  
V: Okay. 
A: Jy het altyd die storie gehoor van ouens, nou kyk gewone diesel word soos... 
V: Vaseline met ander woorde.  
A: Soos vet. Kan ek maar sê 
V: Ja, ja. Ja. 
A: As `n ou nou varkvet ken, jy weet hy word heeltemal wit en hy vries half, maar hierdie ander wat 

hulle nou noem polar diesel wat ons ook al die spesifikasie van die Scarlande gekry het, is baie 
dieselfde as wat vliegtuigbrandstof is.  

V: Ja. 
A: Hy het `n laer smeringspunt, maar ons eerste dieselvoertuie is af in die vorm van ` n D4 Caterpillar in 

1970, Januarie 1970, en ons span het die tweede diesel D4 Caterpillar afgeneem soontoe. En dit was 
met die ontwikkeling van nuwe slees. En ek het netnou gesê toe ons begin het, dit is ook`n seën dat 
ek nie in ‘70 af is soontoe nie, want ek was toe betrokke met die bou van SANAE II, en ‘73 is ek saam 
met die Britte Halley Bay toe met die bou van hulle basis daar.  

V: Ja. 
A: En met die bou van SANAE III het ons, kan ek maar sê, die hout-area, of die houttydperk , het ons 

toe `n stappie vorentoe gegaan na die vrieskamer... 

V: Ja. 
A: Tegnologie toe wat ons `n staalbuis gehad het wat die drukking van die geboue afgeneem het, en 

binne-in was dit soos koelkamers gewees. Metaalpanele wat geïsoleer was en wat op `n stellasie 
gebou is binne in hierdie staal dongels.  

V: Okay. 
A: So jou fondasie kon jy stel soos wat hy nou begin twist en wat ook al... 
V: Ja. 
A: As gevolg van die drukking van die sneeu, kon jy jou geboue, kan ek maar sê waterpas hou. En dan 

het ons ook die vertikale skagte het ons vervang soos met brandtrappe, sigsag trappe of so... 

V: Oh, ek sien. 



A: Om dit meer mensvriendelike te maak, en ons het `n skuinsskag afgebou na die basis toe waarin ons 
voertuie kon inry om herstelwerk te maak in die wintermaande, en dit is, baie sulke goete wat ek by 
die ander lande gesien het, en gehoor het by Scar vergaderings, en met die bou van die noodbasis 
byvoorbeeld het ons daai idee van stellasie, die gebou op huisware, platforms  te bou... 

V: Ja. 
A: Jy weet? Het ons dit vir die eerste keer hier gedoen , soveel so dat Halleybaai, later Halleybaai is op 

dieselfde prinsiep daar gebou, want Hennie Stassen het hierdie idee toe soontoe gevat.  

V: Ja. 
A: Want ek het vir Hennie gesê ook as ons stellasies kan bou, moet hy iets ontwerp wat ons die 

noodbasis ook op die oppervlakte kon hou al die tyd, jy weet? 

V: Hierdie armco-basable.   
A: Ja. 
V: Het julle hulle direk gekry van die weermag? 
A: Nee, nee, daai...  
V: Waarvandaan het hulle gekom? 
A: Die armcode-panele is gemaak by `n firma hier by Kemptonpark, en gebuig volgens profiele, 

eiervormig, want ‘n eiervormige profiel kan die meeste drukking weerstaan, terwyl, kyk `n ronde 
ene gaan nie soveel drukking weerstaan as `n eiervormige ene nie. Nou die ingenieur daarby 
betrokke by die bou van die SANEA III basis was `n ou met die naam Ken Jacobs gewees by die 
Departement van Openbare Werke, maar die armcode idee het ek gebring van Halleybaai af. 

V: Is jy spesifiek Halleybaai toe gestuur met die idee dat daar gereik waar na nog `n basis? 

A: Ja, dit was, ons het eintlik `n uitruilpersoon gehad wat aan die einde van ‘71, een van die Britte het 
SANAE besoek.  

V: Oh ok. 
A: En toe het ek op `n uitruil basis kan ek maar sê, gaan kyk hoe hulle, hulle basis bou. 

V: Hoe het jy gekom tot by Halle Bay? 
A: Ek het gevlieg kan ek maar sê van destyds op Jan Smuts, is ek oor Rio toe,van Rio af Monti video toe 

, en op Montivideo het ek op die Bransfield by die Britte aangesluit. 
V: Oh, okay. 
A: En toe per skip kan ek maar sê van daar af, South Georgia, Signy Eiland en Halleybaai beland. 

V: Is dit waar jy Sir Vivian[Fuchs] die eerte keer ontmoet het? 
A: Dis reg, ja. Ja. 
V: Het hy nog belanggestel in Suid-Afrika? 
A: Verseker, ja, of nee, oh jis, hy was `n regte Engelse ou gentleman gewees, hoe ek hom ondervind 

het.  

V: Ja. 
A: En baie interessant gevind, sy, sy staaltjies oor Antarktika.  
V: Het hy staaltjies vertel oor Hannes? 
A: Van sy jare en so, ja. 
V: Het hy enige iets vertel van Hannes Le Grange of so? 



A: Ja, want ons het nog, ons was binne in die basis gewees. Wat was die plek se naam? Ek dink amper 
dit is, ek dink amper dit was die Shackleton basis, dit was die Shackleton basis gewees ja,  wat hulle 
in hulle Trans-Antarktiese Ekspedisie gebruik het. En daai ouens wat daar oorwinter het met Fuchs 
as leier. 

V: Ja. 
A: Het al hulle handtekeninge op `n paneel daar geteken, en toe gesels ek, toe sê ek vir hom hy vat my 

nou ver terug, gesels ek met Sir Vivian  daar in die basis.  
V: Ja. 
A: Dit vat my nou ver terug as hy praat van Hannes Le Grange, jy weet? Toe het ek Hannes se 

handtekening ook daar gesien. En hy sê Hannes het altyd die hondebene so afgekou, altans die 
steak bene so afgekou dat die honde omtrent  niks gehad het om te eet nie. 

V: [lag] Die vleis lekker opgeëet. Regte boerseun. 
A:  [lag] Dis reg. 
V: Die geld vir die derde basis, het dit van die kabinet afgekom of van die treasury of in wie se 

begroting moes dit ingewerk word? 

A: Kyk, dit was aanvanklik kan ek maar sê op die Departement Vervoer se begroting gewees , maar ons 
moes kabinetsgoedkeuring kry daarvoor. Dit is dieselfde met die Agulhas se begroting ook, moes jy 
ook  eers kabinet goedkeuring kry vir sulke groot uitgawes. Ja.  

V: Uitgawes, ja.  
A: Maar dit is in samewerking met die Departement, dit is op die Departement van Openbare Werke 

se begroting gewees, daai, die geboue nie. 

V: Ja. 
A: Maar die skip s’n byvoorbeeld, was Departement Vervoer sinne, maar nie op ons begroting van 

vervoer nie. 

V: Van daai afdeling nie? 
A: Nee. 
V: So met ander woorde SANAE III is gebou met, begroting is aangevra deur Departement Vervoer vir... 

A: Openbare Werke. 
V: Is dit aangevra deur Openbare Werke? 
A: Ja. 
V: En het julle vir openbare werke gesê, daar kort `n nuwe basis? 
A: Dis reg ja, ons het in oorleg met hulle  
V: Dit gedoen. 
A: Het, is alles gedoen, en beplan ook en so. 
V: Was daar in Departement van Openbare Werke `n dedicated Antarktika afdeling gewees of het 

hulle... 
A: Nee, nee. 
V: Algemene....  
A: Sekere persone, daar was sekere persone wat ge-dedicate was om met hierdie projek te werk, jy 

weet? So kyk, Ken Jacobs was die hoof ingenieur gewees van daai projek jy weet,? Hy was, jy kan 
amper sê, nie gesekondeer nie...  

V: Afgevaardig? 
A: Afgevaardig as hoof kan ek maar sê van daai hele projek. 
V: En, die geld vir die wetenskap in die 70’s, waar het dit vandaan gekom? 



A: Dit is alles, kan ek maar sê op Departement van Vervoer se begroting gewees. 

V: Het die wetenskaplikes vir hulle gesê wat hulle nodig het, of het julle hulle gekonsulteer? 

A: Ja kyk ons het daai jare, het ons die SASCAR komitee gehad. 
V: Ah, ok, ja.  
A: En dit was gewees South African Commitee For Antarctic Research. South African Commitee For 

Antarctic Research ja. SASCAR ja.  

V: Ja. 
A: En onder voorsitterskap kan ek maar sê, van die president of vise president van die WNNR, hulle 

was die koördineerders gewees. Nou ja. Hulle het `n spesiale komitee gehad wat ook saamgestel 
was uit nie noodwendig program direkteure nie, maar kundiges op spesifieke gebiede, en elke 
program is deur daai Antarktiese afdeling by WNNR gedoen gewees. 

V: So SASCAR het so half  van gefunksioneer as `n inter departementele komitee? 
A: Dis reg, ja, met `n lid van departemente van vervoer, of lede van departement sitting van vervoer, 

plus ander eksterne, jy weet, experts.  

V: Was daar iemand van Buitelandse Sake?  
A: Yes, ja. Buitelandse Sake was ook betrokke gewees , Departement van Vervoer en dan 

wetenskaplikes van ander instansies. 

V: En het elke dissipline so half sy eie verteenwoordigende wetenskaplike gehad?  

A: Kyk, daai ouens is gekies deur die WNNR. 
V: Gekies deur die WNNR. 
A: Ja, hulle is gekies deur die WNNR, en hulle het dan die verskillende wetenskaplike programme 

geëvalueer. 
V: So die WNNR het die evaluasie gedoen? 
A: Van die wetenskaplike programme ja, latere jare by Departement Omgewingsake, is daai funksie 

toe deur omgewingsake self oorgeneem. 

V: Self oorgeneem ja. So hierdie, hoe kan ek sê? Die burokratiese geskiedenis wat bietjie moeiliker is 
om te trace. 

A: Yes ja. 
V: Van waar die geld gegee, so in die 70’s is die geld begroot uit die presidentskantoor vir wetenskap. 

A: Nee, nou kyk... 
V: Nee, nou vir wetenskap in die algemeen, praat ek nou van, daar was nie `n Departemente 

Wetenskap en Tegnologie nie, of? 

A: Nee, dit het gekom uit die vervoer se begroting uit, hoor. Ons moes self...  
V: Vir Antarktiese wetenskap spesifiek... 
A: Ja, dit is reg.  
V: En dit was apart van wetenskap se deel. 
JA:. JA:. V:erseker.  
OkA:y en dit het DepA:rtemente V:A:n V:erV:oer V:oor begroot, die begroting wA:t julle A:A:n die 
DepA:rtement V:oorgelê het. 
Die kA:binet V:oorgelê het.  
Die kA:binet. 



En so A:A:n, jA:. 
Ok, wA:nneer het...? So A:ntA:rktiese wetenskA:p wA:s nog A:ltyd op `n mA:nier geskei gewees 
V:A:n wetenskA:p? 
Yes. 
In die geheel. 
JA:. 
In elk geV:A:l wA:t ons A:A:nbetref. 
Tot lA:tere jA:re, kyk nou... Nou is dit, kA:n ek mA:A:r sê A:nders. 
Nou is dit die NRF wA:t, soos ek V:erstA:A:n wA:t bA:ie V:A:n die wetenskA:p nou borg .... 
Yes. 
In die 70’s, kon julle befondsing V:A:n priV:A:A:t mA:A:tskA:ppye A:A:nV:A:A:r? 

Nee. GlA:d nie. 
WA:s dit `n A:lgemene regeringsbeleid of spesifiek A:ntA:rktikA:. 
Nee, dit wA:s regeringsbeleid gewees. Ons kon nie eers, nie net wetenskA:p nie, né? 

JA:. 
Ek onthou OmegA:, hierdie horlosie mA:A:tskA:ppy, wou V:ir die SA:NA:E 12 spA:n elkeen `n 
horlosie gee, net om te kA:n sê V:ir hulle A:dV:ertensie doeleindes jy weet? MA:A:r dit wA:s teen 
stA:A:tsbeleid gewees. Boetie, “no go”. Ons het ons OmegA: horlosies V:erloor. [lA:g] 
A:i jA:i jA:i.  
[lA:g] 
Dit sou nogA:l nice gewees het... 
En lA:tere spA:nne jy weet? Het hulle byV:oorbeeld, het hulle borge gekry V:ir bier, V:ir 
tA:ndepA:stA: en sulke goed, jy weet? 
Ek weet die huidige spA:nne, hulle kry borge V:A:n ExclusiV:e Books en... 
JA:. 
V:A:n ColgA:te en A:l dA:A:i tipe V:A:n... 
JA:, nee in ons jA:re... 
KWV: en wie ook A:l. 
GlA:d niks nie. 
Het dit? Het dA:A:i deel V:erA:nder eers nA: ‘94 omtrent, of het dit A:l in die 80’s begin V:erA:nder 
wA:t mens meer kommersiële betrokkenheid kon betrek? 

JA:, eks ou sê dit is hier in die 90’s, sou ek sê, het dA:A:i beleid begin V:erA:nder het. 
V:erA:nder het. 
JA:. 
Wie wA:s die Minister gewees V:A:n V:erV:oer in die 1970’s? 
Kyk, Lourens Muller wA:s op `n kol dA:A:r gewees, Hendrik SchoemA:n wA:s minister, wA:t ook 
geweet het V:A:n A:ntA:rktikA:, Piet Welgemoed kA:n ek mA:A:r sê, wA:s ook deel gewees 
dA:A:rV:A:n. 
MA:A:r wie V:A:n hulle, wA:s dA:A:r een V:A:n hulle wA:t belA:nggestel het, V:A:n die ministers nou? 

A: Ek sou sê minister Hendrik Schoeman. 
V: Ja. 
A: Was die enigste ou... Ek onthou ek het een aand by hom aan huis `n skyfievertoning gaan gee, toe 

ons DG my gevra het om, direkteur generaal, mnr. Eksteen... 

V: Was die DG mnr. Eksteen? 



A: Ja. 
V: Wat was? Sy voorletter was A, reg? 
A: AB. 
V: Ja, AB Eksteen.  
A: Ja, AB Eksteen, ja.  
V: Is die Eksteen na wie die vervoer museum vernoem is? 
V: Ja, die AB Eksteen museum. 
A: Ja, yes.  
V: Ja, so `n skyfvertoning daar gehou, en watter soort vrae het hulle gevra? 

A: En toe het, kan ek maar sê, het  Minister Schoeman gesê, jis meer mense in die kabinet moet 
hiervan, bewus raak, jy weet?  En, maar dit het nooit gerealiseer nie.  Dit is so ver as wat dit gegaan 
het. 

V: [lag] minister, ag DG Eksteen, was hy betrokke gewees? 
A: Maar nooit belanggestel om te gaan nie. Nee kyk in daai jare, ek sou vir jou sê, was die hoogste rang 

wat Antartika besoek het was maar `n assistent direkteur, nee jis, ek kan glad nie aan ministers, of 
bestuurvlak of so iets nie. 

V: Wat sal die rede daarvoor wees, of dat hulle nie regtig belanggestel het nie? 

A: Ek dink dit is ook maar die hoofrede hoekom., kan ek maar sê, Antarktiese afdeling weg is van 
Omgewingsake af.  

V: Pleks van vervoer af? 
A: Ja, hulle en die weerburo is mos destyds na `n werkstudie ondersoek, kan ek maar sê, weg van 

vervoer af. kyk, die aanvanklike redenasie was gewees... Ja kyk, die weerburo en lugvaart was 
blykbaar soos wat ek dit nou maar het, baie nou verwant aanmekaar...  

V: Ja. 
A: Met lugvaart en leerkunde, dis is waarom, kan ek maar sê, die weerburo deel van vervoer was,en 

toe het die weerburo gedurende daai internasionale geofisiese jaar...  

V: Ja. 
A: Vanweë weerkunde betrokke geraak het by die Antarktiese, internasionale Antarktiese program en 

so en toe was daar nogal redelik politieke stories gewees ook oor laat die weerburo die Antarktiese 
afdeling moet oorneem. En daardeur het mnr Martin Coetzee, daarna mnr van Rensburg, en ek 
hande viervoet vas gesteek, ons wou glad nie, onder geen omstandighede deel word van die 
weerburo nie. 

V: Wanneer jaar? Watter jaar was dit wat daai sprake was? 
A: Kyk, ek van daar in 70’s tot hier, tot amper die 80’s. 
V: Was dit so lang uitgerekte tipe 
A: Jis, kort-kort was daar `n... 
V: Spanning. 
A: Vibes gewees  kyk dit moet nou gebeur, dit moet nou gebeur, dit moet nou gebeur. 
V: Van waar, van wie het hierdie vibes gekom? Van die kabinet af, van die weerburo af? 
A: Nee, nee, dit was van die weerburo self af gewees, jy weet? 
V: Ah, ok. 
A: Ek het net vasgesteek daarso elke keer, proppies ingedruk en sulke goed. Toe dit nou oorgaan 

Omgewingsake toe, toe het hulle weer, kan ek maar sê, so laaste opwelling wou maak om dit weer 
te probeer kry. 

V: Het die weerburo nie op `n kol onttrek nie? Nee... 



A: Hulle het ja. Hulle het ja. Toe onttrek hulle kan ek maar sê, in Antarktika maar toe het hulle op 
Marion en Gough-eiland, nog al die tyd aangegaan. En, maar dit, kyk daar was baie politiek in daai 
jare  gewees kan ek maar sê vir bevordering van mense. As jy byvoorbeeld `n direktoraat kon 
afbreek op een plek, en jy kon hom inkry onder die weerburo in, kan jy `n hele paar, kan ek maar sê, 
senior poste weer skep en ouens bevordering gee.  

V: Bevordering gee. So wat was die rede gewees waarom julle nie graag na die weerburo toe wou gaan 
nie? 

A: Ek sou sê die grootste aktiwiteit was logistiek gewees, en die weerburo het nie veel geweet van 
logistiek af nie. 

V: [lag] 
A: En die wetenskaplike navorsingsgedeelte was ook buite die veld van die weerburo gewees.  

V: Ja. 
A: Hoewel weerkunde ook `n navorsingsprogram is, is dit maar `n druppel in die emmer van wat die 

res, kan ek maar sê, in die Antarktiese opset aan die gang was, jy weet? 

V: In hierdie tyd wat daarso sprake was daarvan, was daar ooit sprake van `n tipe Antarktiese entiteit 
soortgelyk aan, aan BAS of die Australian Antarctic Division of so?  

A: Ek weet latere jare by Omgewingsake, dit is weer in hulle tydperk, dit was nie in my tyd gewees nie, 
nee. Nee, die ouens het daai jare maar baie eng gedink, hulle het glad nie kan ek maar sê, gedink 
aan so iets nie.  

V: Ek weet die plan om `n entiteit te stig was voorgelê in ‘63. Die eerste keer wat ek dit kon teekom, 
maar dat dis baie vinnig afgeskiet was.  

A: Ja, ja-nee. 
V: En volgens budget onmoontlik, so.  
A: Maar die groot ding is, jy weet?  Dit het baie gegaan oor die  Empire bouery. 

V: Ja.  
A: Nou kan maar sê by bevordering, jy weet, as dinge uit jou Departement uit weggaan, jy weet? Kan 

jou gradering van jou Departement, kan ek maar sê, daal en al daai  klas van dinge. 

V: Maar hoekom sou jy sê die ministers self het nooit belanggestel nie. Klink vir my dit was in terme 
van hulle eie politieke constituency as mens so kan sê, nie regtig belangrik gewees nie of wat? 
Hoekom, die politiese, ek praat nou nie van staatsdelary of... 

A: Ja. 
V: Ek wil weet hoekom het die politiese nie belanggestel nie. 
A: Jis, ek...dis eintlik bietjie moeilik jy weet om dit te definieer want...ek sou sê dit was, ek kan nie sê 

dis onkunde nie, ek dink, is dit nie, ek wil amper sê, daar was nie veel glamour by die storie 
betrokke gewees wil ek amper sê nie, want kyk in die begin was dit `n groot storie gewees met 
Hannes Le Grange hulle, en toe ons tot die verdrag toegetree het , ek wil amper sê, toe was dit die 
glamour tydperk gewees, maar hoe langer, jy weet, so iets bly voortleef begin dit naderhand 
afgewater raak.   

V: Ja. 
A: Jy weet? Dit is maar net, dis maar net iets of en as daar iemand kan ek maar sê seerkry of doodgaan 

of so iets, jy weet? Dan is dit asof daar weer `n oplewering is, jy weet? 

V: Ek sien. 
A: Maar ek wil amper sê dit is meer daai afwatering storie  



V: Sou julle as mense wat die eintlike werk moes doen, graag wou gehad het die politici moes weer 
belangstel of verder, het dit julle maar gepas dat hulle nie vreeslik omgee nie? 

A: Nee, ek het dit ontsettend waardeer, ek persoonlik nou het dit ontsettend waardeer toe ons adjunk 
direkteur generaal, DG Francios Hanekom eenkeer met `n oorname af is soontoe. Ook Senator 
Grovè.  

V: Ja. 
A: Sy belangstelling ook in dit, het ek uiteindelik gedink, jy weet, kyk hoe meer senior ouens jy 

betrokke kan kry, hoe makliker is dit om fondse byvoorbeeld in die hande te kry of so. 

V: En die belangstelling van die breë publiek? Hoe was dit gewees in die 70’s en 80’s? 

A: Daar wil ek dit amper meet aan die, kyk, toe Hannes hulle afgegaan het, het ons hierdie Antarktiese 
klub gehad, en dit is ouens nou wat net in Antarktika oorwinter het sal ek maar sê. En toe het ons 
ook `n Antarktiese Vereniging gehad. Nou jou Antarktiese Vereniging het bestaan uit mense wat 
allerhande soorte belangstelling het, en kan ek maar sê, betrokke is by die Antarktiese program. 

V: Ja. 
A: En toe het dit ook daai, het begin aan daai Antarktiese Verenging besigheid, hoewel die medalje, 

was nog deel van die Antarktiese Vereniging gewees. 

V: Is dit nou die WP medalje? 
A: Dit is die WP medalje, en toe dit begin taan, toe sê ek vir Antarktiese klub, jy weet, ouens, ons moet 

vir WP kry, dat ons die medalje oorbring Antarktiese klub toe. 

V: Ja. 
A: Toe is daar ouens wat daarteen skop, toe sê ek nou maar goed, okay, toe het dit soveel so gebeur 

dat dit later heeltemal deur die Departement Omgewingsake weer gekry is. Toe het, was daar so `n 
lang droogte tydperk waar daar geen medaljes toegeken is nie, en totdat hulle, Omgewingsake  nou 
weer die medalje gekry. Nou ek wil amper sê die breë publiek het, het eintlik veroorsaak dat die 
Antarktiese Verenging doodgegaan het, jy weet?  Maar as daar belangstelling is, jy weet, soos ek sê, 
jy slaan die headlines net byvoorbeeld as daar probleme is... 

A: Of sulke goed.  
V: Ja.  
A: Maar die, die prestasies byvoorbeeld, die is nie altyd daar gewees, jy weet, daar, ag jy het dit maar 

verwerk jy weet? En aan gegaan. 

V: Julle was in baie lande gewees in terme van Antarktika, ek bedoel nou soos Argentinië, Australië, 
Britanje. 

A: Ok.  
V: Is die publieke belangstelling in een van daai lande anders, dat hulle dalk meer belangstel, of...?  

A: Ek dink veral... 
V: Nog minder weet. 
A: Kyk Brittanje is hulle British Antarctic Club of so iets, is baie sterker, en Nieu Seeland en Australië 

ook. Ek sou sê jy het meer belangstelling van die publieke kant af daar as hier in SA, verseker. 

V: Wat sou die redes wees daarvoor? 
A: Jong, ek wil amper sê nasietrots. Dit is vir my net, ek wil verseker sê nasietrots. By ons, ek wil amper 

sê, ons sien  dit meer as `n jollie... 

V: [lag] Ja. 
A: As `n werk sou ek amper sê. 



V: Hoe is dit om met wetenskaplikes te werk in die 1970’s? En dan , my volgende vraag sal wees, het 
dit verander oor tyd? 

A: Kyk, ek het altyd kan ek maar sê baie goed klaargekom en gehou daarvan om met hulle saam te 
werk. Jy het op `n stadium kan ek maar sê, het ons dit gekry dat jy die twee kampe gehad het.  

V: Ja.  
A: Laat logistiek nooit maar nooit kan ek maar sê kan produce wat die wetenskaplikes wou gehad het 

nie. Hulle, en ek altyd, maar sê met die gedagte gewerk dat ek hou van hulle entoesiasme, ek hou 
van hulle hoë standaarde, ek hou van hulle , jy weet, visie om maksimum te gaan, maar ons fondse 
was nie altyd onbeperk gewees nie. Dit was beperk gewees, en het altyd daai brug probeer bou as, 
boys kom ons probeer bymekaar uitkom, in plaas van,kan ek maar sê op mekaar te hamer. En kyk, 
hulle het ons goed gelooi altyd, jy weet? Omdat ons nie altyd genoeg fondse kon voorsien, en in die 
hande kry ook of so nie, maar as die kabinet vir jou gesê het kyk, jou fondse is beperk, jy kan net 
soveel kry, moes jy sien kom klaar en die beste maak met daai beperkte fondse.  

V: En om met mense, Openbare Werke te werk? 
A: Nee, dit was vir my baie nice gewees want, ek is baie tegnies georiënteerd ook, en ek het dit geniet 

om met daai ouens te werk , en ons het partykeer koppe gestamp, ook oor tegnologie, maar 
byvoorbeeld ook besef dat hulle ook nie onbeperkte fondse het ook of so nie, want ons, soos 
byvoorbeeld met die standaardisering van sekere toerusting, of kragopwekkers en al daai klas van 
goed, jy weet? Het ons besef, jy weet, dat ons wat byvoorbeeld Caterpillars gehad het,  en hulle het 
toe kan ek maar sê ander goedkoper enjins maar vanweë kan ek maar sê fondsebeperking was.  

V: Ja.  
A: So jy moes maar give and take en soos wat jy aangaan ook, maar dat hulle ook wat die fisiese 

aanbetref , jis ek sou vir jou sê kyk, het ons geroei om saam met hulle te bly. 

V: Ja. 
A: Jy weet, soos met die SANAE, ag die SANAE III basis het ons  saam met hulle kan ek maar sê, teëls 

gelê twee-uur, drie-uur in die nag. 

V: Wow. [lag] 
A: Jy weet? En jy het jy gewikkel, jy weet, jy het gewerk dat jou hande blase is maar jy het nie gaan lê 

nie. 
V: Klink my hulle was harde werkers? 
A: Nee  kyk, hulle, hulle ken van werk. Kyk dis ambagsmanne.  
V: Ja.  
A: Ons is nie, jy weet , kantoorklerke, maar jy nie gaan lê nie, jy weet? Jy werk saam met hom. 

V: [lag] Wanneer is daar besluit dat dit Agulhas moet commission word dat hulle `n nuwe skip moet 
koop? Dit was ook in die tyd gewees, in die sewentigs. 

A: Dat die RSA vervang moet word? 
V: Ja. 
A: Jis, ek sal moet daar teruggaan na waar ons, ek dink die, ja die hoofdoel was veral die gebrek aan 

oseanografies, kan ek maar sê, beperkings van die RSA, want kyk daar was `n hengse oplewering  
gewees internasionaal oor wat in die oseane aangaan, en ek wil amper sê dit was ons hoofrede 
gewees hoekom ons die RSA vervang, en ook uit die logistieke oogpunt, sy beperkings. 

V: Ja. 
A: Jy weet? Nou, was dit daar ‘78. 
V: ‘78 was die nooiensvaart gewees. 



A: Ja, ‘78 het, is omtrent hier... Ek dink dit is in ‘75 wat ons al begin beplan het met die nuwe skip en 
so, maar dit is daai oseanografies probleem. 

V: Hoe het die proses gewerk om te besluit waar die skip gebou word? 
A: Nee, dit het op tender uitgegaan. 
V: Het dit op tender uitgegaan? 
A: Jis, ja. 
V: Hoekom ek vra, is toe die RSA gebou is, is daar vreeslik vrae gewees in die parlement oor hoekom 

die Japanese dit nou bou, en hoekom  hulle nie Suid-Afrikaanse skeepsdokke gebruik nie, maar ek 
dink nie SA het die kapasiteit gehad om dit te doen nie, maar was daar tenders gewees van SA 
maatskappye? 

A: Nee, RSA was voor my tyd gewees, jy weet? 
V: Ja, maar vir die Agulhas. 
A: Nee. 
A: Nee kyk daar was een, daar was een maatskappy gewees wat geïdentifiseer was, maar hulle is 

eintlik, hulle het self  half erken, hulle is bietjie lig in die broek om dit te doen. 

V: Doen. 
A: Dit was in Kaapstad gewees, hulle maatskappy. 
V: En hoekom was daar besluit op hierdie spesifieke maatskappy , wat was hulle naam? Shimonski. 

A: Shimonski. 
V: Shimonski, ja.  
A: Dit is maar op kundigheid, en kan ek maar sê, jou tender storie. Ons het gespesifiseer watter enjins 

ons in die skip wil hê, jy weet? So. 

V: En op daai komitee wat daai besluite geneem het, was dit maar net die Antarktiese afdeling 
gewees? 

A: Nee, nee, nee, o jis. Dit is, dit is, ek maar sê gedoen, deur kan ek maar sê die Staatstenderraad.  

V: Oh deur die Staatstenderraad. 
A: Ja nee kyk. Jy moes al jou behoeftes daai jare byvoorbeeld, moes jy jou behoeftes stel en dan is die 

goed deur die Staatstenderraad en dan kan ek maar sê deur die Departement van Finansies ons 
hele aspekte byvoorbeeld, die skip is nie gebou en kontant betaal nie. 

V: Ja. 
A: Hy is in paaiemente betaal, jy weet met wisselkoerse, verskillende wisselkoerse, en fluktuasies van 

wisselkoerse en daar was baie finansies daarby betrokke gewees, en so jou Departement van 
Finansies moes goedkeur, en dit ook kan ek maar sê deur die Kabinet goedgekeur, dit is nie sommer 
net hier... 

V: En jy koop `n skippie vir jou nie. 
A: Aikôna, of jy besluit kan ek maar sê dit moet seker wees of sulke goed nie, jy weet. 
V: [lag] O, okay. 
A: Nee, ek wil amper sê daar was jou leef korrupsie baie klein gewees,jy weet? 
V: Ja, ek kan dink... 
A: Nee kyk, daar moes jy, elke sent motiveer en sulke goete. 
V: Hoe gereeld moes julle werk met Departement van Buitelandse Sake? Jammer, ek het gesien ek het 

dit gemis toe ek gevra het van die wetenskaplike.  

A: Ja. nee ons het baie nou saamgewerk, veral vanweë jou, jou verdragslande... 



V: Ja. 
A: ...Se buitelandse beleid,moes ons, ons het gedurig met hulle regsafdeling, het ons saamgewerk, 

veral waar dit by,kyk verdrae in daai jare moes via Buitelandse Sake gedoen word. So, en daar het 
ons baie kundiges gehad ook wat byvoorbeeld, ek weet nie of jy, man hy is nou hoof van SA, een of 
ander SA instituut hier...  

V: Tom Wheeler. 
A: Tom Wheeler, hy het vanoggend weer gesels, het julle met hom kontak gemaak? 

V: Ek gaan hom volgende week sien. 
A: Is dit? 
V: Ja. 
A: Okay, ek het met Tom die eerste keer gesindheidshalwe kennis gemaak in 1977 met die bywoning 

van die gedragslandevergadering in Londen, die eerste keer wat ek hom daar ontmoet. 

V: So jy het delegasies na die verdragslande vergaderings, was dit... Hoe is dit gekies? Hoeveel mense 
van Departement Vervoer het gegaan? 

A: Kyk, ons het, ons het gewoonlik, was dit altyd `n ou van die regsafdeling hier van Pretoria, van 
departement van buitelandse sake, en dan omdat dit nou, hoe kan ek maar sê lynfunksie was van 
departement van vervoer, het ons altyd een, partykeer twee ouens, maar afhangende van die 
agenda items betrokkenheid, ons het nie sommer maar net `n klomp mense soontoe gestuur nie. 
Gewoonlik was daar redelik logistieke goed ook by betrokke gewees.  

V: Ja. 
A: Dis partykeer, en het ons altyd een of twee ouens van Departement Vervoer gestuur soontoe, en 

dan ook bygestaan deur ouens van die missie waar ook al, in watter land dit nou plaasvind as daar 
`n Buitelandse Sake kantoor was.  

V: Watter was jy eerste by die eerste verdragsvergadering gewees? 
A: In Engeland.  
V: Was dit die een in Engeland?  
A: Ja, in 1977. 
V: In ‘71, en by... 
A: ‘77. 
V: Ja in ‘77. 
A: Jis. 
V: `n Jaar na die Soweto opstande. 
A: Okay. 
V: En by hierdie vergaderings, is daar ooit gepraat oor politiek wat nie direk met Antarktika uit te waai 

het nie? 

A: Nie tydens die vergaderings nie.  
V: Ja, maar ek praat nou van water cooler gesprekke. 
A: Maar, ons het baie duidelik, kan ek maar sê die, wat noem jy dit? Die Swart Hond in die... 

V: Ja. 
A: Situasie,kyk jy is byvoorbeeld as Suid-Afrikaanse ou afvaardiging, is jy nooit genooi na Rusland se 

skemerkelk onthale of sulke goed nie.  
V: Oe, okay. 
A: En, watter land nog? 
V: Noorweë?  



A: Noorweë was, nee, nee, het hulle geken, dit was omtrent net die Russe, en dan later jare kan ek 
maar sê, jy weet, soos die verdragslande meer geword het, die Chinese en die Indiërs net ons ook 
nie genooi nie,maar... 

V: Maar die Amerikaners het julle seker genooi? 
A: Ja,die Amerikaners het ons genooi. 
V: Die Britte. 
A: Die Britte. 
V: Australiërs.  
A: Australiërs kan ek maar sê, die Noorweërs, almal, dit is net, kan ek maar sê daai Russe het ons... 

A: Koud gehou, kan ek maar sê. 
V: Maar daar is hierdie opvatting dat SA die verdrag as besonder belangrik beskou het omdat dit een 

van die enigste internasionale forums was waar SA nog `n redelike stigtersposisie gehad het. 

A: Verseker ja, kyk,ons is in die vergaderings byvoorbeeld, is ons baie goed gerespekteer, en het die 
nodige respek ook afgedwing, jy weet? 

V: Kan jy byvoorbeeld noem waar SA `n belangrike rol gespeel het in die verdrag? 

A: Kan ek voorbeelde noem? 
V: Ja. 
A: Ja, jy weet. Kyk daar het dit ook baie afgehang van die bright-heid jy weet? Van die ou van 

Buitelandse Sake,en ek sou nie sê daar was een ou wat `n fenomenale kan ek maar sê bydrae 
gelewer het, behalwe Piet Oelofse . Ek weet nie of jy? 

V: Piet Oelofse? 
A: Pieter Oelofse ja. Hy was `n regs ou gewees. Hy was voorheen verbonde aan die Universiteit van 

Zululand, maar `n briljante kan ek maar sê internasionale regskenner. En daai ou het vir ons deure 
oopgemaak kan ek maar sê vanweë sy briljantheid, jy weet? En internasionale regsagtergrond het 
hy ons werklik, kan ek maar sê, op die map geplaas, kan ek maar sê. 

V: In die verdrag nou? 
A: Baie hoog op ja. 
V: In die verdrag? 
A: In die verdagsopset ja. 
V: In die verdagsopset, maar voorbeelde van deure wat oopgemaak is. Soos sê nou maar ek het met 

CCAMLR  [Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources] onderhandelinge, 
of daai klas van ding. 

A: Ja, kyk hy het byvoorbeeld kan ek maar sê gedien op verskeie komitees, verskeie subkomitees van 
die Antarktiese verdrag, jy weet, waar hulle hom gekies het om as voorsitter dien, jy weet? Nou kyk, 
hulle kies nie nou tydens verdrag sommer `n aap om as voorsitter te dien nie. 

V: Ja. [lag] 
A: Jy weet? 
V: So... 
A: Hy het baie op subkomitees het hy, en selfs met die minerale onderhandelings, The Antarctic 

Minerals was hy `n kenner gewees, jy weet? 

V: So hy het `n groot rol gespeel by CCAMLR 
A: Ja, ja, en ek dink later jare weet ek nie met die... Nee maar dit het Interpol toe, kan ek maar sê, toe 

was hy nee ek dink uit die game uit gewees, ja. Ja, nee, dit is, toe is hy weg ook waarheen? Hy is uit 
Buitelandse Sake toe uit, jy weet? Weg. 

V: Okay, ek sien. Net nog oor die sewentigs, laat sewentigs.  



A: Yes. 
V: Toe het julle die nuwe skip gekry, en hoe het dit gegaan die eerste paar jaar met die Agulhas? 

A: Nee, ek sou sê wat my betref, heel okay jy weet? 
V: Okay. 
A: Kyk, jy weet seker van die moord op die... 
V: Op die nooiensvaart ja. 
A: Op die nooiensvaart, weet almal van die byl en al sukkel goed,wat, ek weet nie of dit nog dieselfde 

byl is nie, as jy by die waskamers nou uitkom.   

V: Ja, apparently hang hy nog daar met sy pienk toutjie, ek het laas nie so opgelet nie.  

A: Hy hang daar sal ek maar sê, dit is, ja, toe is die ou nou oor boord en al sulke dinge, die main 
suspect, ja. 

V: Daai eerste jaar is die Agulhas nog met sy maiden vaart deur toe Kaptein Funk gevat, of was dit toe 
al Bill Leith? 

A: Nee, dit was Kaptein Funk gewees.  
V: Toe was dit Kaptein Funk,  hy was ja, die, wel die nooiensvaart was na Marioneiland toe, en kan ek 

maar sê Antarktika toe was daai jare ook wat ons SANAE III gebou het.  

V: Ja.  
A: Jy weet, toe is Kaptein Funk kaptein gewees, maar Leith was toe Eerste Offisier.  

V: Ja.  
A: Hy was toe eerste offisier met die vaart af Antartika toe. Kyk die departemente het vir Leath ook, 

daar was ook ` n hele klomp politiek gewees, man, ou Kaptein Funk was `n harde seevaarder jy 
weet? Uit die tweede Wêreldoorlog uit, jy weet? 

V: Ja. 
A: En Leith was meer uit die SA vloot gewees, en hy en Funk het `n helse clash gehad, jy weet? 

V: Ja. Ek kan indink.  
A: En na Funk se terugkeer, toe van die eerste vaart af Antarktika toe het die temperament hom as, 

kan ek maar sê, hulle gaan hom onthef as kaptein van die Agulhas. 

V: Het hulle dit vir Funk gesê? 
A: Ja,en toe is hy oorlede, nie lank daarna nie. Ek dink die, dit was vir hom `n helse slag gewees ja, nou 

praat ek uit my hart uit jy weet? 

V: Ja. 
A: Dit was vir hom as ou seevaarder lank kaptein na met wie se aftrede hoof kapteinvan die Agulhas `n 

slag dat die Departement hom weggevat het, jy weet? En jis. 

V: Maar hy was nie baie oud nie. 
A: Nee hy kon nog `n paar jaar gegaan het, jy weet? Maar hy het die see geken, ek het heilige respek 

gehad vir daai ou, sy seemanskap en seevaardigheid, en sy kennis van die ys, en ek sê nog altyd,hy is 
die ou  wat die see en die ys, die beste geken het van  al my kapteins saam met wie ek... 

V: Gevaar het. 
A: Gevaar het. Ek onthou daar was een kaptein gewees, jis ja, hulle was eenkeer besig om brandstof te 

pomp tydens ons oorname, en nou, jy weet jy het die yswal gekry so, en net onder die oppervlakte 
het hy gewoonlik so `n stuk blou ys gemaak, en dit het jy `n ramp genoem. 



V: Ja. 
A: Nou lê die Agulhas kan ek maar sê met sy neus hierso, en nou was daar `n redelike deining gewees, 

jy weet, en op `n kol toe slaat die skip die ramp hierso. Jy weet, kyk as so `n ding jou skip slaan dan 
sidder daai hele skip. 

V: Skip ... 
A: En die ou skrik hom so boeglam jy weet? Hy sê hy gaan nie hier verder brandstof kan pomp nie, ek 

sit by die hoofbasis bo by die bouprojek en so. 

V: Ja. 
A: Goed, en die ouens sê vir my, man die ou sê hy gaan nie meer verder brandstof pomp nie, ek as 

hoof koördineerder moet nou `n plan maak, toe sê ek, hoor hierso, los daai ou uit, binne drie dae 
verder, sal hy weer yswal toe kom om brandstof te pomp. Ek belowe  vir jou, drie dae daarna kom 
hy [lag]. 

V: [lag]Kom hy ewe om te kom pomp. 
A: Want kyk, jy skrik jou so berzerk, jy weet ? 
V: Ja, ja. 
A: Toe weet ek, toe sê ek vir Jan Hattingh nog,jy weet? 
V: Ja, ja. 
A: Jy het seker sy naam ook gehoor? 
V: Ja, ja `n paar keer. 
A: Toe sê ek vir Jan, Jan moenie bekommerd wees nie, oor drie dae sal julle weer brandstof pomp. Ek 

het toe nie met daai Kaptein gepraat het, ek het niks vir hom gesê nie, oor drie dae toe sê hulle, 
hulle pomp brandstof jy weet? [lag] 

V: Ja, want dit is nie `n plesiervaart om af te vaar Antarktika toe nie. 
A: Nee, kyk, jy weet, en so hy `n ou jy weet? Dit is so, dit is `n groot storie as daai skip oorkom, dis nie 

sommer maar net, jy weet, van hier nie. 

V: Ja. Ek wonder wat Herr Funk gesê het vir die hoof suspect van die moord, of hy met hom woorde 
gewissel het as kaptein van die skip. 

A: Ek dink hy, ek weet my gedagte is nou maar net, jy weet? Kyk jy moet maar jouself regmaak you 
gonna be nailed jy weet? 

V: Ja.  
A: Ja. 
V: Ja, hy het seker so iets vir hom... 
A: Yes. 
V: Want dit klink my nie hy was `n man wat doekies gedraai het nie, met sy woorde nie. 
A: Nee, maar baie, ek het, kyk, hy was een van die, in die tweede wêreld oorlog was hy fleet captain 

gewees. 

V: Ja. 
A: Weet jy daarvan? 
V: Ja, ek het daarvan gehoor ja. 
A: Nou kyk daai ou se seemanskap, hulle was daar vasgesit met die eerste rit af Antarktika toe ook, jy 

weet?en, maar `n spanbouer gewees ook, ons het bv, hy het gesê, you want a christmas tree for 
christmas, toe het ons deur departemente openbare werke is daar... 

V: `n Denneboom? 
A: `n Groot denneboom afgeneem en agter op die skip staan gemaak, en kersdag...  

V: Jislaaik. 



A: Toe sit ons in die ys vas, maar jy weet, maar met een van die hyskrane is die kersboom regop gehou, 
maar ons het kersfees gevier kan ek maar sê 

A: Op die skip wat vassit, jy weet? 
V: Nou hoekom sal die departement dan van so iemand wat so legendaries is sê dit is tyd om te loop? 

A: Ek dink dit is maar net sy menseverhoudings, jy weet? Jy weet,kyk dis daai tipiese Duitse Führer... 

V: Bietjie outokraties. 
A: Persoonlikheid wat nie baie ouens kan ek maar sê aangestaan het nie, jy weet? 

V: Ja. En dan nou nog in die laat 70’s. 
A: Ja. 
V: Is daar enige opmerkings gemaak by hierdie verdragsvergadering oor die sogenaamde Vela insident. 

Die Southern Atlantic Clash oor die atoombom toetsing van arsenaal in Suid-Afrika. 

A: Nee. Nee, nie tydens die vergaderings of so iets nie. Verseker nie, ek weet nie of dit in die 
wandelgange kan ek maar sê gedoen is nie, of so iets nie,maar daar was vibes gewees dat dit 
moontlik in die omgewing van Marioneiland kan ek maar sê gedoen was, jy weet? Maar... 

V: Dat hulle inligting van Marioneiland toe wou gehad het, enosferiese inligting. 

A: Yes. Daar was sulke sprake gewees maar dit was nooit direk gedoen nie.  
V: Ja. 
A: Dit is altyd, altyd, maar altyd hush-hush gewees, jy weet en so, maar as dit sou gewees het, het dit 

eintlik ook nie eers tot op ons vlak gekom nie. 

V: Ja, so dit sou op `n hoër vlak gewees het?  
A: Ja, jy weet, ons het maar altyd net sulke, jy weet, hier en daar, hier en daar sulke rumours gehoor.  

V: Hoeveel toegang het julle gehad tot die Minister in daai tyd? 
A: Ek sou sê dit was redelik beperk gewees, jy weet? Nee, o jis as jy, dit was omtrent net die Direkteur 

Generaal  wat toegang gehad het tot hom. 

V: Ministeriële vlak. 
A: Ja nee o jis. 
V: Daar is nie koekies en tee gegee vir gaste in sy kantoor nie [lag]. 
A: Nee, was verseker nie. 
V: En die katprogram is begin op Marioneiland, hoekom is daar besluit op die katprogram daai tyd? 

A: Kyk, ons het ontsettend druk gekry kan ek maar sê van die ontoloë van die groot impak wat die 
katte op die nagvoëls gehad het. 

V: Ja. 
A: En die populasie op die nagvoëls , nou jy weet die syfers en die goeters is alles voorgelê van hoeveel 

van die diere, van die voëls kan ek maar sê, opgevreet word deur die katte. En dit was die groot 
storie van die impak wat daai katte op daai voëllewe gehad het wat daar deur die Departement  
besluit is, nee kyk ons gaan vir dit en kry klaar.  

V: Waar het julle die geld gekry? 
A: Nee, dit is ook ekstra fondse wat bewillig is deur Kabinet om kan ek maar sê weer vir Departement 

van Vervoer  om dit te kan doen. 



V: Nou hoe het julle die kabinet oortuig? 
A: Vanweë ook die besware van die voëlkundiges, ontoloë. 
V: Ja. 
A: En kan ek maar sê deur SASCAR se aanbeveling, en daai motiverings is alles vir hulle gegee. 

V: En het julle redelike maklik die befondsing gekry? 
A: Dit was tight gewees, jy het maar gesukkel om geld te kry altyd en ek wil amper sê ook, dit was een 

van die, aanvanklik was dit nou nie lekker nie, maar dit is, Departement Omgewingsake was volgens 
my mening baie meer wetenskaplik vriendelik gewees om fondse te bewillig of fondse te gekry het 
as wat dit in Departement van Vervoer se tydperk was want kyk jy het maar gedurig kan ek maar sê 
baklei teen ander direktorate  

V: Ja.  
A: In die Departement van Vervoer om geld te kry, jy weet en daai ouens was nie baie navorsing 

georiënteerd nie, dit was net die weerburo  gewees wat `n bietjie `n navorsing klub gehad het, 
verder was dit amper, kyk dit was `n funksionele departement gewees daai.  

V: Ja. 
A: En jy moes baie hard baklei.  
V: Maar julle het baie hard baklei... 
A: Yes. 
V: Om die oorspronklike fondse bymekaar te kry. 
A: Verseker, want kyk selfs ons afdeling van finansies daai tyd, daar was sekere persone, en ek wil nou 

nie name noem of so iets nie wat vir ons gesê het, man al wat julle doen daar ander kant, is julle 
mors geld jy weet, en ons kan baie beter doen met ander dinge met daai geld as dit jy weet, so niks 
wat dit ook vir jou sê, hulle was nice teenoor ons gewees, maar ons het maar baie baklei.  

V: Maar hulle het nie altyd verstaan hoekom daar geld gespandeer moet word nie. 
A: Ja, kyk man soos ek sê hulle is funksioneel georiënteerd en nie navorsing georiënteerd nie. 

V: Wanneer het julle besluit om die pers te betrek? 
A: Met die... 
V: Katte, katgriep program, ek verstaan dat daar was `n perspersoon saamgewees . 

A: Ja.  
V: En hoekom het julle dit besluit om die koerante daarvan te sê? 
A: Kyk, jou moeilikheid is met sulke programme ook, jy gaan altyd moeilikheid kry.  

V: Ja. 
A: En liewer die kat uit die sak uitlaat en oop kaarte speel wil ek amper sê, maar nou kry jy ouens wat 

nou soos daai Cobus Robinson wat in die begin emosioneel geraak het oor die katte besigheid 
vanweë sy onkunde. 

V: Ja. 
A: Wat jou hele besigheid stok in die wiele insteek en sulke goed jy weet? 
V: Ja. 
A: Met sy oggendprogram se uitsending, en dit het ons baie kan ek maar sê daai jare, jy weet, `n stok 

in die wiele ingedruk. 

V: Het jy persoonlik briewe ontvang van katliefhebbers? 
A: Ja, nee, o jis, hulle was gehamer, ek belowe jou. 
V: [lag] sal hierdie briewe nog iewers wees? 



A: Kyk, dit moet op Departement van Vervoer se lêerstelsel wees.  Verseker. Ek weet nie hoe hulle 
argiewe daar bewaar word nie, jy weet? 

V: Ja, dit is ook `n verhaal, maar wanneer het julle toe besluit om met die katjagtery te begin? 

A: Kyk, jou aanvanklike storie was mos die katgriep gewees... 
V: Ja. 
A: Tot hulle begin immuun raak het, toe het ons besef, kyk daar moet `n opvolgprogram wees, jy weet, 

om aan te gaan met hierdie storie. 

V: Anders help dit die vorige deel nie. 
A: Maar anderster kan ek maar sê is jy back by square one, en toe is daar met die eerste...julle weet 

van die hondjies in elk geval wat tweede gekom het ook, die Jack Russeltjies wat hulle... 

V: Nee ek weet niks van die Jack Russeltjies nie. 
A: Nee kyk, daar is Jack Russeltjies ook geneem soontoe, want kyk dit is wilde katte daai.  

V: Waarvoor is die Jack Russels saamgevat? 
A: Om die katte kan ek maar sê uit die gate te probeer uitkry. 
V: Oo. 

A: En toe het hulle probleme gehad ook omdat dit vulkaniese eilande is, is daai vulkaniese klippe is 
baie skerper as gewone klippe, jy weet? 

V: Skerper, ja. 
A: En het tot vir hulle leer sokkietjies vir hulle gemaak of so, maar dit was hoofsaaklik gewees oor daai 

katte wat wilde goed is. 
V: Ja. 
A: Wat die Jack Russels kan ek maar sê`n goeie fight gegee het jy weet, en die katte het eintlik die Jack 

Russels bietjie op hulle plek gesit.  

V: [lag] Dit wil gedoen wees om `n Jack russel op sy plek te sit? 
A: Ja, want kyk, hierdie enetjie van my vang rotte hier agter. 
V: Okay so julle het nou die eerste Jack Russeltjies probeer stuur. 
A: Saam met die jag, want kyk hulle moes net die katte uit hulle, die spelonke uitkry, en dit was toe 

ietwat van `n probleem gewees. 

V: Hoe het julle die katjagters gekies? 
A: Nee dit was gewees, kyk daai vandaan, daai verantwoordelikheid van die katteprogram is vir die 

universiteit, SURTI, vir navorsing universiteit van Pretoria gegee, kyk prof Skinner  was aanvanklik 
daar gewees, en hy is toe opgevolg deur Martan Bester en hulle kyk... 

V: Oh, het julle ook vir hulle die geld gegee om te gebruik? 
A: Ja, kyk, dan vat jy daai geld, en jy gee vir hulle die geld, en hulle administreer dit op aanbeveling van 

die WNNR se SASCAR sal ek maar sê. 

V: SASCAR. 
A: Komitee. 
V: En wanneer is die laaste kat geskiet? 
A: Nee jis ek weet nie. 
V: Is dit `n paar jaar later gewees? 
A: Ja dit is, ek moet nie daar vir jou `n datum gee nie.  
V: Okay, en toe julle eers met die katjagtery begin, was daar toe `n hernude belangstelling gewees of 

was dit nie so `n groot storie soos aanvanklik met die katgriep nie. 



A: Nee. Kyk, dit is, ek wil amper sê, die ouens het besef hier is `n ding wat aan die gang is wat nie 
gestop gaan word nie, dit is `n trein wat hardloop, of dit nou jagtery was of nou katgriep was of wat 
ook al, ons het net besluit ons gaan aan met dit en klaar gelag, jy weet. Daar is nie enige probleme 
met die jagtery of so nie,toe dit aanvanklik uitgekom het, toe die griep besigheid, toe behels dit, 
maar toe gaan lê, en die stof gaan sak en net so aangegaan.   

V: Ek gaan nou aanbeweeg `n bietjie na die 80’s toe,  
A: Ja. 
V: Want hy oorvleuel nou so, die aanloopbaan, wanneer is daar besluit om planne te begin maak vir `n 

aanloopbaan? 

A: Sjoe.. 
V: Jy kan maar net min of meer sê, nie presiese datums te gee nie. 
A: Kyk, ek wil amper sê dis daar die 78’s as ek dit nie mis het nie. Ek praat onder korreksie though 

hoor, maar toe het daar `n versoek gekom, ja goed dit is toe, wel,dit is met groot geknal kan ek 
maar sê, gekelder die hele projek, jy weet? 

V: Ja nee, ek weet dit.  
A: Almal, almal was daarteen gewees. 
V: Maar wie het na julle toe gekom met die versoek om dit te kry? 
A: Ek dink dit was `n versoek gewees wat van WNNR se kant af gekom het. Hulle het gedink dat dit 

logistiek kan ek maar sê, makliker sal maak vir wetenskaplikes en, kyk, die... 

V: Het die lugmag nie dalk iets te doen gehad daarmee nie of die... 
A: Dit kon ook gewees het met daai projektiel sal ek maar sê, storie is. Dit het min of meer saamgeval 

met daai tydperk, jy weet, wat Marion geïdentifiseer was vir die toetsing van krygprojektiele en daai 
klas van goeters jy weet? Dit kan moontlik iets wees, want kyk, dit het half op die idee ook gekom, 
dieselfde met SANAE, kyk later jare is daar nie meer landmeters en geoloog gestuur om daar te 
gaan oorwinter nie. Die ouens is per skip afgeneem soontoe en in die somermaande rondgevlieg 
met choppers en sulke goed en hulle het meer werk toe gedoen, of gedoen gekry.. 

V: As `n hele jaar.  
A: As wat hulle die hele jaar daar sou oorwinter, want die idee van wetenskaplike kant was gewees, 

nou kan jy hoër gekwalifiseerde mense vir `n kort tydperkie soontoe stuur, jy weet, antartika toe 
self as jy die aanloopbaan op Marion eiland het, ook vir `n korter tydperk wat sy afwesigheid van sy 
akademiese aktiwiteite van Suid-Afrika.  

V: Ja. 
A: Op `n hoër vlak die navorsing kon doen, in plaas van om `n klomp groentjies pas gegradueerde 

soontoe te stuur, vir `n hele jaar kan jy `n sê maar `n junior of `n senior lektor soontoe stuur om vir 
twee weke of drie weke kan ek maar sê soontoe te gaan... 

V: Ja. 
A: En dan vinnig terug te kom, en daai kan jy maar amper sê, toeganklikheid van lugvervoer wat `n 

hoër standaard van navorsing vir jou kan bewerkstellig.  
V: Maar so die WNNR het gekom, maar, ek bedoel die plan is eers afgeskiet hier in  85’s, 86’s wat dit 

finaal gekelder is. 

A: Yes. Ja. 
V: So, het die weermag aangebied om te help daarmee, moes hulle actually julle toestemming nodig 

gehad het daai tyd? 
A: Ek dink vanweë die, vanweë kan ek maar sê die betrokkenheid op die eiland.  
V: Ja. 
A: Hoofsaaklik kan ek maar sê, Vervoer en Omgewingsake later, Omgewingsake was, het hulle die 

versoek na ons gestuur omdat hulle nie sommer, jy weet, direk van kabinetsvlak af direk daar kon 



inklim ook of so nie, want al die logistiek wat daar was,was jy kan amper sê vervoer of 
Omgewingsake georiënteerd. 

V: So hulle het maar meestal as enige iemand wou voorstel daar doen, het dit maar deur julle gegaan? 
A: Het dit maar deur Departement Vervoer gegaan of Buitelandse Sake, en die WNNR het dit so 

gedoen. 
V: Was die Departement Buitelandse Sake betrokke gewees by die hele aanloopbaan beplanning? 

A: Ja, kyk, hulle het ook daai wetenskaplike komitee van Antarktiese navorsing sitting gehad, jy weet, 
so hulle weet wat is aan die gang.  

V: Wanneer het die, die WNNR se funksie verander in terme van Antarktika? 
A: Dit is in Omgewingsake se tyd toe ek weg is daarso, jy weet? Kyk,daar was `n sekere, ek wil amper 

sê, kyk ek was betrokke gewees by Antarktika, toe is ek `n ruk weg, en toe weer terug, maar nog by 
vervoer, toe is die funksie kan ek maar sê oor na Omgewingsake toe. Toe het ek agtergebly by 
Vervoer, en toe het ek weer teruggekom hier in my latere jare.  

V: By Omgewings... 
A: Weer terugkom by Omgewingsake en daar.. 
V: Het dit dan gebeur dat jy weer weg was? 
A: In my tyd wat ek daar weg was... 
V: Dat hulle oorgedra is tot die wetenskapsfunskie,sê... 
A: Oorgedra... 
V: Na omgewingsake? 
A: Na omgewingsake toe self, ja. 
V: Hierdie skuif van Departement van Vervoer Omgewingsake... 
A: Ja. 
V: Hoekom het dit plaasgevind? Wat was die motivering? 
A: Juis vanweë daai, kyk daar was `n werkstudie ondersoek gewees, deur ons eie werkstudie afdeling 

in Departement Vervoer, en juis vanweë daai feit dat Departement Vervoer `n funksionele 
departement is pas weerburo en Antarktiese afdeling nie baie mooi in by vervoer nie , so daai 
verbintenis van lugvaart, hoewel daar nog weerstasie op die lughawens is, en kan ek maar sê, jou 
betrokkenheid van weerkunde by, nie seevissery nie, by marine, het hulle gevoel, kan ek maar sê, 
beginjare, dit moet daar wees, maar dit toe half, kan ek maar sê, begin... 

V: Minder raak. 
A: Jy kan maar sê, min begin taan, kan ek maar amper sê, die vanweë die funksionele kan ek maar sê 

aktiwiteite van Departement Vervoer en was die aanbeveling toe gewees, Omgewingsake toe.  

V: Maar Departement van Omgewingsake was toe redelik `n nuwe departement gewees. 

A: Ja. 
V: Is dit dan aan die begin van Departement Omgewingsake of.. 
A: Nee, ek weet nie hoe lank Omgewingsake al reeds bestaan het nie, jy weet, maar... 

V: Wie was die minister daar gewees  
A: By? 
V: By Omgewingsake , John Wiley, was dit toe al hy? 
A: Kyk, Wiley was, ek dink Wiley was gewees, kan Wiley wees, maar ek, jy weet, ek het by Vervoer 

maar gebly, jy weet, so, Wiley weet ek was verseker daar.  

V: Ok en die DG? 



A: Kyk, dr Cameron was daar gewees, maar ek weet nie voor hom nie. Ja. Ek het vir dr Cameron nou, 
hy was in my later jare toe ek nou weer vir die laaste keer terug is omgewingsake toe, was dr 
Cameron daar gewees.  

V: Maar hy was Antartika toe. 
A: Ja. 
V: Dr Cameron.  
A: Ja, met die opening van die basis ja.  
V: Die opening van die nuwe basis.  
A: Yes, ja. Met die basis ja.  
V: In hierdie tyd het Tamara ook platgeval.  
A: Tamara? 
V: Die mineraal regimes, die mineraal regime het hulle... 
A: O. Okay ek dink... 
V: Wat was SA se standpunt gewees by Tamara, want mens in algemene verhandelinge lees mos nie 

regtig wat SA gesê het by die soort van goed nie. 

A: Kyk, ek weet kan ek maar sê in my tyd ook, het almal kan ek maar sê besef, jy weet, dat daai 
prestene Antarktiese kontinent so geaffekteer sou word, jy weet. Kyk, as ons praat van minerale jy 
weet, dan praat almal van olie.  

V: Ja. 
A: En, ek dink almal het dit, was dit eens gewees, laat, jy weet, tyd tegnologie, is nog nie, kan ek maar 

sê waar dit moet wees... 

V: Ja. 
A: Om, daar, kan ek maar sê ontginningswerk te kan doen nie. En ek dink almal het daar toe tot die 

besef gekom, let’s put this in the ice box, kan ek maar sê, en los dit, want dis heeltemal `n ander 
storie as jy byvoorbeeld dink aan oil rigs en sulke goed in die Noordsee, teenoor, kan ek sê teenoor 
Antarktika  is, jy weet. Tegnologie is nog net nie daar om `n ysberg wat op `n oil rig afstoom, kan ek 
maar sê, te kan stukken skiet of opblaas of wat ook al of sulke goed nie. En ek dink dit is, wat my 
betref, net `n wyslike besluit gewees van almal, stop die bus daar en kry klaar. 

V: En in ’92? Is die protokol beteken? 
A: Ja. 
V: In daai tyd het SA `n Environmental Impact Assessment begin doen vir die nuwe basis. Hoekom wou 

SA graag die eerste een wees wat Environmental  Impact Assessment doen, dis nog voor die Madrid 
protokol regtig gesluit is.  

A: Ja, ek, kyk... 
V: Was jy nie daar betrokke gewees nie? 
A: Nee. Ek was half-half, jy weet,met dit maar ek dink vanweë die feit dat Omgewingsake baie meer 

wetenskaplik georiënteerd was, wou hulle kan ek maar sê, die ding op die regte manier aanpak, 
en`n voorbeeld wees vir die ander ouens kan ek maar sê, hoe om dit te doen. Want, jy weet, met 
alle respek, jy weet, as jy byvoorbeeld gaan na daai Novolazarevskaya-basis, ek wil nou nie die 
Russe in die gesig klap en dit sê nie, maar kyk daai ouens weet nie wat dit is om `n gemors op te 
ruim nie.  

V: Ja. 
A: Jy weet, en ek dink ons aanvanklike jare was dit ook so gewees, jy weet, die ouens het maar net 

dinge laat gaan , jy weet. En ek moet sê, jy kan vir Dirk vra, ek dink as ek en hy wat hiermee begin 
het. Ons het byvoorbeeld al, aanvanklik het ons al ons goed wat gebrand kon word, het ons gebrand 
daarso. En goed wat nie gebrand kon word nie het ons later jare byvoorbeeld soos dromme en sulke 
goed,het ons die dromme teruggebring SA toe, jy weet ons het net begin met `n skoner omgewing  



V: En dit was hier in die 1980’s rond gewees. 
A: Yes. Ja.  
V: En op Marion? 
A: Marioneiland kan ek maar sê, het ons ook ons het ook skoongemaak, regtig ons het baie gemors 

byvoorbeeld daar vanaf teruggery. Sê soos byvoorbeeld kos wat miskien nat geword het, of te veel 
kos wat oorgebly het.  

V: Kos ja. 
A: Het ons teruggebring, en ons het baie kos vir Gevangeniswese gegee wat hulle dan weer hergebruik 

het.  

V: Ja. 
A: Kyk ons het so half gewerk op `n rakleeftyd besigheid, as daar miskien te veel kos van `n sekere 

hoeveelheid is wat se raklewe begin, het ons teruggebring voordat  hy nou veral.  

V: Ja. 
A: Dat dit weer hergebruik kan word om vermorsing uitgeskakel. 
V: Daar was `n redelike omgewingsbewustheid gewees teen die tyd wat dit oorgesit is.  

A: Ja. 
V: Toe dit oorgesit is.  
A: Ja, verseker, nee ons het dit begin, Dirk weet daarvan.want by my, jis, in 1970 of ‘71, ek het in ‘71 

of’ 70, het ons die ou basis ontruim die SANAE I basis.  

V: Ja. 
A: Met die bou van SANAE  II, die ou bourommel en alles het ons gevat en, jy weet, soos die houtkratte 

en sulke goed skoongemaak,  en dit gaan verbrand jy weet. Soos ek sê, ek het net nie daarvan 
gehou van so `n gemors daar nie, dit moet netjies lyk.  

V: Het daar mense na julle toe gekom met die plan om ysberge te sleep? 
A: Ja. 
V: Wat het julle gedoen met die planne? 
A: Dit was interessant gewees , dit was die eerste, wag `n bietjie..79, dit was in 19...die afgelos gehad 

van ...’79, ‘80, het, ons met Alouette nee wag `n bietjie WASP choppertjies, die eerste keer wat die 
WASPS af is soontoe.  

V: ‘79, ‘80? 
A: Jip. Yes.  
V: Ja? 
A: Het ons vir `n Franse maatskappy sekere bakens op ysberge gaan sit.  
V: Ja. 
A: Om, kan ek maar sê, die, ekskuus, die vloei van hierdie ysberge in die Wedel see te bepaal. 
V: Ja.  
A: En dit was, daai Franse klompie, het die, dit ingedagte gehad om te kyk waar, wat en hoe, daai 

ysberge storie. 

V: Ah! Wat julle gedink het sal werk? 
A: Daar was, daar was nogal baie teorieë gewees van, jy weet, dat die ding se eie energie bv, moes 

opwerk om hom dan, kan ek maar sê, te kry hiernatoe, maar ek weet nie.  

V: Okay. 
A: Dit is die enigste en eerste en enigste kere wat ek te doene gehad het met daai ysberge stories, jy 

weet? 



V: En, in ‘82, ‘83 was daar `n VN resolusie gewees dat hulle ongelukkig is met SA se betrokkenheid by 
die verdragslande. Ek dink Maleisië en daai lande het dit ondersteun.  

A: Ja? 
V: Het dit nou na vore gekom by die gedragsvergaderings en genoem... 
A: In die tagtiger jare  
V: Ja, in die tagtiger jare  
A: ‘82, ‘83? 
V: Ja, die storie het so aangehou tot so ‘85 toe, maar dit is toe die begin, hulle kon dit nooit regtig op 

die agenda plaas van die debatsonderwerp nie. 

A: Maar niks by die verdragslande se vergaderings by ons nie... 
V: Het dit ooit in Suid-Afrika uitgekom? 
A: Ek dink Buitelandse Sake sou geweet het daarvan.  
V: Ja. 
A: Maar dit het nooit kan ek maar sê, effek gehad op ons,  op ons navorsingsprogram nie. 

V: O, ek wonder maar net.  
A: Is dit vanweë politieke, van, van die... 
V: Ja, nee 
A: Apartheids? 
V: Ja, ja, hulle het gesê dit is verkeerd dat Suid-Afrika nog `n voet het om op te staan, maar dit het 

nie... Ek bedoel die verdragslande het almal net buite stemming gebly. 

A: Ja. 
V: En, dit soort van geïgnoreer.  
A: Ahah.  
V: Ag dit was deel van groter issues gewees van die Antarctic Club en die hele (?CRAMRAO) verhaal, en 

so. 
A: Ja, want daar is nogal redelik baie, storie ook gewees van hoekom wil die lande van die noordelike 

halfrond, wat se belang, kan ek maar sê, het hulle nou eintlik by Antarktika? Antarktika, kan ek maar 
sê, het behoort aan die lande van die suidelike halfrond.  

V: Oh? 
A: Jy weet? Daar is nogal redelik baie needling as ek maar sê, van dit ook, jy weet, om hierdie ander 

manne te sê, gee pad, gaan vat julle die noordpool en ons sal die suidpool vat.  

V: [lag] Wanneer was dit omtrent gewees watter dekade? 
A: Dit was ook hier in die tagtiger jare.  
V: Ook in die tagtiger jare? 
A: Ja. 
V: Hoe gereeld het die vraagstuk opgekom van vroue wat wil gaan? 
A: Kyk, in my jare, was dit net nooit `n issue gewees nie . 
V: Ja. 
A: Weet, ons het Schakelton en se beleid gevolg, jy weet? 
V: Watter Schakelton se beleid in jou woorde: 
A: Daar was genoeg moeilikheid in Antarktika, jy kon nie nog vrouens saamvat nie. 
V: Maar julle het mos in die tagtiger jare, tydens die oorname, vrouens saamgevat? 
A: Ja, ek sou vir jou sê, kyk, die eerste spannetjie meisies was gewees, oseanograwe gewees.  

V: Ja? 



A: Ek sit nou die dag weer daaraan en dink na Robin met my gepraat het, jy weet? Toe sy nou bel, dan 
begin `n ou se gedagte nou loop, en delf jy weet? 

V: Ja. 
A: Nou kom die ouens, die girlies nou daar by, by, ek het net weer by Omgewingsake begin werk. Nou 

kom die meisies daar aan, en nou gee hulle, vir hulle hierdie groot mans boots, jy weet, om mee te, 
hulle gee dit net vir hulle, en sê, kyk, hier is dit. En die ou fyn meisietjie kom daar aan, weet jy, ek sal 
haar nooit vergeet nie. Hulle gee vir haar die drie grotes kan ek maar sê, grote stewel om aan te 
trek, hulle sê hulle het nie, kan ek maar sê, kleiner stewels of so nie  sy moet dit vat, jy weet? Of, of 
anderster is daar niks nie, en ek kyk die besigheid so, en dink, nee hel, dis, jy weet, `n vrou is vir my 
nog darem iets wat jy op `n pedistal darem bietjie plaas ook, en toe vat hulle toe drie meisiekinders, 
jy weet, en ons is daar na hierdie verskaffers toe man, wat...  

V: Cape Union Mart? 
A: Cape Union Mart toe, jy weet, en daar is toe vir hulle mooi ordentlike vroue, koue skoene vir hulle 

daar laat koop, maar hulle regte grote en so, en ook, jy weet? Ek was net verbaas gewees, maar, 
nou ja.  

V: En was dit `n besluit waaroor daar diskussie gevoer is vooraf dat hulle... 
A: Nee! 
V: Dat die vrouens op die vaart gaan vat? 
A: Nee, nee glad nie, en dis toe nogal snaaks ook, dit was vir my nogal, ek het van sulke goed gehou. Ek 

onthou Henry Valentine was die eerste anderskleurige.  

V: Ja. 
A: Wat ook saam met my, toe ek hoof koördineerder was, af Antarktika toe was deur die WNNR,jy 

weet hulle het my gesê, hoor hier, hulle het `n oseanograaf wat hulle soontoe wil stuur, maar dis `n 
anderskleurige ou, hoe, voorsien ek enige probleme. Toe sê ek, nee dit is okay. Ek het geen 
probleme daarmee nie. Ek was toe by Departement van Vervoer gewees, en toe sê ek nee, maar ek 
gaan nou af as hoof koördineerder, ook ek , as hy enige probleme het of so, moet hy my kom sien, 
jy weet? Tydens die vaart nou en so. En ek onthou,  ons het, hy is aanvaar deur die departement 
van werke se ouens jy weet, want hulle het, die WNNR se ouens het nogal, die wetenskaplikes het...  

V: [lag] 
A: Van hulle kant af, van hierdie robuuste manne kan ek maar sê, se kant af moeilikheid verwag jy 

weet, toe sê ek, nee man, ek sal hulle handle laat Henry saamgaan, en hy was `n baie nice ou 
gewees. Hy het sy eerste vaart saam met my gedoen, jy weet? Dieselfde met die girlies ook, en ek 
sal vir jou sê, daar was een meisiekind gewees, hoor hier, sy het baie van hierdie spanlede, nou 
praat ek 100 liter dromme, het sy hulle ore aangesit, en dan sê hulle vir my, jislaaik, hulle kan nie 
saam met daai meisiekind werk nie. [lag] 

V: [lag] 
A: Daai girl rol dromme soos wat hulle nie kan dink nie jy weet? 
V: Ja. 
A: Dit was vir my nice gewees, ek sal dit onthou, dit was ons oseanograwe gewees, maar dit was vir my 

snaaks, vanmiddag toe ons haar naam hier,toe ons Amy se naam hier soek, toe ek die span totsiens 
sê daar anderkant, jy weet, en Amy bly agter, toe gee ek haar `n drukkie. Ek het so hartseer 
geword..  

V: Ja. 
Om te dink, jissou girl, ek kry jou jA:mmer, wA:nt dit is, pA:rty dA:e gA:A:n dit mA:A:r hel wees 
hierso... 

JA:. 



Jy weet? En ek het nou die dA:g gesels met `n ou wA:t die lA:A:ste A:rtikel V:ir die nuusblA:d nou 
moes skryf. 

JA:. 
Toe prA:A:t hy met my oor die nA:V:igA:sie stories en hoe ons dit gedoen het, so jou kompA:ssie, en 
fietswieletjie en sulke goed. Toe sê hy V:ir my, jA: nee, hulle het, die V:orige jA:A:r se spA:n, het 
blykbA:A:r bA:ie moeilikheid gehA:d. Hy sê, wA:t hom A:A:nbetref, jy weet, ek kA:n nou nie die ou 
se nA:A:m onthou nie, toe sê hy jA:, dit is gewoonlik A:s dA:A:r meisies by is wA:t dA:A:r moeilikheid 
onder die spA:nne is, mA:A:r ek weet nie hoor, mA:A:r toe sê ek V:ir hom, jA:, mA:A:r een ding wA:t 
ek weet wA:t ek bA:ie wA:A:rdeer het A:s dA:A:r meisies in die geselskA:p is of so, is dA:A:r bA:ie 
minder geV:loekery.  
JA:. Ek kA:n dink. 
Jy weet? En kyk die ouens rA:A:k mA:A:r pA:rtykeer rof en sulke goed, en V:ir my is dit nice, jy weet, 
ek hou dA:A:rV:A:n, wA:nt dit is ook iets jy weet, wA:t bA:ie kA:n hA:nde uitruk, dA:A:i geV:loekery 
onder die mA:nsmense.  
JA:. 
So iets jA:.  
MekA:A:r opwerk.  
JA:. 
MA:A:r toe rA:A:k dit nie meer `n geV:loekery nie, mA:A:r `n gestA:mpery en... 
Jis, jA:.  
MA:A:r toe dA:A:r besluit is om A:my A:f te sê, wA:s dit `n, ek wil A:mper sê, `n directiV:e wA:t V:A:n 
bo gekom het of wA:s dit `n meer nA:tuurlike besluit gewees? 

Nee, dit wA:s `n doodnA:tuurlike besluit gewees dA:A:i, regtig dit wA:s nie A:s geV:olg V:A:n druk of 
sulke goed nie. En dit het eintlik, wA:t my betref, kA:n ek mA:A:r sê deure oopgemA:A:k.  

JA:. 
Kyk, jou werwingsV:eld.  
JA:. 
Het, kA:n ek sê, fittA:ble. 
WA:nneer het hulle nou begin om met kleurling mense te werf V:ir `n jA:A:r? 

Ek dink dit is, ook in OmgewingsA:ke se tyd.  
JA:. 
Toe ek nie dA:A:r... 
Nie dA:A:r wA:s nie.  
Kyk die eerstes is toe ook soontoe A:f, V:oor my tyd.  
OkA:y, ek wil net bietjie dA:tums kry V:A:n hierdie tydperk. Dit wA:s by V:erV:oer gewees tot en 
met? 
By DepA:rtement V:erV:oer? 
By DepA:rtement V:erV:oer gewees toe weg en toe weer terug. En wA:nneer is die besluit geneem 
om honde weg te V:A:t? Dit is `n A:nder ding wA:t ek wil weet. 
JA:, okA:y, ek sA:l net so bietjie kyk. Kkyk ek wA:s dA:A:r tot ‘85 sA:l ek mA:A:r sê by die A:fdeling.  

Tot ‘85. 
JA: en toe weer V:A:n ‘93 A:f tot ‘95... 
OkA:y, dA:nkie. BouV:eteilA:nd, hoe gereeld het julle probeer BouV:eteilA:nd toe gA:A:n? 



Kyk die eerste eksp... Die lA:A:ste SA: ekspedisie wA:t soontoe wA:s, wA:s onder leiding V:A:n mnr 
S.A:. Engelbreght, hy wA:s toe Hoof Direkteur V:A:n die Weerburo gewees. Dit wA:s in 1966. 
JA:nuA:rie, FebruA:rie, MA:A:rt, dA:A:r rond gewees. Dit wA:s nog die RSA: gewees.  
JA:. 
En dA:A:r wA:s `n V:loot V:igA:t ook gewees. Ek weet nie wA:tter skip wA:s dit gewees nie. 

MA:A:r moes julle soms tA:kies gA:A:n V:errig het V:ir Noorweë op BouV:eteilA:nd? 
JA:. JA:. Redelik gereëld het ons outomA:tiese weerstA:sies dA:A:r gA:A:n oprig.  
En hoe het Noorweë julle geV:rA:, wA:nt Noorweë en SA: het nie diplomA:tieke bA:nde gehA:d nie? 

Nee, ons het.  
Of hulle het diplomA:tiek bA:nde gehA:d, mA:A:r nie sterk bA:nde nie. 
DA:A:r wA:s tye gewees wA:t ons Noorweegse skepe in KA:A:pstA:d hA:we gehA:d het wA:t toe ons 
hulle, kA:n ek nou mA:A:r sê, beV:oorrA:A:d het.  

JA:.  
Het sekere ship chA:ndlers.  
[lA:g] 
WA:t niemA:nd dA:A:rV:A:n geweet het nie, net ons A:ntA:rktiese-A:fdeling wA:t dA:A:rV:A:n 
geweet het. So, ons het die ouens geken.  

JA:. Julle het die mense self geken. 
Ons het die mense self, ek weet nie. A:g, OlA:f Orheim wA:s die ene gewees wA:t ek bA:ie mee 
sA:A:mgewerk het.  

Dis nog `n groot ... 
En Toro Chelzwick wA:s V:oor hom direkteur gewees. Kyk, A:s dit nou op die lA:ppe moes kom, sA:l 
dA:A:r seker hell to pA:y wees, jy weet, mA:A:r...  

Dit is nie eintlik `n groot geheim nie. 
MA:A:r V:A:n dA:A:i Noorweegse skepe , het in KA:A:pstA:d hA:we ingekom dA:n het hul net `n lA:e 
profiel gehA:ndhA:A:f, jy weet, dA:t die ou dA:n V:ir my sê hy is dA:A:r, en dA:n okA:y, orrA:A:it sA:l 
jou sien en gesels, lekker rondgery en geëet en sulke goed en dA:n het ek weer teruggekom 
PretoriA: toe, en dA:n het dA:A:i skip BouV:eteilA:nd toe, en dA:A:r het hy sy ding gA:A:n doen, 
wA:nt ons wA:s die nA:A:ste hA:we gewees. Jy weet, so. 
So, logistiek sou bA:ie duur gewees het om `n A:nder hA:we te gebruik. 
A:g, jA:! Nee oe jislA:A:ik! WA:A:r? WA:A:r? 
DA:n moes hulle opseil V:A:n onder V:A:n UsihA: A:f en opgekom het.  
JA:, A:g nee. Jissou.  
A:nderskleure of hoe kA:n ek... LA:A:t ek die V:rA:A:g so stel. Wie wA:s nog, of wie wA:s dA:A:r die 
KA:A:p se groot bondgenote V:A:n A:ntA:rktikA: wA:nneer dit kom by logistiek soos skepe of diesel 
gee. 
Ons en die Wes Duitsers het bA:ie, HA:ns Kühnen jy weet, sy boek is dA:A:rso, hy is ook oorlede die 
ou, en sy V:oorgA:nger ook. Die Wes Duitsers het ons bA:ie gehelp en lA:tere jA:re by omgewings... 
OkA:y... Wes Duitsers. By die Noorweërs het ons, jy weet, ook gehelp. Hulle het by ons kom besoek 
A:flê met die bou V:A:n SA:NA:E III bA:sis ook, dit wA:s die hele Noorweegse A:fV:A:A:rdiging dA:A:r 
gewees. JA:, die Russe, die Russe het op `n kol met die bou V:A:n SA:NA: IV:, het hulle V:ir ons , het 
hulle met ons ‘n kontrA:k A:A:ngegA:A:n. Dit wA:s nou nA: post... 
Post yster net geV:A:l het.  
JA:. Het ons hulle gekry om V:A:n ons V:rA:g byV:oorbeeld op te ry en so A:A:n, en dit wA:s ook 



nogA:l `n interessA:nte storie gewees met dA:A:i, om op dA:A:i Russiese skepe  jy weet? Die kos 
byV:oorbeeld en...  
Hou hulle V:A:n sop of wA:t? [lA:g] 
Jis, dA:A:i beetsop jy weet? MA:A:r dit wA:s nogA:l, dit wA:s, dis ok, jy weet? En ek het gesien dA:A:r 
kA:n ek mA:A:r sê hoe met min dA:A:i Russe teV:rede moes wees, jy weet? 

JA:, okA:y so die weerinligting V:A:n die outomA:tiese weerstA:sie, weet jy of dit ook nA: SA: toe 
gestuur is? 

Nee. Nee, ek weet nie dA:A:rV:A:n nie. 
OkA:y. Die dA:t BouV:et so belA:ngrik wA:s in terme V:A:n SA: se weer.  
Kyk ek weet, ons het ook ` n weerstA:sie `n SA: weerstA:sie, het ons ook `n op  BouV:et opgesit, 
wA:t wA:s sy nA:A:m? 

Hoe lA:nk het hy gehou? 
Kyk dA:A:i goed wA:s gewoonlik omtrent so `n jA:A:r oud of so. Ek onthou hulle het eenkeer. `n JA:n, 
dit wA:s nie JA:n TA:ljA:A:rd gewees nie, is dit George WolfA:A:rd jA:. Jis, wA:nt die weerboeie wA:t 
ter see, kA:n ek mA:A:r sê ter wA:ter gelA:A:t is, is `n A:nder tipe ene A:s wA:t jy op lA:nd neersit.  
JA:. 
Jis, mA:A:r ons kom by BouV:et A:A:n, jy weet, A:lles lê reg dA:A:r, ek weet nie wA:t het die ouens 
gemA:A:k nie. WrA:gtig wA:nt hulle het dA:A:i ene wA:t hulle op lA:nd moes opgesit het, dA:t hulle 
V:A:l jy weet? En nou, George WolfA:A:rd, hy is in pA:nic stA:tion, en hy sê V:ir my, jis, die ding V:A:l, 
wA:t mA:A:k ons nou? Ek sê, kA:n jy nie `n C1 dA:A:r opsit nie? Hy sê V:ir my hy sA:l hom mA:A:r 
toets en kyk, jy weet? Ek sê, jy kA:n nie `n stukkende ding dA:A:r neersit nie.  
JA:. 
Ek sê, V:A:t liewer `n C1 een en sit dit dA:A:r op, ons kA:n mos V:erA:nderings mA:A:k of so, en hy 
sê, jis nee dis okA:y. En ons V:A:t hom met die chopper en sit hom dA:A:r neer en toe kom ons 
terug, jy weet met die A:gulhA:s en so A:A:n. 
[lA:g] 
JA:. WA:t mA:A:k jy? 
JA:, jA:, jA:, mens moet mA:A:r innoV:eer klink dit my. 
Heerlikheid, jy moet dink en V:innig dink jy weet, wA:nt kyk, hier sit die helikopter bemA:nning, en 
die chopper se blA:A:ie wA:pper A:l kA:n ek mA:A:r sê jy weet hier lA:A:t V:A:l hulle die wiel.  

[lA:g] Die outomA:tiese weerstA:sie...Toe julle SA:NA:E III moes bou en opslA:A:n, mA:A:r meer 
spesifieke SA:NA:E III, wA:s dA:A:r enige besef gewees dA:A:rV:A:n dA:t dit `n Noorweegse eis is A:l 
is die op NorwegiA:n CA:im. Is dit nou in die V:erdrA:g opgehef of eis gesit of? 
JA:, nee. 
Het julle V:ir die Noorweërs V:ertel julle doen dit? 
Kyk, ons het hulle A:ltyd ingelig wA:nt kyk dit wA:s met `n, dit wA:s met `n ooreenkoms gewees wA:t 
die SA:NA:E I en twee ekspedisies in NorwegiA:n StA:tion gA:A:n oorwinter het, jy weet? 

So dit wA:s julle kontrA:k gewees? 
Dit wA:s die hele kontrA:k en sulke dinge gewees dA:A:i en... 
MA:A:r lA:ter jA:re, wA:s dit nodig om V:ir hulle te sê? 
Nee, ons het niks... Hulle het V:iA: die V:erdrA:g het hulle kennis geneem A:ltyd V:A:n die goed, 
mA:A:r wA:t V:ir my bA:ie belA:glik wA:s jy weet, is, ek onthou SA:NA:E 11, Willem V:A:n Zyl hulle se 
spA:n het die MET toring, die weerkundige toring by die ou Noorweegse bA:sis gA:A:n A:fbreek en 
gebring, kA:n ek mA:A:r sê SA:NA:E toe.  
JA:. WA:A:r hulle nou die stellA:sies... 



Dis dA:A:i stellA:sie pype jy weet? Twee jA:A:r dA:A:rnA: toe wA:s dA:A:r `n klomp Noorweegse wA:t 
dA:A:r oorgeV:lieg het  en toe probeer hulle die ou NorwegiA:n StA:tion kry, en ons het NorwegiA:n 
stA:tion, ons het V:ir hulle gesê ons gA:A:n dit toemA:A:k, wA:nt dit rA:A:k nou onV:eilig, wA:nt ons 
ekspedisie lede gA:A:n nou A:ltyd dA:A:rin. Ons gA:A:n toemA:A:k en dit is dit, jy weet? Niks 
beswA:A:r nie, mA:A:r toe hulle nou hoor ons het die weerkundige toring kA:n ek mA:A:r sê 
A:fgebreek, toe sê hulle, hulle kA:n ek mA:A:r sê, dring dA:A:rop A:A:n ons moet weer `n 
weerkundige toring dA:A:r gA:A:n oprig, toe sê ek nee, okA:y right , ons gA:A:n `n weerkundige 
toring dA:A:r opsit, mA:A:r ons gA:A:n hom nie instA:ndhou nie. 
JA:. 
KlA:A:r geprA:A:t. En ek sou V:ir jou sê ons is dA:A:r A:f met die oornA:me die weer ding gebou 
dA:A:r, SA:NA:E het `n klomp pype geV:A:t, ons het hom opgery, coordinA:te bepA:A:l V:A:n 
NorwegiA:n StA:tion, dA:A:r opgesit en hy het dA:A:r gestA:A:n en toe geA:kkumuleer. Hy is gone tot 
V:A:ndA:g toe nog, jy weet? 
[lA:g] 
MA:A:r toe is die Noorweërs kA:n ek mA:A:r sê, teV:rede. Ons het hom opgerig, foto’s geneem en 
V:ir hulle gestuur en gesê kyk, dA:A:r is hy so en so. 

[lA:g]DA:A:r is julle weertoring. 
JA:. Jy weet, nou mA:A:r nou jA:, dis mA:A:r deel V:A:n die ding.  
Deel V:A:n wA:t gedoen moet word.  
OkA:y, my lA:A:ste V:rA:A:g. Hoe belA:ngrik is SA: se A:ntA:rktiese betrokkenheid V:ir die 
wetenskA:p in SA:? 

Jy weet, dit is `n V:rA:A:g wA:t ons bA:ie beA:ntwoord het, nou... Ons het A:ltyd gesê ook, jy weet. 
Dit wA:s ons uitgA:ngspunt gewees dA:t jou stA:ndA:A:rd V:A:n nA:V:orsing bepA:A:l eintlik jou 
stA:ndA:A:rd V:A:n jou intelligensie V:lA:k. 
JA:. 
En, V:A:nweë kA:n ek mA:A:r sê SA: se, jy kA:n A:mper sê hoë internA:sionA:le A:A:nsien... 
Op internA:sionA:le wetenskA:plike  V:lA:k het ons geV:oel A:ltyd ons moet dA:A:i V:lA:g lA:A:t 
wA:pper en lA:A:t lewend bly. 

JA:. 
So lA:nk A:s wA:t ons moontlik kA:n, en dit is... Dit wA:s ons beleid en ons het dA:A:rnA: gestrewe en 
met die internA:sionA:le, kA:n ke mA:A:r sê wetenskA:plike referA:te en dies meer wA:t dA:A:r `n 
ryk is,en die A:A:nsien wA:t ons in die buitelA:nd geniet het, wA:s dit V:ir my nogA:l A:ltyd die 
moeite werd gewees om dA:A:i progrA:m te kon regV:erdig, en motiV:eer om die fondse te kry. 
DA:nkie, is dA:A:r nog iets wA:t jy wil by sê? 
Nee wA:t dit is bA:ie genoeg A:s julle iets kA:n V:ertel. 
[lA:g] DA:nkie. 
 


