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V: Die vraag waarmee ek maar altyd wegskop, is: hoe het dit nou gekom, die 

betrokkenheid by Antarktika en die Eilande? Begin maar by die heel eerste, lang trip. 

A:  Ja, oukei. Ek het 1990 ... het ek begin by die Weerburo, en so deur die Weerburo het 

ek te hore gekom en betrokke geraak met Eilande, want ek het my weerkunde deur 

die Weerburo gedoen. En toe’t ek betrokke geraak met die Eilande, en na ‘n lang 

gesukkel – want my hoofde wou nie rêrig van die ouens laat gaan het weg van die 

stasie af nie; dan moet hulle weer nuwe ouens oplei – en toe nou na ‘n lang 

gesukkel, toe kom ek nou uiteindelik by die Eilande uit. En toe’s ek in 1993, toe’s ek 

die eerste keer Marion-eiland toe ... 

V: Dit was nou April 1993? 

A:  Ja, ja. Toe’t ek begin. Toe’s ek deel van die Marion 50-span, en ... 

V:  Wanneer het julle teruggekom? 

A:  April ’94, ja. Of ons het eintlik bietjie later teruggekom, want die verkiesingtydperk in 

’94, toe’s die ouens bang om hulle gesinne en alles alleen te los. En daar was baie 

onsekerheid na die goete, toe kom ons eers in Meimaand, so die 25ste Mei, toe kom 

ons eers terug Suid-Afrika toe. 

V:  So júlle kon nie stem in daai verkiesing nie? 

A:  Nee, ons het ... Hulle het groot probeer om ons reg te kry dat ons kan stem en al die 

nodige vorms en goed by ons uit te kry, maar toe, na ‘n lang gesukkel, toe sien hulle 

dit gaan te veel moeite wees om te doen, en so aan. 

V:  Oukei. Maar in elk geval, toe doen jy nou aansoek as ‘n metkas. Is julle daai tyd al 

metkassies genoem? 

A:  Ja, dit was maar ... Metkassie is eintlik maar ‘n bynaam wat al van die eerste Eilande-

ouens kom. 

V:  Oukei. 

A:  En ek weet nie of jy al gehoor het waar kom die metkassie vandaan nie? 
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V:  Nee. Ek het al gehoor, maar vertel maar in elk geval, want ek het nog nie op band 

gehoor nie. 

A:  Dis ‘n  ... Baie sê in die begin het hulle met die caustic soda, wat hulle gebruik om die 

goetertjies ... of die ballonne op te blaas, en daai het in sulke kassies gekom, sulke 

kratte. En daar was altyd baie van dit om af te laai, en op dit het gestaan 

“METEOROLOGY” en dan verkort hulle dit, en dan sê hulle “met” en dan almal met ‘n 

nommer op, want dan weet hulle dis van die Meteorology Department. En toe wat 

gebeur het, die ouens het begin en sê ja, ag nee, hier’s nog ‘n metkassie en nog ‘n 

metkassie, en toe naderhand al die ouens wat nou Weerburo is, is toe nou 

metkassies genoem, en dis nou maar waar die ding begin het, van daai tyd af. En al 

die ouens op die Eilande ken almal nou maar as metkassies. 

V:  Met daardie span waarmee julle af was in 1993, was dit nou die eerste keer wat jy 

ervaring gehad het met ‘n skeepsreis? 

A:  Ja, dit was my eerste skeepsreis gewees. Aan die begin, die eerste twee dae was 

bietjie rof om jou voete te vind. En toe dink die ouens nee, nou’s ons reg, en toe kom 

ons by die “Roaring Forties” – wat hulle nou noem “Roaring Forties” – en ja, daar het 

ons weer ‘n bietjie gesukkel, want as die portrette begin heen-en-weer beweeg, en 

die een potplant wat in die eetsaal gehang het, as hy so begin heen-en-weer beweeg 

en dan kom ‘n ou agter jy kan nou nie stil sit nie; jy moet nou maar iewers anders 

heen beweeg, of uithardloop of wat ook al! Dan sien jy maar die ouens so op ‘n 

streep uithardloop. 

V:  Uit die eetsaal uit. 

A:  Ja. Maar lateraan vind jy maar jou bene, en ander bly maar siek. Ja, dit hang maar af 

hoe jy op see ... Naarheid en sulke goed is maar ... Ja, na dit, toe vind ek darem my 

seevoete. Want ons moes ook lesings en goeters op die boot doen terwyl ons afgaan, 

so ek dink dit het nogal redelik gehelp, want jy’t baie buite gekom en dan gaan jy 

weer in; ek dink dit het nogal redelik gehelp met bietjie jou balans en jou goeters kry 

binne-in die skip. 

V:  Watter soort voorbereiding het julle toe destyds gedoen vir spanvoorbereiding, team 

training? 

A:  Ja, hulle het nogal baie moeite gedoen met fire ... jy weet, vuurblus, en hulle het ons 

so stukkie van ‘n oorlewingsding gegee wat jou leer om berg te klim en as jy nou dít 

oorkom, dan moet jy na sulke goete kyk. Hulle het vir ons noodhulp gegee. Hulle het 

vir ons alles sulke klein, kort kursussies wat jy nodig het of wat jy kan nodig kry, het 

hulle vir ons aangebied en so aan. 

V:  En later jare, het dit verander met die volgende trips? 
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A:  Nee, dit is ... Van dit is nog daar. Ek weet nie van die laaste tyd nie, maar meeste van 

die ... As jy Antarktika toe gaan, dan kry jy cold weather training en ook noodhulp en 

brandbestryding. Wel, jy kry maar ... Op al my trips het ek basies dieselfde kursusse 

... tot ‘n kookkuns, 3-dag kookkunskursus, en dit help nogal, jy weet – van die ouens 

weet niks van kook af nie; dan help so ‘n kursus. 

V:  Met daardie eerste trip af, kan jy onthou wie was die DCO gewees? Of die Officer in 

Charge? 

A:  Dit was gewees ... Ek weet daai ou wat ons nou gesien ... 

V:  Adriaan? 

A:  Adriaan was tweede gewees ... en ... hy’s nou lank weg by die Departement ... was in 

bevel gewees ... Ek kan nou nie presies onthou ... 

V:  O, so dis iemand wat al weg is daar? 

A:  Ja. Hy was die bevelvoerder en Adriaan was tweede gewees. Want toe hulle ons kom 

haal het, toe is Adriaan die eerste keer as waarnemende DCO ... 

V:  O ... 

A:  Toe was hy ... ja. 

V:  Wie was destyds hoof van die SANAP-program gewees toe jy oor is die eerste keer? 

Kan jy onthou? 

A:  Jô ... 

V:  Was dit Dirk van Schalkwyk? 

A:  Ja, Dirk van Schalkwyk. 

V:  Was dit hy gewees? 

A:  Ja. 

V:  En het julle enige spesiale briefing gekry van hulle af, in die opsig dat dit nou 1993 

was? Dis ‘n baie onsekere tyd is Suid-Afrika. Was daar enige spesiale briefings 

gewees of iets? 

A:  Nee, daar was nie rêrig ... Alles wat ons nou oor die verkiesings en daai tipe goeters 

gehad het, was maar oor radio wat ons op die hoëgolfradio opgevang het en dinge 

wat ons geluister het. Daar was geen, jy weet, sal ek sê ‘spesiale aandag’ daaraan 

gegee nie. Dit was maar ... 

V:  Ook nie in julle voorbereiding nie, dat hulle vir hulle kom sê het ‘doen dit’ of ‘doen 

dat’ nie? 

A:  Nee. 
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V:  Wie was leier gewees van daardie ekspedisie? 

A:  Hans Moller. 

V:  Hans Moller. 

A:  Ja, hy was die medic en leier. 

V:  Maar hoe was dit gewees om Suid-Afrika te verlaat vir ‘n jaar, in só ‘n tyd? 

A:  Ja ag, ek dink op daai stadium ... Ek weet nie of ons nie heeltemal politiek ... Daar 

was van die ander ... Op een kant was daar, sal ek sê, gerugte: ‘wat as dít gebeur? – 

dan kom haal hulle ons nie met die skip nie’, of ‘wat as ... ?’ Jy weet, daar was baie 

stories wat jy nou ... ek wil sê amper via die buiteland na die eiland toe deurgekry 

het, wat as Suid-Afrika nou deur ‘n swart regering oorgeneem word, of daai tipe 

goete, dan gaan iets só verander en dan gaan hulle ons dalk daar los, en al sulke 

goete. Maar naderhand ... Daar was wel in tye, was daar van die Departement af op 

hoogte gehou deur dat daar geen sulke goeters is nie. Want soos vrae van ons kant 

af gekom het, het ons dit na die Departement deurgegee, want ons hoor dit en dit, 

en dan het hulle opgevolg. En hulle het vir ons, ek sal amper sê, gerus gestel of hulle 

het vir ons gesê wat die situasie daar is, want ... Nou soos goeters wat ons gehoor 

het – ja maar die ouens ... as jy op straat loop, dan word jy sommer geslaan, en sulke 

goete. En dan, jy weet, het ons dit ... dan’t ons geworry oor ons mense by die huis en 

sulke goete. En toe’t hulle vir ons, weet, sulke goeters gestuur wat sê nee, oukei, dit 

is nie so nie en dis nie die geval nie, of ja, dis so, maar dit beïnvloed nie dié dinge en 

daai dinge of so nie. 

V:  Want ek kan ... Wel, die bietjie wat ek van daai tyd onthou, is maar net mense wat 

blikkieskos vergader het, en daai klas van ding. 

A:  Ja. Ag, daar was baie dinge, soos amper grappies, wat rondgeloop het en gesê het ja, 

ten minste het ons kos vir twee jaar, en jy weet, as die skip ons nie kom haal nie, en 

allerhande ... en sulke goeters, maar ek kan nie sê dat dit die houding op die eiland 

veel anders verander het, of dat die tydperk wat ons gegaan het, dat dit ‘n ander 

gevoel gegee het, jy weet, dat oe, ons is nou daai tydperk, en kan jy nou Suid-Afrika 

los in daai tyd, en ... Weet, sulke goete. Ek kan nie dink dat dit enigsins op die projek 

‘n ding gehad het nie. Die enigste, sal ek sê, nagevolg wat ons van die verkiesing 

gehad het, is, toe die skip inkom, toe’t ons net die ou vlag om te hys; ons het nog nie 

‘n nuwe vlag gehad nie. En toe was daar bietjie polemiek om dit gewees – hoekom 

het ons dan nie eerder ‘n spanvlag gehys, of net ... Toe sê ons wel, daai tyd was hy 

nog ... Ons het nog net dit as ons amptelike vlag gehad en daar was nog nie ‘n nuwe 

vlag nie. Maar toe hulle opkom, toe bring hulle vir ons die nuwe vlag, en toe’s hy nou 

gehys en so. Maar dit was ... Dit sal ek sê was die enigste wat ... enige nagevolg ... 
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V:  Ja, dit was ool seker maar nou ‘n gevolg gewees van julle ... Wie ook al die span 

afgebring het, het nie daaraan gedink om ‘n nuwe vlag te bring nie. 

A:  Ja. Maar soos ek sê ... 

V:  Want jy het nie geweet wat gaan gebeur nie. Daar was net so half ‘n 

verkiesingsdatum en ...  

A:  Ja, ja. 

V:  ... maar dit. O, oukei, dis interessant. So toe was daar so bietjie van ‘n seremonie 

gewees toe die nuwe vlag nou gehys word? 

A: Ja, dis toe nou ... Toe het hulle eintlik ook ... Deur die seremonie, het hulle toe nou 

die hele ander storie wat daar was half ontlont, want hulle het toe nou gesê oukei, 

ons het nou nog nie ‘n ander vlag gehad nie, en hulle maak dit nou die amptelike 

oorhandiging van die nuwe vlag en die nuwe regering se dinge, en so. En dit het toe 

nou baie beter gewerk. 

V: Nou met wie het die ongelukkigheid dan nou ontstaan? Want ... 

A:  Ja ag, ek dink dit was maar van die nuwe besoekers wat saam met die skip was. Want 

daarso is ... In oornametyd is daar mos  baie van die buitelandse ouens ook, wat net 

vir die oornametydperk daar is, en so. Maar ... 

V:  Nou wonder ek, was daar enige dignitaries  gewees van Suid-Afrika gewees, wat 

saamgekom het, wat kom kyk het wat daar aangaan? 

A:  Daar was ... Ek sal nie sê spesifiek om te kyk vir die dinge wat moet oorhandig en 

daai tipe goed nie, maar daar was op die skip self van die Departement se mense en 

‘n paar hoë koppe wat nou na die eiland toe gekom het en ... 

V:  So was daar ‘n paar swart mense gewees op daai skip? 

A:  Ja. 

V:  ‘n Paar swart ... ANC-mense; kan ek dit so stel? 

A:  Ja, dit is basies ja. 

V:  O, so daar was toe al ‘n paar gewees ... In julle span, was julle bewus daarvan dat 

daar al reeds ‘n paar jaar vantevore vrouens saam met die span was? 

A:  Ja, ja. Nee, ons was ... Jy kyk want... 

V:  Is dit? Maar wat het gebeur? Daar was ‘n 10-jaar gap gewees omtrent tussen die 

eerste twee en die volgende paar. 

A:  Hmm. Kyk hier, dit het maar net gegaan ... Dit was nie ... Ek sal nie sê dit was omdat 

hulle nie ... dat hulle afgekeur is of dat hulle weggekeer is of so nie. Maar van die 

vroue self het ook gesê ja, die omstandighede is nie vir ‘n vrou nie. Tot hulle ook, jy 
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weet, van die goed meer ... Want kyk, aan die begin was al die beplannings basies vir 

mannespanne gedoen. 

V:  Ja, natuurlik. 

A:  En as daar ‘n vrou in die span is, dan moes daar ekstra maatreëls of wat ook al 

gedoen wees, soos aparte badkamers, aparte geriewe. En jy weet, ander dinge moes 

in ag geneem geword het en sulke goete. En dit het probleme veroorsaak, en ek dink 

later, toe kom hulle meer in ‘n gemengde span mindset. Toe word  die ... alles wat 

dan beplan word, word vir al twee kante toe ... beskikbaar wees. Want aan die begin 

was daar ook baie fisieke werk – jy weet, goed aflaai met die hande – wat nou met 

die helikopters gedoen word, en met ... Daai tipe goete wat dit ook makliker maak vir 

‘n ... 

V:  Vir dames om te gaan? 

A:  Vir dames om te wees en so aan. 

V:  Oukei. Maar selfs met daai eerste Marion-uitstappie was daar ook al helikopters 

saam gewees met die Weermag en so. Daar was al ‘n  

A:  Ja. 

V:  Daar was al ‘n helipad gewees op die eiland. 

A: Ja kyk, maar van die goeters het ... 

V: Met dinghies gekom? 

A:  Ja, het met die dinghies gekom, en dan moes dit aangedra word van die punt af tot 

bo. En aan die begin het die helikopters nie baie tussen die geboue beweeg nie, want 

die dakke waai af of wat met die ou basis, en daai tipe goete en  ... Dit is maar ... Ek 

sal nie sê hulle is afgekeur nie; dit is maar net omstandighede wat hulle self amper 

uitsorteer, en dan werk dit so. Want ek was al met spanne gewees wat net mans is, 

en dan spanne wat gelykop is; ek was in ‘n span waar daar meer vrouens as mans 

was, en ag, dit het verskillende probleme en dit het verskillende pluspunte, jy weet. 

V:  Ja, ja. Brei bietjie meer daarop uit. Hoe verskil ‘n span waar daar net mans is van ‘n 

span waar daar ... dit meer gelyk is? 

A:  Oukei. Mans ... Ek sal sê mans, oor die algemeen – ons sal vandag vuisslaan en môre 

braai ons saam. Dames sal baklei en dan het hulle hulle drie dae of vier dae wat hulle 

glad nie in mekaar se hare moet kom nie of dan ontlont dit weer. Dit is die ding wat 

ek ondervind het. Ons het aan die begin gedink daar gaan bakleiery kom tussen man 

en vrou of tussen mans en vrouens, of hierdie ene wat nou involved raak met daai 

dame en dan baklei die twee ouens nou oor haar; sulke goete. Maar dit was minder 

die geval as wat dit is van twee dames wat baklei het oor die haarborsel wat nie op 
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die regte plek was nie of ... jy weet, jou kookbeurt, van dié kookbeurt, of so, jy weet. 

So oor die algemeen het ek ondervind mans was makliker om op te maak en weer 

aan te gaan en dit. En dit is wat partykeer ... Kyk, ons het ook ons fights gehad en 

dinge gehad, maar jy kon vinniger weer aangaan en weer mekaar ... wat baie 

belangrik is vir ‘n span. Maar dit hang ook baie van die span self af ... se gesindheid – 

hoe hanteer jy konflik, of hoe hanteer jy enige iets wat gebeur in die span. En dis 

hoekom ek sê, jy weet, dit hang af ... Jy kan ... 

V:  En die pluspunte? Wat maak dit beter? Wel, wat’s die pluspunte van ‘n span met 

vrouens? 

A:  Wel, die feminine side wat  ‘n vrou in ‘n basis inbring, jy weet. Partykeer is daar net 

blomme op ‘n tafel, wat ouens ‘wow!’, jy weet; of daar is frilletjies aan die gordyne 

opgehang of ... Jy weet, hulle het net partykeer die sagter sy wat hulle inbring. Of ‘n 

kookkuns met ‘n snaakse iets, of jy kan na ... Kyk, enige man het ook sy feminine side 

wat hulle sê, en jy kan partykeer met hulle goete praat wat jy nie met ‘n ander man 

saam kan praat nie, vriende kan praat nie. So, jy weet ... 

V:  Ek verstaan. 

A:  So, dan ... In daai opsig was daar baie pluspunte. En ek moet sê, in al die spanne wat 

ons was, kan jy nie rêrig sê dat jy spyt is dat daar vrouens was, of dat ag nee, dit sou 

eerder beter gewees het as daar net mans was of so nie. 

V:  En die span waar daar ‘n meerderheid vrouens was, was dit nie hierdie span waarop 

Ethel ook eenkeer was nie? 

A:  Ja, sy was ook in ... Hulle was ... 

V:  Wat was dit? Marion ... 

A:  60? Ek dink dit was Marion 60.[was Marion 62] 

V:  Marion 60?[62] 

A:  Ja. Ek dink hulle was 7 dames en ek, ons was 6 mans gewees. 

V:  O, oukei. 

A:  En toe’s ons 13 met die span, ja. 

V:  Wie was die leier gewees? Was dit ... ? 

A:  Op 60 ... Wie was by 60 [62]die leier gewees? 

V:  Ek dink Ethel was in daai span. Was Trevor McIntyre nie ook in daai span nie? 

A:  Ja, Trevor was daar gewees ... O, die Indiër-outjie ... Nisahl [Lankesar] 

V:  ... 
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A:  Ja. Dit was die span waar die metkassie die leier was en toe verdwyn hy mos met die 

goed, met dit. En toe word hy, Nishal ... 

V:  Nishal; ja, presies.  

A:  ... word toe leier. En toe kom ek in in die metkassie se plek. 

V:  Hoe soort besluit was dit om te maak? Want jy’t toe sopas teruggekom van 

Antarktika, as ek dit reg het. 

A:  Ja kyk, dit was ... Vir my was dit amper die beste nuus gewees, of ... Kyk, ek is ... Ek is 

op daai stadium, was ek nog onder die eiland-adrenalien gewees, want ek het 

Marion 59 gedoen; ek het helfte van Marion 60 oorgebly; toe kom ek 

Augustusmaand terug in Suid-Afrika; September, toe’s ek Antarktika toe. Toe’t ek my 

Antarktika gedoen tot Februarie 2005. En toe, in drie dae, toe’s ek saam met die 

Marion 61; toe’s ek nou weer ... 

V: Wie’t daardie oproep gemaak? 

A:  Susan ... 

V:  Vosloo? 

A:  Vosloo, ja. Kyk, sy werk mos maar met die aanstellings en dit na die aanbevelings van 

die Eilande, van die Weerburo. 

V:  O, oukei. 

A:  Kyk, ek het maar so ... As ek van ‘n eiland af kom, dan laat weet ek hulle, weet, ek is 

reg, of ek sal ingaan met die volgende een of so. Dit is ook hoekom, toe hulle nou 

met daai krisis sit, toe weet sy oukei, sy kan my bel en ek’s basies reg. Toe bel sy my  

in die Maandag; toe vra sy vir my ja, hulle sit nou met ‘n krisis, dit en dit. Toe vra ek: 

hoor hier, gaan ek leier wees, of dit, want hierdie outjie was leier en hy was senior 

metkassie gewees. En toe sê hulle nee, oukei; omdat ek nou van buite die span uit 

kom, gaan dit beter wees as hulle iemand vat wat in die span is, wat die leier gaan 

wees, want die hele span ken hom nou al, en dan kan ek net inval as dit reg is so. Toe 

sê ek ja-nee; ek het nie ‘n probleem nie. 

V:  Sou jy graag wou leier wees in daardie geval? 

A:  As dit te beurt sou gekom het, sou ek leier gewees het, jy weet. Maar ek is so, as ek 

‘n geleentheid kan kry, maak dit nie saak of ek nou leier is ... Kyk, as ek ‘n leier sou 

gewees het, want ek was op die Antarktika-span onderleier en ... Weet, so ek het die, 

sal ek sê die kwalifikasie en die ervaring om leier te wees. Maar toe die geleentheid 

daar kom, toe was dit vir my meer oor om eiland toe te gaan en weer die 

geleentheid te kry as om die leierskap te hê. 
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V: Nou hoe, van buite af – want jy’t nou van buite af ingekom in daai span – hoe het dit 

daai spandinamiek beïnvloed, die feit dat hulle leier net verdwyn het? 

A:  Ja ... 

V:  Of het jy maklik aangepas? 

A:  Ja, kyk daar was ... Ek was bang in die begin dat dit nou as ‘n ... jy weet, as ‘n 

indringer sou gevoel het. Want ek het glad nie ... Ek het die span die aand voordat 

die skip vertrek het, het ek die hele span ontmoet. Ek het ... So ek het klaar ja gesê 

en alles nog voor ek geweet het wat die span is en hoe die span is. En ek het so 

bietjie geweet wie gaan en watter ouens is daar en so aan, maar dit was wat so 

lekkker was van daai span. Want die aand toe ek hulle ontmoet, toe’s dit so half asof 

ek al, jy weet, die hele spanopname saam met hulle gedoen het. En hulle het my van 

die begin af aanvaar en so aan. Aan die begin was daar so een of twee wat bietjie 

meer oorreding nodig gehad het dat hierdie ding gaan uitwerk, want hulle het eintlik 

... was op ‘n baie low gewees omdat die ou met hulle geld weggeloop het en ... 

V:  Ek verstaan hy het met veral hulle drankgeld weggeloop ... 

A:  Ja, hulle moes toe nou alles betaal, want hulle ... Hy’t al die geld ingesamel om die 

goed te betaal, en toe dit nou by betaaltyd kom, toe’s hy en die geld en T-shirts geld 

en klomp goete weg, en toe moes hulle dit nou alles weer betaal basies voor hulle 

gaan, om die goed te kry. En toe’s dit nou later deur die Departement aan hulle 

terugbesorg en so aan. Maar toe die saak en alles nou deur is en so aan, maar ... 

V: Maar kon julle toe darem ‘n bietjie drank afvat eiland toe nog steeds? 

A: Ja kyk, hulle het toe nou ‘n vergunning ... Die supplier het toe nou ‘n vergunning 

gemaak dat hulle sal die ... dit wat bestel is, stuur hulle toe vir ons, en toe sorteer die 

Departement daai uit en toe die saak en alles, toe gee ... Weet, toe kry die 

Departement nou basies hulle goete en so aan. 

V:  Wie was DCO gewees daai jaar? 

A:  Dit was Adriaan gewees. 

V:  Was dit Adriaan? 

A:  Ja, hy was toe nou van daai tyd op ... 

V:  Maar iedergeval ... Ek gaan nou weer teruggaan na die heel begin toe. Toe klim julle 

op die skip; dis hierdie rowwe journey af, en mens sien die eerste keer die eiland. 

Hoe lyk dit? 

A:  Wow, dit was ... Jy weet, die mense vertel jou; jy sien foto’s; jy luister na stories en 

so. En wat dit nog meer spesiaal gemaak het, die oggend toe ons daar kom, toe’s dit 

heeltemal toegemis. Jy kan nie die eiland sien nie. Die skip anker, want hy’s by die 
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eiland, en jy’s so opgewonde om hierdie eiland te sien, en jy kan nie sien nie. En elke 

keer, dan sê die ouens ja, hulle kan iets sien! En dan hardloop almal buitentoe en 

dan gaan kyk jy nou, en dan’s dit net so vaag in die mis. En dan sien jy die eiland en 

so. En toe hy nou eventually  oopmaak en jy sien nou die eiland, toe kan jy nie wag 

om op die eiland te kom nie en ... Jy vat sulke op-en-af, op-en-af ... Jy weet, dan’s dit 

half ‘n teleurstelling, en dan kom hy weer groot so, want as jy nou daar inkom, dan 

die ou span, jy weet, hulle wil nie eintlik ... Jy dring nou half in op hulle nuwe gebied, 

of op hulle gebied, en jy’s nou nuut daar en als so aan. Maar ja, dan later as hulle 

weg is, dan volgende jaar, dan voel jy nou weer so, jy weet – die nuwe ouens wat 

inkom en sê nee, maar jy wil nog nie eintlik huis toe gaan nie, maar ... Jy weet, hulle 

is nou daar; dan voel hulle nou half vir jou indringers in jou gebied en so aan. Dis 

nogal, jy weet, awesome om hulle te sien en dit te beleef, en so aan. 

V:  Beskryf die dag in die lewe van ‘n metkassie op Marion. 

A:  Wel, ons het ons programme wat ons elke uur ... Ek dink ons is die enigste professie 

of enigste ouens op die eiland wat tydgebonde is. Jy weet, hy het elke uur jou lesings 

wat jy moet doen, en dan ... Jy begin eintlik met middernagopstyging met die ballon, 

wat jy nou die ballon moet opstuur en hom uitstuur – en dan slaap meeste van die 

ouens nog, want dis hierso so twaalfuur, eenuur in die nag – en dan doen jy nou ... 

monitor jy jou ballonne wat jy doen; dan gaan jy nou maar ... Elke uur moet jy dan 

lesings en goeters deurstuur Suid-Afrika toe, en dan op jou hooftye, soos aguur, 

twee-uur en dan weer aguur die aand, dan’t jy nou ander lesings, wat jy weer buite 

moet gaan en weet, reën, sneeu, water maak nie saak nie; jy moet daai ... 

V:  Wat doen mens in daai ure tussenin, wat jy lesings neem? 

A:  As jy besig ... Partykeer is jy besig met admin; ander kere hou jy jou maar besig met 

fotografie of jy teken of jy’s op die rekenaars – deesdae het hulle rekenaars; daai tyd 

het ons nog nie regtig rekenaarspeletjies ... Daar’t jy maar kaarte gespeel en 

Monopoly en al daai tipe goete. Daai tyd was die pos en die goed ook nog baie 

interessant, want jy’t dit op ‘n telekslint gekry en dan ... Jy weet, so as jy ‘n brief 

skryf, en dan sit jy hom op die teleksmasjien, dan kom hy in Pretoria uit, en hulle tik 

hom dan op ‘n brief en hulle sit hom in ‘n koevert en hulle pos hom vir jou mense. En 

as jy nou weer ‘n brief kry van hulle af, dan kry die Departement die brief en hulle tik 

hom dan op die teleks – hy kom in so ‘n lint by jou uit, en dan vat hy daai lint na die 

masjien toe en jy sit hom in die teleksmasjien, en dan print hy nou vir jou uit en dan 

kan jy nou jou brief lees en so aan. So dit was baie ... Jy weet, nie so bekombaar en 

alles soos nou met die Internet ... 

V:  Ja, dat jy net kan Skype nie ... 
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A:   ... en briewe en Skype en al daai goete, ja. So dit het dit ook nogal interessant 

gemaak daai tyd. 

V:  Was daar soms konflik gewees tussen basis- en veldpersoneel? 

A:  Ja. Party kere het die ouens van die veld ... Either hulle kom terug van ‘n trip van ‘n 

paar dae; dan’s hulle moeg en dan trek hulle hulle vuil bootse uit en al die goeters, 

en dan is die basisouens dalk net klaar met ‘n basis-skivvy, en dan’t hulle partykeer 

nie omgegee – want hulle het nou uit die veld uit gekom, en dan verwag hulle nou 

die basisouens wat nou die heel tyd in die basis sit ... moet vir hulle wat nou so swaar 

gewerk het buitekant, weet, moet hulle nou empatie hê, en al sulke goeters. En hulle 

moet nou saam met hulle ... Hulle moet nou nie worry as hierdie ou nou so vuil maak 

nie, want hy is nou moeg en al sulke goed. Of net voor ‘n groot skoonmaak, dan het 

hulle nou die een of ander field trip wat hulle nou móét afhandel, en dan’s hulle uit 

die basis uit ... 

V:  Dan maak hulle nie skoon nie ... 

A:  En kom terug as die groot skoonmaak klaar is, of sulke goete. Dit is maar partykeer 

wat bietjie konflik gedoen het. Of dat hulle dan, as hulle nou af is, laat partytjies hou 

en goeters, want hulle het nou nie field trips nie, en dan metkassies en die ouens wat 

nou ‘n daaglike roetine het, val dan nou weer onder hulle geraas en sulke goed. 

Maar dit is maar dinge wat gebeur het. Maar daar is party kere wat die veldouens en 

die basisouens bietjie koppe stamp en so aan. 

V:  Katjagters; was daar katjagters nog gewees in ‘93? 

A:  Ons was die laaste span, of die eerste span, wat nie katjagters gehad het nie. Die 

span net voor ons het katjagters gehad, Marion 49. Hulle het katjagters gehad en  ... 

Maar hulle hetdeur daai jaar het hulle nooit katte gesien, weet, of gehad of so nie. 

En toe vind hulle ja, maar dit is nou ... Toe het hulle so twee of drie van die ouens 

opgelei, sommer so in die take-over, weet, wat hulle moet doen indien hulle nog 

katte kry, of as daar ‘n situasie opduik of so aan. So al die goed om die goed mee te 

doen, was nog daar, maar ons was die eerste span wat sonder katjagters, of wat 

hulle katvry verklaar het vir daardie jaar, en so aan. 

V:  Die katjagters, toe julle hulle nou sien tydens die take-over, watter soort mense was 

katjagters gewees? 

A:  Ja, hulle het maar die rowwe ... Jy weet, sal ek sê ... Omdat hulle so baie lank in die 

veld ook deurgebring het – partykeer 20 dae en 21 dae in die hutte gebly het en so. 

En baie van hulle het ook so ‘n image ... regtig van hierdie jagters-image gehad, en ... 

V:  Grootwildjagters ... ! 
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A:  Ja, wild en rof en jy weet, daai goete. Ag, maar later het jy ook maar hulle menswees 

gesien en gesien hulle is maar ook maar net mense; jy weet, dit gaan maar meer vir 

die image as vir die regtig rof wees en so. 

V:  Hoeveel ... In hierdie eerste jaar was jy saamgewees met die birders of die sealers? 

Was dit ‘n jaar waarin julle uitgegaan het? 

A:  Ja, ek het. Wel, al my jare het ek baie uitgegaan en so. En in my eerste jaar was ek 

drie keer op om-die-eiland trips, wat so sewe dae, weet, wat jy uitgaan. 

V:  Het iemand anders dan jou skofte oorgeneem by die weerkantoor? 

A:  Ja kyk, ons was drie; ons was drie weer, metkassies – die senior en dan twee juniors. 

En jy’t gewoonlik die skofte so ingedeel tussen die drie. En dan as jy op verlof gaan – 

nou basies om die eiland gaan – dan werk die ander twee amper dubbelskofte. En 

dan as jy nou weer uitgaan, dan... Of as iemand anders uitgaan, dan werk jy nou 

weer dubbelskofte of so. En dis maar hoe hulle mekaar afgelos het. En as die ou nie 

wil uitgaan nie, jy weet, bly hy vir daai sewe dae dan rondom die basis en ... 

V:  Was daar metkassies wat nie wou uitgaan nie? 

A:  Ja, daar was ‘n paar wat nou ... 

V:  Om watter rede? 

A:  Ag, party is maar nie vir die buitelewe gemaak, of dis te koud, of – ek sien van die 

swart ouens ook – jy weet, hulle kry gou koud, en buite natword, en dit is nie 

heeltemal vir ... 

V:  ... hulle lekker nie ... 

A:  ... vir hulle nie. Dan ... Hulle doen dag trips, jy weet, na die ... soos Trypot en daai 

naby strande en sulke goed, maar hulle slaap nie sommer uit, buite, jy weet, in ‘n hut 

of so nie. Vir ons was dit weer ... As jy ‘n geleentheid kry om na ‘n hut toe te gaan en 

oor te slaap, jy weet, dit was ‘n adventure gewees. En ek het baie vir die birders  ook 

gehelp – Deon Nel-hulle het ons ... In daai jaar het ek hom gehelp. Toe’t ons die 

pikkewyne wat gering is se tags gelees, en ek het vir Klopper-hulle gehelp om die fur 

seals en die robbe se tags te lees. En dit was vir my altyd interessant om nog ietsie 

by te leer, al is dit nie in ons rigting of wat ook al nie. Soos van die robbe: hoe oud 

word hulle?; hoe vet word hulle? ... Dit was vir my altyd interessant gewees, en 

lekker gewees om saam met hulle uit te gaan. En dan ander dae, dan’s hulle weer af 

of dit reën buite en dan kan hulle nie goed doen nie, en dan kom hulle en dan kyk 

hulle waar ek die ballonne opstuur, of waar ek die satellietbeelde trek en die goete 

wat ek dan weer doen wat vir hulle interessant is. Dit het nogal baie lekker ... Jy 

weet, dat ‘n ou so interact met ‘n ander ou. Dan as hy praat van jis, hy’s moeg, want 
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hy’t nou daai robbe gaan tel, of daai dit en dit – dan weet jy waaroor dit gaan, want 

jy was al saam met hom. 

V:  Ja, dan weet jy wat ‘n seal census is, byvoorbeeld. 

A:  Ja, ja. 

V:  Enige spesiale hutte op Marion? 

A:  Hutte? 

V:  Ja, wat nou vir jou spesiaal is. 

A:  Katedraal is een; en Grey-headed Albatross is ... 

V:  Hoekom daai twee? 

A:  Oukei, Katedraal is bo in die berg, en as jy nou in die oggend wakker word, dan is die 

res van die eiland partykeer toe onder mis en jy’s heel bo; jy styg amper bo die alles 

uit. En hy’s ook naby die basis, so dis ... jy kan vir ‘n dag weg slip soontoe en jy kan 

heeltemal alleen wees of jy kan net die natuur vind, en dit is tjoepstil, doodstil daar – 

daar’s nie ... Jy weet, op die ander plekke, daar’s voëls, daar’s robbe, daar’s 

allerhande goete. Maar daar bo-op Katedraal is daar ... Jy weet, dis net stilte en ... 

Wel, ek het al daar saam met van die gogga-ouens gaan goggatjies soek en ... So daar 

is lewe, maar dis lekker stil en ... 

V:  Maar jy moet soek daarvoor ... 

A:  Sulke goetertjies, ja. 

V:  En Grey-headed Albatross? 

A:  Grey-headed is die albatrosse wat daar teen die bank teen die een wal basies broei. 

So jy sien baie van die kleintjies; jy sien en jy hoor hulle in die oggende. En dan’s daar 

‘n waterval wat afval van die een punt af, so dis regtig ... jy beleef die natuur. En dan 

kan jy daar afstap strand toe, en dit is ook een van die strande wat swart strand het. 

Daar’s net twee strande, dis die Ship’s Cove en dan Grey-headed se strand, wat die 

swart sand het. 

V:  Ja. En daar’s ook ‘n King Penguin rookery, dink ek. 

A:  Ja, daar’s ook ‘n rookery daarso. 

V:  Ja, ja. 

A:  En ja, dit is maar my favourite hutte gewees daai. 

V:  Santa Rosa Valley? Enige herinneringe aan Santa Rosa? 

A:  Oe, ja-nee; daar’s baie ... Kyk, as jy saam met iemand stap wat die paadjie of die ... so 

denkbeeldige paadjie ken, dan gaan ‘n ou vinnig daardeur, maar as jy hom net een 
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stukkie bietjie kwytraak, dan ... Kyk, dan’s dit omtrent op en af en deur en oor en 

hierso ‘n stukkende broek, skeur, of hand krap, of wat ook al, want daai rotse is 

verskriklik skerp en, sal ek sê, geniepsig, want ... 

 Ja. En dit is ‘n stuk ... As jy op die paadjie is, of die paadjie hou, dan kan hy jou so 45 

minute vat om deur te gaan. Maar mis jy hom met ‘n halwe meter, dan kan dit jou 3, 

4 ure vat, en as jou rigting en jou mik nie reg is nie, dan ... weet, dan kom jy op ‘n 

heel ander plek uit as waar jy moet uitkom. 

  Ja, so dis maar nie die lekkerste plek op die eiland om te wees nie, en veral ook as dit 

sneeu of reën of baie weer is dat jy nie veel kan sien of wat ook al nie. Ja, Santa Rosa 

is nogal rof. 

V:  Was daar daai tyd al daai bord op wat die katjagters daar opgesit het? 

A:  Ja, wat die verskillende rigtings ... ja, paaie .... 

V:  Nou volgende is gewees in  ... Hierdie is nou ’93, ’94. Toe kom jy weer op Marion in 

... ? 

A:  2002 gewees. 

V:  Wat het verander in daai tyd op die eiland? 

A:  In daai tyd kon ‘n mens baie van die natuur, kon jy agterkom dit is warmer, want die 

maaiers – die swamp  areas of wat al, waar mens loop – kan jy agterkom daar’s 

gebiede waar jy gewoonlik tot by jou bene weggesak het, jy weet, en so, waar jy nou 

kon deurloop. En jy kon agterkom die tipe reën – daar’s nou meer dae wat jy nie so 

baie reën kry nie. En omdat ek ook met die weergoete betrokke, kon jy weerpatrone 

sien wat verander het en daar was vir my meer dierelewe gewees, jy weet, in daai ... 

omdat die beskerming nou daar is, jy weet,  daar ... asof daar ‘n, sal ek sê, ‘n 

oplewing en ... Vroeër was dit nie so baie sal ek sê beskermd gewees met die goete 

wat van buite af kan inkom nie. Hierdie tyd, nou, is hulle baie gesteld op grassade en 

op allerhande alien goggatjies en goed wat kan inkom. En dis hoekom ... Toe’t ek ook 

gevind dat die conservation baie meer strenger was en meer toegepas was as in die 

eerste tye. 

V:  In die eerste tye, het julle vars groente en vrugte afgevat in ’93? 

A:  Ja, toe was daar ... Daar was sekere goed wat nie toegelaat was nie. Maar aartappels 

en daai tipe goete kon opgaan, en ... 

V:  Wat was nie toegelaat nie? 

A:  Blaarslaai en jy weet, tipe blaargoeters, soos spinasie en daai tipe goete; dit kon nie 

opgaan nie. Maar die lateres, toe was daar glad nie ... Weet, soos T-bone, chicken – 
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al daai goeteres moes alles spesiale goed gewees het; dis nie ... En die eiers ook, en 

al daai tipe goete wat nou genuke is en so ... 

V:  Ja. 

A:  Ja, dit was nogal partykeer ‘n slegte punt gewees, want ‘n ou crave nou maar vir die 

vars goete, en  ... Ja, so dis ... Hulle sê as jy terugkom na so ‘n trip, dan is die eerste 

plek wat jy besoek, is die Kentucky en die Fruit & Veg, of ... jy weet, so ‘n tipe plek! 

V:  Ja, ‘n vrugteplek. Wat het verander in die spandinamiek? Ek bedoel, 2002, 2003 was 

‘n heeltemal ander tyd gewees. 

A:  Ja, ek sal ook sê die makliker kommunikasie met jou mense by die huis. Want toe ... 

Die Internet en dit was toe nou nog nie daar gewees nie, maar jy kon ... jy weet, jy 

kon email  deur een ou stuur. Nou sit jy in jou kamer en jy stuur email heen-en-weer, 

en Skype en doen. En dan, jou oproepe was nog deur Kaapstad-radio gewees op die 

eerste ene – wat jy met die telefoon in die radio praat en daar’s ‘n delay en jy kon nie 

lekker praat nie. En dan die tweede een, het ons begin met die satellietfone, wat toe 

nou net ... Of die satellietkommunikasie het toe nou net so deurgekom dat jy kon 

goete stuur; emails was net ‘n beperkte aantal woorde, en daai tipe goete. So dit was 

nog beperk, maar daar was al klaar ‘n groter vooruitgang gewees in tegnologie en ... 

Ook die ander dinge wat die ouens vir tydverdryf eilande toe gebring het, jy weet. So 

aan die begin was dit boeke, puzzles ..., video’s en sulke goed. Nou’s dit computers 

met 200 movies op – jy weet, sulke tipe goeters en daai tyd het ons swart-en-wit 

ontwikkeling gedoen in die laboratoriums, en hier kom almal nou met hulle digitale 

kameras en ... So daai hele uniekheid van die dinge self doen het verander in die 

span. En nou’s dit ... Jy weet, daar’s nou soveel tegnologie wat dinge vir ‘n mens 

doen, wat daai alledaagse dingetjies wat jy moes doen om alles in werking te hou, 

het so half uitfaseer, en nou tyd maak dit baie makliker, want daar’s nou allerhande 

tegnologie tot jou beskikking. 

V:  Verduidelik gou vir my wat is ‘n sealer? 

A:  Bedoel jy nou die ouens wat die robbe dopgehou het, of die sealers van ... ? 

V:  Nee, die moderne sealers! 

A:  Die moderne sealers ... Oukei, dis maar die ouens wat hulle projekte op die robbe 

werk, en hulle het maar ... Ek wil amper sê hulle het die katjagters se image 

oorgedra, want die katjagters en die sealers het baie nou saamgewerk en so. So hulle 

is baie uit in die veld en is maar ... moet maar geharde ouens wees, want jy weet, 

hulle kom baie dinge teë en lank uit in die veld, en sulke goete. So ja ... 

V:  En hulle tuiste is in die Mammal Lab nog steeds? 
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A:  Ja; ja-nee. Hulle het maar hulle eie tipe ... Kyk, elke ... sal ek sê, elke afdeling het sy 

eie image, of sy eie manier van dinge doen op die eiland, en sekere dinge is hulle 

domein, of sekere goete is ... weet, dis net die sealers wat dit só doen; of net die 

birders wat dit só doen; of net die gogga-ouens wat só doen, en so aan. So elke 

ouens het maar ... Soos ons domein was die bolugkantoor gewees en die ballonne en 

al daai tipe goed was maar ons veld. 

V:  En snaakse werksure ... ! 

A:  Ja, ja. 

V:  Oukei. Ek wil gou oor die vlieënier wat daar geland het, praat. 

A:  Ja, die “Crazy Frenchie”. 

V:  Die “Crazy Frenchie” ... Nou op watter stadium het julle uitgevind daar gaan nou 

iemand dalk daar kom land? 

A:  Man, dit was nogal snaaks gewees. Gewoonlik is op die nagskof, soos ek gesê het, 

net die metkassie aan diens, en dan die radio-operateur is op roep. Jy weet, as daar – 

omdat ons kantoor naby die radiokantoor is – as daar iets deurkom, dan gaan roep 

die metkassie gewoonlik die radio-ou en sê hoor hier, hier’s nou iets aan die gang, en 

so. En ons het die eerste oproep gekry, die ou wat aan diens was. En ons het eers 

gedog dis ‘n prank, want die vrou het gesê hoor hier, haar man is in probleem en 

hulle het gehoor ons is die naaste plek met ‘n landingstrook, en hy wil asseblief weet 

wat is die koördinate vir die landingstrook, en dit en dit en dit. En dit was hierso by 

twee-uur se kant. 

V:  So het sý vrou gebel? 

A:  Ja, want sy was die koördineerder van die hele vlugstorie gewees. 

V:  So sy het direk eiland toe gebel? 

A:  Ja, sy’t na die Eilande toe gebel, want dit was die kontaknommer wat hulle gehad het 

as ... 

V:  ‘n Kontaknommer vir die eiland? 

A:  Ja. Dit was basies in die noodplan; as daar iets sou gebeur, was Marion sy toevlug 

gewees, of wat ook al. En ... 

V:  O, so dit was in sy noodplan, was ‘n nommer vir Marion. O, oukei. 

A:  Ja. En toe het sy nou deur die Departemente en wat ook al, toe kom sy nou op die 

eiland uit. En sy bel toe en sê oukei, hierdie ou is op pad, nood. Hy het klaar 

omgedraai; hy’s op pad Marion toe; hy moet daar kom land ... 
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V:  Maar het hulle nie vir hom by die Departement vir hom gesê daar’s nie ‘n nood ... 

daar’s nie ‘n baan nie? 

A:  Nee kyk, dit was ... Volgens die dingese wat hulle gekry het op die ... Maar die hele 

storie sal ek sê, was nie heeltemal sal ek sê deurdenk nie, as jy nou kyk na sy 

vliegtuigie, sy hoeveelheid wat hy aanboord gehad het. Sy hele back-up plan – daar 

was maar net ... Jy weet, alles was daar, maar niks is deurgevolg om te kyk of ís dit so 

nie. Hulle het uit artikels uit die koerante uit, wat – daar was mos ‘n ... 

V:  Planne gewees ... 

A:  ... ‘n baan gewees, ja. En volgens dit het hulle aangeneem die ding is nou in werking, 

en dit en dit, maar ... Oukei, hier in die middel van die nag ... bel sy vrou toe 

V:  Ja. 

A:  Sy sê hoor hier, nee, daar gaan ‘n vliegtuigie kom land, of vliegtuig kom land, en  ons 

moet regmaak en wat, wat, wat. En die outjie sê toe nee, oukei, hy sal die leier gaan 

kry en die radio-op gaan kry. Oukei, die leier was toe nou die radio-operateur, Deryck 

Yelverton, gewees. En sê toe nee, hy sal toe nou die ou kry en dan moet sy net later 

weer terugbel dat hulle reël. En toe nou so deur die hele storie, toe was die ou ... is 

toe nou gesê oukei, sy estimated arrival time is so sewe ... tussen sewe-uur en nege-

uur. 

V:  Die oggend nou? 

A:  Ja. Gaan hy nou kom. En toe vind hulle nou later uit ja, oukei, daar is nou nie ‘n 

aanloopbaan nie, en toe moet ons nou noodtoestande ... Dit was ook op ... In daai 

selfde tyd was ek en een van die birders op ‘n round-island besig om paddies te tel, 

en so ons het toe nou die vliegtuigie gehoor die dag, en gehoor daar’s commotion. En 

op die radio’s  toe hoor ons nou die aand ja-nee, ons moet terugkom, want daar’s 

nou ‘n ou wat daar geval het met ‘n vliegtuigie, en al so aan. So al die goete het ons 

nou na die tyd opgetel van hoe alles gebeur het en so aan. 

V:  So moes die radio-operateur toe Suid-Afrika toe bel om toestemming te vra voordat 

hy land. 

A:  Ja, toe’s dit nou ‘n groot gereëlery oor mag hy nou opkom. En eers aan die begin 

wou hulle dit nie toelaat nie, want dis ‘n environmental  gevaar en ... 

V:  Was Marion toe al ‘n nature reserve gewees? 

A:  Ja-ja. En toe moet ons ‘n geskikte plek vind waar hy die minste oor die colonies gaan 

vlieg en waar dit die minste skade vir die environment gaan wees, en ook natuurlik 

vir sý veiligheid die naaste. Toe’t hulle nou ‘n spot daar naby die basis uitgesoek en 

wat hulle nou geïdentifiseer is wat lank genoeg is vir ‘n landing en wat redelik plat en 

glad is. En hulle het hom toe nou, soos wat die ou nou ingekom het, toe’t hulle nou 



18 
 

gereed gestaan met brandblussers en die plek gemerk. En die ou het so twee of drie 

keer gesirkel, want toe’s sy probleem nou hy’s baie laag op petrol en fuel en hy kan 

toe nou nie te veel rondvlieg of wat ook al nie, so hy moet inkom en land. En hy’t 

eenkeer oorgekom en die ding uitgekyk, of sy wind en al die goeters reg is. En toe’t 

hy nou die tweede keer, toe hy nou inkom, toe’t hy gegaan en toe’t hulle gesê oukei, 

hy moet so gou as moontlik tot stilstand kom, dat die vliegtuig nie veel skade kry nie 

en dat hy ook nie, weet, in gevaar gestel word nie. En sê in ... miskien 10, 15 m, het 

hy tot stilstand gekom. Want toe sy voorwiel nou die maaier, of die grond, slaan, toe 

ploeg hy. En toe nose dive hy net en toe val hy op sy dak, weet, soos hy hier 

oorgeslaan het. En daar het die ou toe nou gestop en ... Ja, toe’t ons somehow ... 

V:  Was julle toe al daar gewees? 

A:  Ja kyk, ek en sy’t nog omgeloop, maar die ouens was toe ou met die brandblussers 

en al die goete bygewees – en gelukkig toe was daar nou geen brand of vlamme en 

sulke goed gewees nie – en die ou toe nou uitgehelp, want hy’s toe nou half 

vasgevang met die goed wat hy binne-in die vliegtuigie gehad het, en al die goete. 

Toe’t hulle hom uitgehelp en hy’t toe nou dadelik sy vrou op die satellietfoon gebel 

en gesê hy’s veilig en so aan. En ja, toe’s hulle met die ou verskrik basis toe, en toe’t 

hy about twee of drie weke wat hy by ons gebly het, wat hy toe nou maar moes deel 

word van die span, want hy’t nou net een tog, kitbag gehad, met drie of vier broeke 

en klere in, en dis toe al wat hy by hom het en so. Toe’t van die spanlede nou vir hom 

baadjies en klere en goeters nou gegee. En ja, toe’t hy nou ‘n ruk daar by ons gebly, 

tot die Albatros – die Franse oorlogskip – het hom toe nou kom haal daarso. 

V:  Het hulle hom met ‘n helikopter kom haal, of met ‘n rubberbootjie? 

A:  Nee, met dinghies, ja. Hulle het hom kom ... 

V:  Met dinghies. 

A:  Ja, dit was half bad gewees, want die ouens wou baie graag ... Die kaptein van die 

skip het ook gesê hy wil baie graag opkom en ons ontmoet en so aan. Maar toe hulle 

nou tot onder by die ... waar die crane hom kan optel, kom, toe sê hulle nee, ons het 

nog nie toestemming gekry van die Departement af nie, en die mense kan nie opkom 

nie. Toe’t hulle nou allerhande eetgoed en goete vir ons saamgebring, maar toe was 

dit ook nou gestop; toe kon hulle dit nie vir ons gee nie. En hulle het ons eintlik 

genooi vir ‘n ete op die skip die aand, maar toe mag daar nou nie ... Jy weet, ons mag 

nie die eiland verlaat nie en hulle mag nie op die eiland kom nie. 

V:  Dis ‘n jammerte. 

A:  Ja, dit was nogal, want ek voel dit was half vir die Franse ‘n klap in die gesig gewees 

dat hulle nou nie ... Ek verstaan die dingese daarvan, environmental sy van die saak, 

maar ek dink as hulle die seremonie kan deurgaan wat ons ... soos skoenewas en ... 
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weet, dit wat jy weet wat protokol is op die eiland – as hulle dit kan deurgaan, dan 

kon daai ouens op die eiland gekom het. 

V:  En ek verstaan nie regtig hoekom julle nie op die skip mag gekom het nie ... 

A:  Ja ag, ... 

V:  Julle het tog nou reeds geweet wat protokol is en sou mos nie goed terugbring nie? 

A:  Ja, daarso is dit meer die geval van gebeur daar enigiets op die skip met ons of so 

iets, is ons die Departement se verantwoordelikheid, en hulle is nie bereid om op ‘n 

ander ou se gebied die verantwoordelikheid te aanvaar nie.  

V:  Aah, ek sien ... 

A:  So ek dink dit was maar dieselfde met die yachts en so wat daar by ons was, wat daar 

aangedoen het en dan praat ons maar oor die radio’s so met mekaar, en bietjie vars 

water en so. 

V:  Die yacht wat daar was in die eerste Marion trip ... 

A:  Ja, dis die [Pridus?] 

V:  Die [Pridus?]. Kon húlle aan ... voet aan wal sit? 

A:  Ja, hulle het toestemming gehad; daar was vroeër toestemming gereël met die 

Departement, voordat hulle hulle trip basies gedoen het. En toe’t hulle drie dae in 

die basis basies gebly by ons. En ja, toe’t ons hulle nou gehelp met vars water, en 

hulle het uit Richardsbaai uit gekom, so toe’t hulle vars vleis en goeters gekoop, en 

toe’t ons hulle weer geruil vir goeters wat ons ... Dis hoekom ek sê, vroeër tye was 

dit nie so 100% streng gewees nie – wat in party opsigte ook jammer is, as jy nou 

sien van die skade wat van daai tyd deurgekom het, wat hulle nou probeer regstel, jy 

weet. Maar daar is sekere dinge wat ‘n ou seker maar na kan kyk, en so. 

  Want ons het daai ene gehad, en dan in die Marion 60 het ons ook ‘n yacht gehad 

wat daar verbygekom het, maar hulle het nie op die eiland gegaan nie. Ons het na 

hulle toe gegaan met hulle dinghies, en dan net so bietjie met hulle uitgeruil, want 

die een ou het ‘n boek geskryf oor die eiland en oor die paddies en shelf. En toe’t ons 

hulle inligting gegee, want hulle kon toe nie op die eiland self kom nie. 

V: Hulle het ook nie toestemming gehad nie? 

A:  Ja-nee ... 

V:  Wat was hierdie yacht se naam? 

A:  Free Style ... Free ... 

V:  Van watter land was dit? 

A:  Hulle was van Australië gewees. 
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V:  Oukei. 

A:  Ja. 

V:  Maar daardie ... Hulle het mos met konstruksie al begin, met die eerste, ag die 

tweede trip? 

A:  Ja, dit was 2003, 2004, wat hulle fisies met die basis begin het. Kyk, hulle het mos so 

begin, en toe’t hulle ‘n ruk wat die projek stilgestaan het, en toe’t hulle weer ... 

V:  Begin? 

A:  Voltyds, ja. Toe was hulle vol in gewees. 

V:  O, so dit beteken  daar’t in die helfte van die jaar ‘n klomp konstruksiewerkers 

gekom. 

A:  Ja. 

V:  Hoe verander dit? Ek bedoel ... 

A:  Baie! Dit is ... Dit maak die ouens wat op die eiland is se werk moeilik, want jy’s nou 

40 ouens in die basis, in plaas van 15 of 10. 

V:  Het hulle ‘n kok saamgebring? 

A:  Ja, hulle het ‘n kok saamgebring, wat vir die ouens gecater het en so. Maar die basis 

se leefruimtes is moeilik om soveel mense te akkommodeer. En ook, dit ontwrig ... 

want nou moet jy al daai mense weghou van jou projekte of weghou ... Weet, jy 

moet hulle nou basies die hele spanopleiding gee van jy mag nie daar gaan nie; jy 

moet daai dingese respekteer; of moenie of dít trap nie; of moenie te naby aan die 

diere gaan wat jy wil afneem, of sulke goete nie. Jy weet, en van hulle is nie 

environmental georiënteer nie; hy’s ‘n konstruksiewerker, so sy spesialiteit is bou, en 

dit doen hy baie goed, maar met die environment-deel daarvan is hulle nie heeltemal 

clued-up nie, so dan kry jy waar projekte gejeopardize word deur ... hulle kom op 

plekke waar iemand besig is met ‘n studie of ... Dan versteur hulle dit wat daar 

aangaan, of, net uit onkunde uit, trap hulle op iets of hulle doen iets wat dan die hele 

sisteem ontwrig. En ook die eenheid van die span,  jy weet, want jy’s nou vir drie 

maande of vier maande is jy alleen as ‘n span; dan bou jy nou die eenheid as ‘n span 

op. Dan hier tussenin kom daar 40 mense by. Dan’s dit nou hierdie ou van die span is 

saam met daai klomp; hierdie ou van die span is saam met daai klomp. Hulle hou 

hulle eie partytjies – daar’s spanverjaarsdae wat eintlik ‘n span, intieme, ding moes 

gewees het, wat dan onderbreek word deur die klomp mense wat daar is. En jy as ‘n 

span kan dan nie as ‘n eenheid nie. Dan gaan hulle weer weg; dan vir daai vier 

maande moet jy nou probeer weer as ‘n span leef. Maar nou het daar verskillende 

klieks in die tyd wat hulle daar was, gevorm, en nou sit dit in die span, sit jy dan ook 

met daai verskillende klieks of verskillende dinge. 
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V:  So dis maar moeilik. 

A:  Ja, dit doen baie afbreuk aan die spaneenheid. En wat ons gedoen het, ons span het 

besluit daai en daai aand is nog spanaand. Ons onttrek ons heeltemal van die 

konstruksie-ouens af en ons doen dan as ‘n span dinge saam. En dis wat gehelp het 

dat ons as ‘n span baie nou nog saam gebly het. Maar konstruksie ontwrig regtig die 

span. 

V:  En die werk ... 

A:  Ja, die span en die werk, die projekte en die goed wat aangaan. 

V:  Wat is “Maid Marion”? Vertel gou wat is “Maid Marion”. 

A:  Oukei. Maid Marion het maar in die tyd ontstaan ook toe dit net mansspanne was en 

wel, dit is toe maar oorgedra in die vrouespanne ook. Dis soos allerhande tradisies 

wat op die eilande is, né. Nou Maid Marion is basies waar die mans nou vir hulle 

kostuums aantrek en dan word die best dressed girl of wat ook al gekies, en ja, dit 

was maar soos ‘n tradisie. Soos Midwinter is ‘n tradisie op die eilande; Maid Marion 

is ‘n ding wat gevier, weet, wat nou ... 

V:  Nou hoe’t julle Maid Marion gevier met die span met meer meisies as ouens? Het 

hulle soos mans aangetrek, of wat? 

A:  Ja, daar was verskillende items gewees en daar’s nou verskillende ... Jy maak ‘n hele 

dag daarvan. Die dag het ons boeresport gedoen en die aand is nou die ... Hulle het 

soos mans aangetrek; van hulle was beoordelaars gewees, jy weet. En die ander het 

‘n item aangebied in die ... ek sal sê die hele skouspel, want die hele ding word soos 

‘n teaterding aangebied die aand en so aan. So hulle is maar so ingekorporeer in die 

ding in, en baie van die goed wat plaasgevind het, jy weet, hulle het maar so deel 

daarvan geword. 

V:  Nou nog ‘n laaste Marion-vraag: beskryf Marion-eiland. 

A:  ... Dit is ... Ja, ek wil amper sê dit is stukkie hemel wat op die aarde is. Die ... As jy ‘n 

natuurmens is, is dit die perfekte plek om te wees, want jy kry die stilte om die 

natuur waar te neem; jy kry van die kleinste goggatjie tot die grootste olifantrob wat 

op die eiland is, jy weet. Dit is maar net ... Ek sal sê amper dis soos die aarde moes 

gewees het voor die mens se inmenging met betonstrukture en dorpe en stede en 

weet, sulke goete wat heeltemal afbreek aan natuur. En dis hoekom dit ook so lekker 

is om te weet dat Marion en Prins Edward en Gough-eiland, jy weet, goete is waar 

die natuur so bewaar word en so beskerm word dat mens dit nog kan ondervind. 

V:  Ek gaan gou aanbeweeg na Antarktika toe. By SANAE-hoeveel was dit gewees? 

A:  43. 
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V:  SANAE 43. Dit was in watter jaar? 

A:  2004, 2005. Ja, ons het Desember 2003, het ons vertrek, en ons het Februarie 2005 

teruggekom. 

V:  Hoe verskil ‘n jaar op Marion en ‘n jaar op Antarktika? 

A:  Ja, elke eiland is uniek; hy’t sy unieke, weet, sy uniekheid. Soos Marion het nou al die 

diere en die plantegroei en daai. Nog nie heeltemal ... Soos wat Gough het nou weer 

struike en bome en goeters wat jy nie op Marion kry nie. Marion het nou die 

verskillende diere. En dan Antarktika is nou weer net ys, en dis koud; dis heeltemal ‘n 

extreme op sy eie; ‘n ander extreme. Maar daar ondervind jy ook soos die stilte; die 

awesome kleure wat jy sien in die ys; die ... jy weet, die winde, die winter, die 24-uur 

son in die somer en daai tipe goed, jy weet. So dit is wat Antarktika nou weer uniek 

maak op sy eie. 

V:  Midwinter op Antarktika ... Wat doen julle? 

A:  Dis ‘n groot fees wat regdeur die wêreld op al die stasies gevier word, en ja, daar’s ‘n 

paar tradisies wat gedoen word. Jy hardloop om die basis, die eerste keer is ... 

V:  Met of sonder klere ... ?! 

A:  Dis opsioneel, maar ... 

V:  Oukei! 

A:  Ja, die tradisie is om kaal om die basis te hardloop – dis so 500 m as jy nou reg 

rondom die hele ding gaan. 

V:  Met of sonder skoene ... ? 

A:  Nee, hulle het ... later het hulle verplig om met skoene, want jy kry frostbite op jou 

voete en ... Ag, daar’s party, jy weet, wat nou genoeg courage ingepak het, dan doen 

hulle dit partykeer sonder skoene, maar dan die tweede keer, dan vind hy uit maar 

dis nie so wys om dit sonder skoene te doen nie! En ja, dis maar tradisie om om die 

basis te hardloop as dit -40 is, en soos wat op jou verjaardag het jy ‘n tradisie wat jy 

‘n sneeubad kry; dan het jy ook net ‘n PT-broek aan en dan begrawe hulle jou in die 

sneeu vir so 2 minute of 5 minute, en ... Ja, dis maar tradisies wat op Antarktika is en 

so aan, ja. 

V:  En die Poolsirkel, het julle daar ook ‘n tradisie? 

A:  Ja, dit is sodra jy deur 60 grade gaan dan, as dit jou eerste keer is wat jy nou suid 

gaan, dan moet jy nou voor hierdie King Neptune en sy trawante moet jy nou 

verskyn. Maar die vorige aand, dan kom hulle om en dan kla hulle jou nou aan met 

die een of ander klag wat die King Neptune se manne nou vir jou gee. Myne was ... 

Ek het altyd gesê, as die skip so rol, dan sê ek ek het nie ‘n probleem nie; ek draai net 
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dwars in my bed, want ek’s kort genoeg om so te lê; dan rol ek nie. En toe kom kla 

hulle my aan dat ek dwars in my bed slaap, en dit was nou my klagte gewees. Ja, en 

dan kom die beer nou in en hy sê jy moet die volgende dag voor Koning Neptune en 

sy manne verskyn. En ja, dan het hulle so ‘n ritueel daar op die dek van die skip, waar 

hulle yswater oppomp na so ‘n swembadstorie toe, en dan word jy nou daarin 

gedompel en dan kom jy nou voor die koning, en dan sê hy nou oukei, jou straf is dit 

en dit, en dan gee hulle vir jou so Tobasco-konkoksie wat jy nou in jou mond sit, en ‘n 

eier en meel en alles oor jou ... En ag, dan word jy afgespuit en dan die aand is daar 

nou ‘n formele ete en alles om almal nou welkom te heet in die Sirkel en so. 

V:  Nou wie is Koning Neptune en sy trawante? 

A:  Dis maar weet, soos ‘n fabel of iets wat van die seekoning is en so, en gewoonlik ... 

V:  Ek weet, maar wie verteenwoordig hulle nou? 

A:  Gewoonlik is dit die skeepskaptein en die ou wat ... Van die Departement af is daar 

gewoonlik een of twee ouens, maar dis meeste die skip se ouens wat die tradisie 

doen en wat die ding doen. Dan’s hy en sy vrou nou daar en hulle doen nou die hele 

storie. 

V:  Die hele storie ... Ai, lekker. Die werk wat jy moes doen op Antarktika, was dit ook as 

‘n metkassie? 

A:  Ja. 

V:  Maar in die tyd, wat ... Was daar nie ‘n outomatiese weerstasie op ‘n kol gewees by 

SANAE nie? 

A:  Ja kyk, hulle sit die ... Die outomatiese weerstasie doen jou ... elke uurlikse lesings 

sonder wolke en sigbaarheid en daai tipe goete. En dan die ure wat ons dan aan 

diens is, sit jy al jou visuals in, soos wolke, wat ‘n outomatiese weerstasie nie kan 

optel nie. Dan sit jy vir hulle meer detail ... reports wat hy deurstuur Suid-Afrika toe.  

V:  En in die winter? 

A:  Ook selfde tye, ja. 

V:  Hoe is ‘n winter op Antarktika? 

A:  Donker, lank en baie storms en so. Ek dink dit is die tyd wat ek sal sê die gevaarlikste 

is vir depressie of vir alleenheid en so is, want dis 24 uur donkernag, en ook storms is 

erg buite, so jy kan nie uitgaan nie. Miskien partykeer ... Ons het 11 dae, wat jy glad 

nie uit die basis uit kan gaan nie, want jy kry winde, 180, 200 km ‘n uur ... 

V:  Sjoe. 

A:  Sneeu. Sigbaarheid 5, 6 m. Jy weet, die hele atmosfeer is dan bietjie down en jy 

weet, dis wanneer die ouens huis toe verlang en geliefdes verlang, en sê nee, maar 
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hierdie werk is nie vir hom nie, en daai tipe goed. Ons as ‘n span het baie nou 

saamgewerk en jy weet, jy kan sien as ‘n ou ... Ons het dit verpligtend gemaak dat jy 

die aand moet eet – by die etetafel wees; deur die dag sorg jy vir jouself, maar die 

aand moet jy by die etetafel wees. Dan kan ‘n ou sien as hierdie ou ‘n bietjie down is 

of so, en dan jy weet, dan hou ons ‘n partytjie of ons speel games of ons ... As ons 

sien daar is ‘n bietjie morele ondersteuning nodig of so, dan kom die leier en die 

ouens bietjie bymekaar en sê hoor hier, kom ons doen iets wat die moraal ‘n bietjie 

op sal bring. Of jy weet, ons bel die ouens, of iets doen ons net dat dit ‘n bietjie meer 

social is; dat die ou nou nie in sy kamer gaan sit en sulk en jy weet, depressief raak en 

sulke tipe goed nie.  

V:  En kontak met ander basisse? Het julle ander basisse gaan besoek, of oor die radio 

gepraat? 

A:  Ja, ons het baie oor die radio met basisse gepraat. Besoek het ons net in die take-

over ... In die oornametyd het ons kans gekry om met die Duitse Neumayer-basis, by 

hulle besoek af te lê en so aan. Maar deur die jaar is die basisse te ver uit mekaar uit 

om so iets te kan doen, ja. 

V:  Maar met watter basisse het julle veral gekuier, of gesels? 

A:  Neumayer en Novolazarevskaya – die Russe – en dan ook met Troll – die Noorweërs, 

en so. 

V:  Het julle enigsins teen hulle speletjies gespeel, so oor die radio? 

A:  Daar was dae wat ons ... Soos met Midwinter, dan speel jy oor die radio en oor die 

telefoon ook met die ander basisse – ons ander basisse, en oor die radio het ons 

darts en so gespeel met Neumayer, die Duitse basis, en ook met Halley, die ...  

V:  Britte. 

A:  ... Britse basis. En dit doen ook nogal baie vir spanmoraliteit en daai goeters. 

V:  Ja, ek kan dink. ... Ons tyd hardloop bietjie uit, so ek gaan dieselfde vraag vra soos 

wat ek nou-nou gevra het oor Marion: beskryf Antarktika. 

A:  Dit is ook ... Jy weet, die dag as jy daar aankom, dan is dit so half van ‘n bang, maar 

tog rustige ... Jy weet nie wat om te verwag nie, want jy hoor altyd hierdie ... 

Antarktika is so woes en so rof en so. En soos ek gesê het, elke plek het sy eie 

uniekheid. En Antarktika ... net die ys te beleef; die ... jy weet, die ... jy begin met 

klein dryfys wat jy sien langs jou, en dan begin jy hierdie sneeuberge, of die ysberge, 

sien, en jy weet, jy beleef God se grootheid, jy weet, want jy sien al die dinge en jy 

kry die ys wat so wit is ... Jy hoor die ys is wit, maar as jy daar kom, dan sien jy die ys 

is wit; jy weet, wit, wit ys. Of jy kry blou ys, en jy kry ... Jy weet, dis ‘n ander mooiheid 

op sy eie, en net die suiwerheid van die lug; die natuur se ongerepte suiwerheid wat 
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jy daar kry, is baie opvallend. En daai wat jy gekry het wat hulle sê “stilte raas” – jy 

weet, dis so stil, dit raas in jou kop. Nou dit kry jy op Antarktika. Alles om jou is wit en 

daar’s niks wat raas nie, en laterhand begin jou ore te suis van die stilte. 

V:  Wow! 

A:  Die awesome, ja. 

V:  Oukei. Enige iets wat jy gou wil byvoeg? Voor ... daar’s 40 sekondes ... 

A:  Ja, wel die Eilande, as hy eers onder jou vel is, dan kry jy hom nie sommer maklik uit 

nie ... En dis altyd lekker om met ander mense daaroor te praat. 

V:  Baie dankie. 


