
1 
 

SIMON AVIS 

Datum:   14 April 2011 
Plek:    Marion-Eiland 
Vraagsteller (V):  Dora Scott | C·I·B | Antarktiese Erfenis-projek | Stellenbosch 
Antwoordsteller (A):  Simon Avis | Marion 67|2010|Mediese offisier |Onder spanleier 
 
V:  Goed. Jou spannommer en jaar? 

A:  M67, 2010/2011. 

V:  Oukei; op Marion. En wat het jy gedoen? 

A:  Ek was medic en die spanleier gewees. 

V:  Nou hoe’t dit gekom dat jy aansoek gedoen het om te gaan? 

A:  Man, ek het so in die Sondagkoerant gelees en toe sien ek nee, wat; hulle soek ‘n 

medic, en toe’t ek aansoek gedoen. Dit het net geklink na ‘n lekker ekspedisie. 

V:  Nou het jy voor dit enigsins belang gestel in die eilande? 

A:  Nee, nie rêrig nie; nee. 

V:  Iets daarvan geweet? 

A:  Ek het begin expat-werk doen in 2006, toe’t ek met Liesl Wiessner – sy was saam met 

my op die span gewees – en sy was hierso in 2001 gewees. En sy’t my so bietjie 

vertel, en dis hoe ek so half iets geweet het van die eiland. 

V:  So wat het jy geweet oor Marion voor jy gekom het? 

A:  Net dat dit ‘n eiland is en dis vrek koud hier ... ! 

V:  Oukei. Beskryf die spanvoorbereidings vir die jaar. 

A:  Ons het begin, meeste van die tegniese mense en soos ek, het begin in Februarie en 

in Maart, voor die span afgekom het, want daar’s nog addisionele opleiding wat ons 

moes gaan deurloop het. En dan, in Maartmaand het die span bymekaargekom; 

meeste van hulle het. Die ouens wat van Pretoria af kom, het saamgebly en die res 

wat in die Kaap was, het maar by hulle huise gebly en so aan. En toe’t die opleiding 

het maar net begin; ek dink dit was 3 weke of iets gewees wat ons was, wat bestaan 

het uit fire fighting, first aid, kookklasse en daar was ‘n spanbou vir ‘n dag gewees; 

en dis dit. 

V:  En dink jy dit was genoeg gewees? 

A:  Ja, dit was genoeg gewees. Ek dink net baie van die goeters moet meer na die eiland 

gebaseer word. Jy weet, soos die kookklasse is by Pick’nPay aangebied. Jy weet, 

daar’s baie ouens van die eiland af wat kom. Daar’s vars kosprodukte wat hulle 
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voorberei daar, en ons sit met blikkies en goeters hier. Weet, so ja; daar’s bietjie 

ruimte vir verbetering. 

V:  En watter voorbereiding spesifiek moes jy nou vir jou werk as medic tref? 

A:  Oukei ... Ek moes ‘n tandartskursus gaan doen, ‘n basic tandartskursus, vir so ‘n 

week, en ek moes radiologie gaan doen het vir ‘n week; en farmakologie was 3 dae 

gewees. 

V:  En kan jy enigiets daarvan onthou? 

A:  Ja-nee, dit was ... Ek kan redelik onthou daarvan! 

V:  Wie was die kaptein gewees toe julle afgekom het? 

A:  Van die skip? 

V:  Ja. 

A:  Freddie Lichthelm. 

V:  Oukei, en weet jy wie was die first mate? 

A:  Nee, ek ken nie sy naam nie. 

V:  Nou wat het jy gedoen op die vaart? 

A:  Ag, ons het maar rondgestaan en gekyk wat aangaan. Ons was opgewonde – dis die 

eerste keer wat ek na die eiland toe kom, so ek het elke dag gekyk hoe ver is ons; so 

... Ja, dis dit. 

V:  Was jy seesiek? 

A:  Nee, glad nie.  

V:  Lekker. Het daar enigiets interessant op die vaart gebeur? Enige iemand wat iets lafs 

gedoen het? 

A:  Nee, nie rêrig wat ek kan onthou nie. 

V:  Oukei. Nou wat is jou eerste gedagte, toe jy die oggend ontwaak en daar lê Marion-

eiland? 

A:  Wel, in die eerste plek, dit was mooi gewees. En ek het bietjie ... Ek weet nie ... Ek 

dink ek het dit bietjie anderster verwag. Ons het half in die winter hier aangekom; dit 

was sneeuerig die dag. Ek het nie baie sneeu gesien in Suid-Afrika nie, so dit was vir 

my rêrig ‘n heel ander belewenis gewees. 

V:  Ja; dit is nou in April, né? 

A:  Ja, dit was in April gewees, ja. Die ander ding is, wat my opgewonde gemaak het, is 

dat ek was deel van die inspeksievlug gewees. So ek kom eerste af, so die ander, 

nuwe ouens op die span weet nog niks van hoe dit is op die eiland nie. So ek’s die 
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eerste ou wat dit gesien het, en dis nogal half soos lekker gewees; weet, ek wil die 

eerste ou wees op en die laaste ou wees af. So ... 

V:  Nou het julle baie tyd met die vorige span deurgebring? 

A:  Ja, ons het lekker ... Ons het lekker tyd saam met hulle gespandeer; ons het ‘n langer 

takeover gehad as wat ons nou hierdie jaar het. 

V:  Nou wat het die vorige span vir julle alles vertel? 

A:  Ag, dis maar die normale goeters wat in die takeover kom. Daar was ‘n ... Jy weet, die 

scars word uitgeruil, van wie gebyt is en waar gebyt is, en wie’t geval en ... die 

partytjies ... jy weet. So dit is ... die werksgoeters word half deur die dag bespreek, 

en dis ‘n fisiese oorname wat jy moet jou werk oorgee, maar die staaltjies kom 

tussenin, en dan is daar natuurlik wat addisioneel by my bygekom het, is al die 

inventaris-items – die klere, die kosstoor, logistieke store; daai goeters. So alles moet 

gecheck word, jy weet, en deurgegaan word. Kyk dat alles daar is en dat dit in goeie 

toestand is. Daarna moet die kos uitgesorteer word; dit moet gepak word. En om jou 

‘n idee te gee van ... dit het ons hierdie jaar 2 dae gevat om die kos in- en uit te sit. 

Daarso het dit ten minste 3, 4 dae gevat. Dit was baie meer labour intensive ... 

V:  By die ou basis nou? 

A: Die ou basis, ja. So dit was ... Dis lekker, weet. ‘n Ou het hard gewerk daar, maar dit 

was lekker tye, jy weet. Ja. 

V: Nou beskryf vir my ‘n dag in die lewe van die medic  

A:  ‘n Tipiese dag is: staan op, begin 8-uur; gaan eet ontbyt. En basies dan lees jy emails, 

dan gaan ons uit – dis amper weer tee dan, so ... ! Kom maar weer in die kombuis 

bymekaar en dan kry jy maar jou werk vir die dag, jy weet. Wat ook al daar gebeur. 

Daar’s baie verslae ... Jy moet gaan kyk of die plekke skoon is ... die basis nie enige 

foute op het nie ... So dis maar baie rondloop. Dis base checks elke dag doen. En dan 

tussendeur, dan kom jy maar by die ouens. Jy moet baie met hulle sit en gesels en 

hulle welstand in ag neem. Jy kom agter wanneer ouens af is, of wat ook al. En ons 

het, in die eerste kwart, het ons rêrig beserings gehad, jy weet. So ... Ons het toe een 

sealer kort gehardloop en ons het, die dae wat ons rêrig ou tyd gehad het, het ons 

saam met die sealers uitgegaan en hulle ook uitgehelp, en die birders. So jy’t of 

either gaan seals weeg of saam met hulle rondbeweeg, en dan ... Die mediese gevalle 

is maar baie min op die eiland. Jy weet, dis maar primêre gesondheidsorg. So dis 

miskien een in 2 dae of wat ook al wat jy iemand sien. Maar verder, die 

spanleierswerk hou ‘n ou besig. Jy weet, jy moet rêrig jou hand op die basis hou in 

alle opsigte. 

V:  So dis maar bestuur en logistiek en sulke tipe van dinge? 
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A:  Ja; dis hy. 

V:  Nou wat is die uitdagings daaraan verbonde om hier te bly? 

A:  Uitdagings sal ek sê ... Dis baie sielkundig. Jy moet jouself pas en jy moet rêrig ... Jy 

moenie rêrig probleme kry nie, jy weet. En dis hoekom ek sê jy moet ... sielkundig 

moet jy redelik sterk wees. En dan fisies sal ek ook dink jy moet fiks wees en ‘n bietjie 

uithouvermoë hê, jy weet. En dis koud en dis nie altyd so lekker om buite te loop nie. 

Jy moet dryfkrag he, jy weet. Die weer is glad nie ... Die meeste van die tyd is die jaar 

... in die jaar is die weer baie sleg, so jy moet rêrig bereid wees om te gaan loop in die 

elemente. 

V:  Nou wat het die lewe hierso die moeite werd gemaak? 

A:  Die diere. En die ... Hoe kan ek dit stel? Die natuurlewe hierso; dis fantasties. En dis 

eintlik half sleg dat daar so baie mense moet kom. Nou, op die einde, besef ‘n ou dit. 

In die begin is dit ... wow! Jy wil alles sien, maar dan op die einde, dan besef ‘n ou 

maar luister jy is eintlik maar net hier. Jy deel dit met hierdie ouens en dis eintlik die 

diere se ryk dié. Jy weet, jy’s maar klein hierso. 

V:  Van watter diere hou jy die meeste? 

A: Ek hou van die seals. Ja ... ! 

V: Hoe was die spandinamiek? Hoe is die spandinamiek? 

A:  Ag, dis ‘n jong klomp. Hulle het baie moeilikheid, jy weet, soos elke jong mens, jy 

weet. Hulle is besig ... Die ouens sit nou; hulle is klaar met hulle studies – of die 

meeste is klaar – of hulle gaan nou verder gaan, en dan soek hulle werk. Hulle moet 

nog experience kry; hulle moet nog lewens-experience kry en ... Dan sit jy met ‘n 

klomp ou mense op die span, of ouer mense – laat ek dit só stel – wat weer baie 

ervaring het en so aan, jy weet.  

V:  Het dit tot wrywing gelei? 

A:  Nee, nie rêrig wrywing nie. Ek dink dit het net ... dit het dit meer gemaklik gemaak, jy 

weet. Ja, dit was baie gebalanseerd. Daar was baie raad uitgedeel en so aan. 

V:  So wat het julle gedoen vir ontspanning? 

A:  Onstpanning ... ! Ag, ons het maar die average party gehou en ... So ja ... Ja, die 

ouens het nie rêrig ... boeke gelees en gesit en gesels en alles, en ... Die meeste van 

die tyd movies gekyk in die aande, en ons het ‘n Playstation gehad, so ons het 

kompetisies gehad en goeters op die Playstation. En dis maar dit. 

V:  Midwinter? 

A:  Midwinter het ons ‘n formele ete gehad en daarna het ons net ‘n partytjie gehou. 
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V:  Het julle ‘n Maid Marion-kompetisie gehou? 

A:  Maid Marion was interessant gewees, maar ons kan basies nie baie onthou van dit 

nie ... ! Om die waarheid te sê! 

V:  Het julle enigsins interaksie gehad met ander basisse, hetsy Suid-Afrikaanse basisse 

of internasionaal? 

A: Ja, ons het. Ons het met SANAE redelik gesels, so 5, 6 keer; en ons het redelik met 

Gough ... het Pierre baie met Gough gesels. 

V: Nou julle is deur ‘n moeilike tyd, omdat julle nou van basis moes skuif. Hoe was daai 

oordrag, daai skuif? 

A:  Die skuif was moeilik gewees, want ek dink net ons was uit ons comfort zone 

uitgevat. En die nuwe basis was nog nie rêrig 100% reg nie. Weet, daar was nog baie 

probleme gewees en ... Ja, ons was moeilik gewees in die begin. Ons het baie geskop 

om oor te kom en ... Maar nou dat ons hier is en ons het basies ingekoop in die 

dinge, jy weet ... En ons het baie werk en ure ingesit in dié basis nou. 

V:  So julle het die konstruksiewerkers gehelp? 

A:  Nee, nie rêrig nie. Ons het ... Die konstruksie is ... Die struktuur en die goeters is hulle 

s’n, maar soos die kaste aanmekaar sit vir die kamers, en die goeters bou vir onder in 

die ... en die goeters skuif, jy weet – soos die meubels opdra en skuif ... Want ons het 

alles geskuif van die ou basis af na die nuwe basis toe, want die meubels was toe nou 

nog nie hier gewees nie. So ... Dis hoekom ek sê ons het die basis gebou tot waar hy 

nou is binnekant, rondgeskuif en so aan. Ek dink dit is iets om op trots te kan wees. 

V:  Nou hoe ... Is daar enigsins ‘n verskil tussen die vibe van die ou basis en die nuwe 

basis, en die manier hoe mense die plek benader en hoe dit daar voel? 

A:  Ja, ek dink so. Die ou basis, soos ek sê, is baie kleiner; dis baie ... Jy’t ‘n meer intieme 

verhouding met jou spanmaats as wat hier is, want dit so groot en jy sien mekaar nie 

rêrig baie nie, jy weet. Jy moet by plekke bymekaar kom en gewoonlik die plekke is 

maar soos die bar of by die lounge in die aand as ons movies kyk. Jy weet, dan sien ‘n 

ou mekaar en as ‘n ou eet in die middae en so. Maar dan’s dit ‘n in-en-uit ... Die 

kombuis ... Daar’s sekere plekke wat warm is in die plek, en die res is maar daar, dis 

daar, jy weet. Maar dit moet so wees. Dis hoekom die base so design is. 

V:  Hoe was dit met die konstruksiespan wat heeltyd hier rond is? 

A:  Dit was besig gewees. My werk het bietjie verdubbel, in die sin van die ouens het 

seergekry en baie , maar nie ernstige beserings nie, maar daar was baie ... jy weet, 

jou snye en goeters. Waar jy gewoonlik in ‘n jaar sê miskien ‘n 100 gevalle kry – as dit 

so baie is – het ons nou 300, 400 gekry. So dit is jou werkslading begin meer raak; jou 

ure verander, want dan begin jy 7-uur in die oggend tot 10-uur in die aand, wat jy 



6 
 

nou moet daar wees vir die ouens. En dis meer vergaderings en jy’s meer betrokke 

by sekere besluite, weet, want die DCO is basies, die coordinator is ... hoe kan ek sê? 

As hy nie hier is nie, dan moet ‘n ou maar sorg, jy weet, presies soos hy dit sou doen, 

of jy dink hy dit sou doen, moet jy dit maar doen. So jy moet streng wees met die 

ouens, jy weet. Daar’t baie probleme opgeduik met ‘n paar van die konstruksie-

ouens. So ja, dit was ‘n moeilike tyd gewees. Dit was genuine ‘n moeilike tyd gewees. 

V:  En hoe was dit om met die mense van Omgewingsake saam te werk? 

A:  Hm, ja ... Dit was orraait gewees. Ek dink net ook daar is baie, daar’s ook plek vir 

verbetering. Ek dink van ... miskien van al twee se kant af – ons verstaan nie altyd die 

red tape wat daar is, jy weet, by ... aan hulle kant nie. En ja, ek dink ook nie hulle 

verstaan wat ons rêrig baie keer nodig het op die eiland nie. Ek dink net hulle moet 

meer begin luister na dit en dalk uitsorteer. 

V:  So kon julle maar ... of altans die wetenskaplikes, kon hulle maar aangaan met hulle 

dagtaak, min of meer, terwyl die konstruksie-ouens ook hier besig was? 

A: Ja, ja. Hulle het ons glad nie ... Die spandinamiek is nie rêrig ... of die werk is nie rêrig 

gehinder met hulle nie; jy weet, die wetenskaplikheid nie.  

V: Goed, nou sê vir my ... Die VIP voyage – hoe was dit om al daai belangrike mense te 

ontvang? 

A:  Ag, dit was lekker gewees om hulle te sien. Ek dink net hulle moes voor die tyd dalk 

vir ons gesê het wie wie is, jy weet, en wie eintlik afkom en dalk foto’s gestuur het, 

want daar was so ‘n paar ... Daar’s natuurlik ‘n protokol rondom ministers en so, en 

die ouens was nie rêrig ingelig oor hoe dit werk presies nie, jy weet. So ek dink daar’t 

maar ‘n paar foute ingesluip, veral met die afkomslag. Jy weet, jy ken nie al die 

gesigte wat afkom nie, en so ... Ja, ek dink daar was nogal ‘n paar tone getrap, van 

die hooggeagtes en so aan, maar dis maar deel daarvan; hulle moet dit ook maar so 

aanvaar. Ja, maar verder was dit baie lekker gewees. Ons het dit geniet. Ek dink dit 

was ook ... hoe kan ek dit stel? ‘n groot eer gewees om deel te wees daarvan. En ek 

dink die ouens sien dit ook in daai lig. En vir my was dit rêrig, dit was – dit was ‘n 

groot eer gewees om deel te wees daarvan.  

V:  Het hy vir julle enigsins ... of watse instruksies het julle gekry vir die VIP voyage? 

A:  Ag, nie rêrig groot goeters nie. Ons het maar net, soos gewoonlik vir enige besoekers 

op die eiland, het ons maar net die big base skivvy gedoen en so aan; die plek skoon 

gekry. En ons het yskaste leeggemaak, weet, dat ons net die spesiale kos, kan ek nou 

maar sê, wat moet voorberei word – jy weet, dis nie normale goed wat op die eiland 

kom nie; dis ... So, daar is spesiale kos afgebring, wat ons dan toe nou net eenkant 

toe gesit het vir hulle. En dan maar verder is dit ... is ons maar nou rêrig net gesê ... 

net almal weer onder aandag gebring van hoe om die pers te hanteer en so aan – 
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maar dit het ons aan die begin van die jaar gekry. So ja, ons het maar net weer alles 

deurgegaan, en hulle het ons gesê van ... die program gegee, min of meer wat daar 

... wanneer dit gaan wees. So ... Ja, dit was maar die algemene ...  

V:  Voorbereiding? 

A:  Ja, voorbereiding, wat daar gewees het. 

V:  Watse kos het die VIPs gekry wat julle nie gekry het nie? 

A:  Ag, dit was soos ‘n vingerete, jy weet. Dis soos die klein worsietjies en sulke goeters, 

maar dit hou nie rêrig op die eiland nie. Weet, daar’s ... hierdie visgoeters ... Jy weet, 

dit is goed wat ‘n ou nie rêrig nodig het eintlik nie. 

V:  Nou wat dink jy is die mees algemene wanpersepsie oor Marion? 

A:  O ... Ja, ek dink , dis half moeilik, jy weet. Ek dink daar’s nogal half redelike paar, in 

die sin van die ouens dink dis een groot vakansie. En dit is nie. Dis harde werk en dis 

... ‘n ou raak moeg, jy weet. En dis fleksietyd – jy’s nie altyd lus om spesifiek op daai 

tyd sekere goed te doen nie. En dit is waar jy ... Die ouens wat in die kantoor is, hulle 

verwag dat jy ... sê 10-uur, moet jy in die kantoor wees. En dis dalk daai tyd dat jy 

nou rêrig ‘n bietjie moeg is of wat ook al, en jy’t net ‘n blaaskans nodig; jy moet 

uitstap. En jy moet ‘n sekere tyd, moet jy by die hutte uitkom, veral soos die tegniese 

ouens ook – ons moet om die eiland loop, jy weet. En laas jaar het ons nie rêrig in die 

begin tyd gekry daarvoor nie, want ons was ... soos ek jou sê, ons was ‘n spanlid kort 

gewees en ons het siekte gehad op die eiland, so ons was bedrywig gewees, en toe 

die tyd moes kom, was dit knerstyd gewees, en alles het net te vinnig gekom. So ons 

het rêrig nie tyd gehad om by alles uit te kom nie. En veral met die orders en die 

goeters, die ouens dink natuurlik hoor hier, hierdie ouens is besig met die grootste 

klomp nonsens te skryf. Jy weet, dis soos ... ‘n simpel ding, soos bully beef – hulle 

stuur elke jaar 10 ton bully beef af, wat nie rêrig nodig is nie, en van die ander 

goeters wat die ouens rêrig gebruik, is daar min van. Veral op die kos. Die ander ding 

is, weet, kleredrag. Hulle stuur vir jou byvoorbeeld een stel reënklere af. So as dit 

skeur, hier is wat jy kan vervang, maar dis ook nie reg nie. Hulle moet begin kyk. Die 

veiligheid moet rêrig -  is ‘n groot ding. Hulle besef nie die rêrige ... die erns van die 

ding nie. As ‘n ou seerkry by een van die hutte is dit ten minste 24 na 36 uur voor 

enige iemand by hom gaan uitkom. Daar’s nie vervoer daarnatoe nie, so as dit ‘n 

ernstige besering is, moet jy hom óf daar stabiliseer, óf vir ten minste weer twee of 

drie dae na die base, en dan kan hulle hom uitkry. So ja, dis die ander ding. Ek dink 

hulle moet ook begin daarna kyk en ander planne begin maak. Jy weet , so daar’s ‘n 

paar goeters wat rêrig, persepsie-gewys, van almal af, dink ek daar’s baie goed wat 

kan verander. 
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V:  Is dit goed dat die mense wat die besluite moet neem, dat hulle eers eiland toe kom 

en dit moet ervaar? Dink jy dit sal dan hulle meer insig gee oor hoe om die situasies 

te hanteer? 

A: Ja, ek dink so. Die meeste van hulle was daar; ek dink die powers that be wat tans 

daar is, hulle was almal op die eiland gewees. Ek dink net nie hulle was vir ‘n jaar al 

hier nie. Dis die groot ding. Vir ‘n maand is dit maklik, jy weet, maar vir ‘n jaar is dit 

bietjie anderster; ja. Ek dink dis nogal ‘n goeie ding daai – hulle kan vir ‘n jaar kom 

maar. 

V: Nou wat maak dit moeilik om vir ‘n jaar hier te bly? 

A:  Ja well, dis soos ... die eerste ding, jou klere raak klaar! Of dit raak te klein of dit raak 

te groot vir jou, so ... ! So ja, daar’s ‘n wisseling. Jou patrone, jou dieet, verander; jou 

gemoedstoestand verander. Dit raak rêrig ... Ek dink fisies, geestelik en alles begin jy 

rêrig, dit verander ‘n ou, weet. En jy moet maar kophou deur die jaar. Jy weet, dit is 

simpel goeters. Jy word nie siek nie – daar’s elke keer as daar ‘n nuwe ou eiland toe 

kom of iemand kom, drink almal pille; hulle is van hulle kop af. Hulle wil nou 

vitamiene C hê en hulle wil nou soos vitamiene pilletjies hê, want almal is bang vir 

daai siek word. En dit gebeur nie. So, vir ‘n jaar is jy nie gewoond daaraan nie, en nou 

skielik kom jy terug en daar’s ... dis nag nou. En ek dink, veral as ‘n ou teruggaan ook 

– jy sien uit om terug te gaan, maar aan die eenkant weet jy, maar oe, dis realiteit 

daar buite. Daar’s baie mense, jy weet. En dis ‘n ding wat jy ... wat ek dink jy 

waardeer nogal ook hier is, dis dit stilte. En jy’t tyd vir jouself. So, ja. 

V:  Toe die relief voyage, om die draai kom, hoe was dit om skielik hierdie weer al weer, 

nog hordes mense te hê? 

A:  Ag nee, ons sien daarna uit vir dit, want jy weet dis jou tyd. Dis klaar. Jy’s sad, maar 

jy’s ook bly. En jy weet, maar luister, dis die laaste keer wat jy rêrig miskien hard 

gaan werk vir ‘n lang tyd. So ... Ja, en dis nuwe gesigte, en dis ouens wat jy ken – jy 

weet, jy werk saam met hulle; hulle was al op die eiland. Ja, dis lekker om hulle weer 

te sien. Dis net so. 

V:  Nou waarna sien jy uit by die terugkoms? 

A:  Terugkoms ... ja, die familie en my hond ... ! 

V:  En wat gaan jy van die eiland mis? 

A:  Ag, ek dink ek gaan die diere mis en die stilte. 

V:  Is die basis op Marion-eiland belangrik, en hoekom dink jy so? 

A:  Die basis is baie, baie, baie belangrik, in die sin dat die wetenskap moet voortgaan. 

En ek dink, soos die basis nou ontwerp is, en hopelik sien die internasionale 

gemeenskap, sien die basis as ‘n toekomstige haven vir hulle om te kom werk. En dit 
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is so, ek meen, op dié stadium, die labs en die goeters is van internasionale 

standaard. So dit is baie goed ontwerp en as jy selfs gaan kyk na hoe jou spanne en 

jou mense nou ontvang word, jou gaste wat opkom ... Weet, dis ... voorheen het jy 

jou slaapsak gekry en jy’t jou linne gekry in die Kaap, en jy moes dit weer teruggee 

daar, jy weet. Nou begin dit meer na ‘n hotel wees. In daai rigting. So ek dink dit gaan 

al hoe meer, en ek hoop dit gaan in die toekoms, gaan dié basis meer internasionaal 

georiënteer raak. Daar gaan summer voyages kom en meer internasionale ouens trek 

na die eiland toe. Ek sê nie die ouens moet die plek kom vertrap nie, maar daar’s 

baie meer werk vir science en ek meen, daar word - die voetwerk is klaar gedoen 

deur die jare, maar daar’s so baie inligting wat ‘n ou hier kan kry wat 12 of 15 ouens 

kan doen vir jou, en jy kan net in die lab kom sit en die fasiliteite is hier om al daai 

inligting hier te kan sit en wonderlike werk te kan verrig. En aan die ander kant is, 

dink ek, vir die tegniese gedeelte – dit het ook ge-evolve van waar jy net ‘n diesel 

mac nodig gehad het op die eiland, tot waar jy hierdie nuwe basis is , dit is, ek weet 

nie, dis wonderlik. Jy het sisteme wat 100% werk, en dis net wonderlik; dis genuine 

net wonderlik. Dis soos ‘n hotel. Dis rêrig ... Ek het vanaand vir die ouens ook gesê, jy 

weet ... Vir my is dit soos om ‘n hotel te run op dié stadium; dis net fantasties. Ja. 

V:  Sal jy ooit weer terugkom? 

A:  Ek sal terugkom, maar dan met voorwaardes. Ek sal graag my vrou en my kind wil 

saambring. En dalk my hond, maar ... ! Die hond gaan nie werk nie ... 

V:  Nee! Is daar enigiets anders waaraan jy kan dink? 

A:  Nee, nie eintlik nie; nie rêrig nie, nee. 

V:  Baie, baie dankie! 


