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V: Hierdie is 'n mondelingse geskiedenisonderhoud met Gerhard van Aswegen van die Council for Geoscience in 

Pretoria. Dit is vandag 16 Desember 2010 en ons is iewers op die suidelike oseaan verby 60 breedtegraad. Dit is 

naby GMT ook. Maar in elk geval... Gerhard, die eerste vraag wat ek maar altyd vra is net: Hoe het dit gebeur 

dat jy spesifiek Antarktika toe gekom het? Hoekom is jy op die skip? 

A: Die Council for Geoscience is die operateur vir die seismograafstasie by SANAE. Die stasie self behoort eintlik 

aan die Duitse... ek kan die naam nie vir jou sê nie [Geraman regional sesmograph] creations die BGR.. ek gaan 

vir jou lieg as en dit nou moet uitspreek – dit is obviously in Duits... 

V: Ja... die BGR... 

A: ... Maar dit staan vir iets in die lyn van die German Geoscience of iets... ek sal vir jou moet gaan kyk as ek by 

basis kom, maar ek kan nie nou vir jou sê nie. Daar's die seismograafstasie self, die toerusting behoort aan 

hulle en dan omdat die SANAE base op die ys is kan hulle nie ’n goeie seismograafstasie noem nie. Dis hoekom 

ons daar is en die Agulhas nou gekom en due vir ’n upgrade en hulle het ons gekontak en gevra vir - jy weet - ’n 

ekstra hand en ’n bietjie logistiek-support om als te reël en so aan en ja, ek het ook maar gespring en gesê ek 

wil gaan. 

V: O okay. So moes jy in jou werk aansoek doen of het jy net aangebied en toe was jy die enigste ene wat... 

A: Ja en in my werk is daar en het ek die proposal geskryf en toestemming gevra vir my CEO en ek moes net al die 

dokumentasie skryf vir die request aan DEA. 

V: OK. Die seismograafstasie op SANAE het dus eintlik... dus julle is eintlik net die operateurs; daar’s nie ’n Suid-

Afrikaanse seismografiese projek aan die gang nie? 

A: Wel, ons is ’n partner in die projek. 

V: Okay, is julle partner... en wanneer het julle ‘n partner geraak in die projek, weet jy? 

A: Ek sal moet jok as ek vir jou moet sê. 

V: Wat doen julle; wie kry die data? 

A: Wat die data... die projek raak meer kompleks. Die Duitsers is die ouens wat die data kry en die data is oop. 

Hulle het nie 'n [ban] met die data nie - enigiemand in die wêreld kan die data kry, maar wat hulle ook die 

stasie gebruik voor dis ’n auxiliary-stasie vir die CTBDO. 

V: Okay. Wat is dit? 

A: CTBDO staan vir die Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, wat ’n divisie is onder die United Nations. So, die 

data gaan eerstens na hulle toe en dit is als vir die monitoring vir die offset van nuclear explosions. So vir hulle 

is die data natuurlik baie belangrik dat daar nie mee getamper word nie, so die data word ge-authenicaticate in 

SANAE en dan  sein dit oor deur Hermanus na Vienna toe na hulle kantore toe en van daar af lees hulle die 

data na die Duitsers toe en die res van die wêreld, wie ook al belangstel. 

V: Nou in hoe ’n groot mate gaan daardie seismografiese masjientjie – wat noem mens dit: ’n masjien, meter...? 

A: Seismograaf... 

V: Seismograaf kan opvang waar die nuclear tests gedoen word, in hoe ’n groot area...? 

A: Die seismiese deel is een van drie kompomente vir die nuclear tests, hulle doen seismies, dan doen hulle iets 

wat hulle noem “infra sound” wat na lae frekwensie-klankgolwe luister en dan het hulle ook wat hulle noem 

radio nucleus monitors wat in die atmosfeer kyk na watter particles die enige actual offset van... So die idee 

van die treaty is natuurlik om soveel lande as moontlik deel te neem en dan dat elke land meer sites het regoor 

die wêreld... kyk elke land se buurlande hou jou dop. So die site op Antarktika is maar net ingeval jy die lande 

het wat kom toetse doen êrens op die suidkus of so iets, hier in die oseaan of, jy weet, obviously as julle dit bo 

in die Noordelike halfrond doen, gaan jy dit tien teen een nie op die seismograwe optel nie, ek glo nie dis groot 

genoeg nie, tensy jy dit diep onder die grond doen wat jy actually iets soos ’n aardbewing simuleer, dan sal jy 

dit optel op SANAE. 

V: Wie interpreteer die data? Om data op sigself te log is seker iets anders... 



A: Ja, nee. Die data is anders as weerdata waar dit net lesings is. Dit is 'n contiunuous stream van data; dis soos ’n 

klankgolf. Jy record heeltyd en as daar iets gebeur, dan kyk jy ná die tyd na die data en sien jy –hiers die data. 

En dan het jy seismoloë wat dit nou analiseer en gebruik. Een dataset vir een stasie is nie baie useful nie. Dit 

gaan altyd ’n set van honderde sites wat jy... 

V: Okay. Hoekom het Suid-Afrika nie hulle eie seismograaf op SANAE nie? 

A: Ag, toe dit uitgekom het daardie tyd... aanvanklik die oue by SANAE 3 nog, in die ys het hulle ’n site gehad wat 

die Suid-Afikaners self hulle inisiatief gebruik het. Toe, met die basis daai tyd, het die Duitsers, ek dink, ons 

eerste approach net met die idee en hulle het gesê hulle is bereid om die toerusting te skenk is en vir ons baie 

handig was want die toerusting is baie duur.  

V: Okay. Dis great. En wie betaal jou salaris dan terwyl jy daar is. Die Council of Geosciences of betaal die Duitsers 

hulle, of hoe werk dit? 

A: Jy meen vir my tyd hier onder? 

V: Ja. 

A: My salaris nou vir dié tyd word nog deur my werk betaal, deur die Council of Geoscience. 

V: So, jy het nie nodig gehad om ekstra verlof of iets in te sit nie. Wat moet gebeur met die werk wat jy 

normaalweg sou doen? 

A: Dis maar afgegee aan my kollegas, verdeel tussen die ouens om die las te dra.  

V: Was van hulle nie jaloers dat jy die geleentheid kry om Antarktika toe te gaan nie? 

A: Ja, ag nie soseer nie, ek dink nie dit het ooit by hulle opgeval as ’n idee om te gaan of iets nie, ek weet nie rêrig 

hoekom nie.  

V: Jy kan kom, so dis cool. Nou wat was jou ervaring tot dusver van die SANAE-program? 

A: My eerlike ervaring van SANAE was... hulle is vreeslik swak met kommunikasie. 

V: Okay. 

A: Ek voel nog die heeltyd in die donker.  

V: Ja, ja... 

A: Selfs op die skip ek meen jy hoor op die laaste oomblik êrens iets gaan gebeur. Maar andersins is dit... Hulle is 

tog nie sleg georganiseer nie; hulle is net sleg om die planne deur te kommunikeer na almal toe. 

V: En jou ervaring oor die algemeen as ’n persoon op die skip en van die skip van die omgewing... 

A: Ja, dis fantasties ek het nie lekker gevoel die eerste twee of drie dae nie, maar van daar af, ja dis fantasties. Dis 

kos is awesome, die skip is awesome en die sights en die scenes is great ja. Ek love it. 

V: So jy spandeer nogal tyd buite as jy kan? 

A: Ja, ek gaan elke oggend en elke middag ten minste twee keer ‘n dag.  

V: En wat is jou verwagting van Antarktika. Wat verwag jy fisies wat jy moet doen? 

A: Werksgewys? 

V: Werksgewys ja. 

A: My hoof doel eintlik is om af te gaan, is omdat ons, ek is operateur vir die seismograafstasie. So het ons ook die 

official training centre vir die ouens, vir die jaarspanlede as ons daar kom. So, uit gewoonte uit elke jaar so 

Novembermaand kom een van die spanlede, gewoonlik die ouens uit Potchefstroom (actually dis altyd die ou 

van Potchefstroom), so Renier so na ons toe gekom het vir twee of drie dae om hom bekend te maak. Ons het 

altyd dieselfde sisteem in Pretoria, as dit op SANAE is altyd. Omdat ons die jaar opgradeer, verander die 

toerusting en is daar geen sin in om op die ou end toerusting iets te wys nie. So, my hoofdoel hier gaan wees 

net om die ouens en myself te familieer met die toerusting wat ingesit word en half ’n hand te gee en te doen. 

Ek is totaal bekend met die toerusting wat hulle in gaan sit, so ons het dit al gebruik in ander plekke. En dan vir 

myself om my heeltemal te familieer so as ons die nuwe stelsel in Pretoria ook dan opgradeer met dieselfde, 

dat ons dit dan presies kan maak soos... 

V: SANAE s’n. 

A: ... en dis altyd handig want as jy daar bo sit en daar is ’n probleem hier onder en jy met ’n ou op die telefoon 

praat hier. En sê: “okay doen dit...” as jy nie presies weet wat hier onder aangaan nie, dan is dit nie altyd so 

maklik om te sê nie. Kyk op die linkerkant van die ding of kyk op die regterkant en ook dan die meer tegniese 

dinge van die kabels en die IT-opstellings van die netwerk en die routing en die goeters, sodat jy presies presies 

weet en self vertroud is met wat aangaan. Want as jy daar bo sit en jy moet hom bel om te fault find, weet jy 

presies wat aangaan. 

V: Maar, gaan jy dan vir Renier ook train terwyl jy nog daar is... 



A: Ja, sodra ons klaar is dan sal ek ’n dag saam met Renier spandeer of hoe ook al nodig, net om hom deur te 

hardloop dat hy weet wat aangaan.  

V: Ja. Die seismografiese toerusting wat julle gaan insit – ek aanvaar dis iewers verpak op die skip? 

A: Dis nie saam met ons nie, dis saam met, either die vliegtuig of met die skip af na Neumayer toe. So, die twee 

Duitsers half bring saam met hulle  al die radios. 

V: So daar kom twee Duitsers? 

A: Hulle kom uit vir ’n paar dae... 

V: Gaan hulle saam met jou werk? 

A: Ja, hulle kom uit met toerusting en dan gaan hulle saam met my uit want hulle werk... 

V: Weet jy al wie die is? 

A: Ek kan nie die ander ou se naam... die eerste is Torsten Grasser. Ek kan nie die ander ou se naam onthou nie. 

V: Okay, maar jy het al met hulle kontak gehad. 

A: Ek het hulle al ontmoet . 

V: Jy het al... 

A: Ek het hulle persoonlike ontmoet.  

V: Okay. Gaan jy terugvlieg of kom jy terug saam met die skip? 

A: Ja, terug saam met die skip. 

V: Saam met die skip. 

A: Ek het ’n bietjie ondersoek ingestel na die vlugte maar, soos ek sê, hulle is bereid om my te laat gaan vir my 

tyd, maar hulle is nie bereid om vir my groot expences aan te gaan... 

V: Ja... 

A: ... om my te laat gaan. So omdat al die kostes gedra is deur my werk, was dit nie ’n probleem nie, maar die 

onkoste van ’n vlug terug... 

V: Sou baie duur... 

A: ... sou hulle my nie laat gaan nie. Ek het probeer... 

V: So het jy probeer... okay. Dan net oor die seismograaf opsig self. Is hulle reeds gebou om aan te pas in 

Antarktiese omstandighede? 

A: Ja, die toerusting is basies net twee dele; een is die seismometer wat ’n meganiese instrument is wat jy buite in 

’n gat in die grond.. dat hy soveel as moontlik gekoppel is aan die – ek weet nie wat die Afrikaanse naam vir 

bedrock nie. 

V: Okay. Ja, ja. 

A: Dit is die instrument wat fisies die vibrasies en die bewegings optel. Die ding in SANAE is van scratch af altyd 

gebou gewees vir temperatuur van -50 tot +50. En omdat dit in ’n gat is, het jy nie die wind-chill factors en 

goeters nie. En dan die elektroniese of die recording-toerusting is ook redelik robust baie lae temperature 

ontvang omdat dit binne die basis is. 

V: O, dis binne die basis. 

A: So dis nie so ’n issue nie. 

V: Okay. 

A: Die seismometer is so – ek dink seker so – 15 m buite die basis.  

V: Daardie gat, sal jy hom self moet grawe? 

A: Nee, nee, dis als klaar daar. Dis hoekom ek sê, ons gaan net die toerusting binne die basis natuurlik upgrade, 

V: O gaan julle die toerusting binne die basis oprig?  

A: Ja, die seismometer is nog... Ons gaan alles doen. Ons gaan dit oopmaak en mooi kalibrasie doen en daar’s ’n 

paar vrae gewees van die [paramuste] af oor oriëntasie. Die instrument moet altyd na die ware noord kyk. En 

hulle het nou besluit na ’n klomp seismodata wat deugegaan het vermoed hulle 'n deviasie van agt grade. So, 

ons gaan dit net double-check en kyk of dit alles reg is. Dan ’n kalibrasie of twee doen.  

V: En dis werk wat jy eintlik al vooraf gedoen het... dis nou maar net die eerste keer dat jy dit in ander 

omstandighede doen? 

A: Dieselfde werk wat ons.. soos ek sê, ons het presies dieselfde instrumentasie en als in Pretoria, in ons kantoor 

in die Botaniese Tuine. In Pretoria het ons ’n groot seismograafstasie en dan het ons nog 25 ander stasies deur 

Suid-Afrika plus nog omtrent 20 ander stasies rondom die myne. 

V: Is daar ’n wêrelddatabank vir hierdie inligting soos wat daar is, sê nou maar, vir weerinligting? 



A: Daar is meer as een, so daar is nie, as ek sê, een wat uitstaan as wêreldinformasie. Die USGS, of die US 

Geological Survey hulle het ’n groot databasis van wêreldwye inligting en daar is nog ’n organisasie in Amerika 

wat se naam IRIS is – Institute, ek kannie nou sê nie, [incorporated research institutes for seismology] wat ek 

verstaan nie, maar hulle is nie... hulle het ook ’n groot databasis wat... en dan is daar die ene in... ’n groot 

instituut in Europa ook wat dieselfde databasis vir... wat almal internasionale data kry. Daar is wat hulle noem 

die GSN, die Global Seismic Network waarvan SANAE obviously ’n deel sal maak, en dit is ’n netwerk van stasies 

geoperateur deur verskillende lande wat reg oor die aardbol punte ja... waarvan... die Amerikaners natuurlik 

heelwat van hulle operateurs. Maar hulle het die geld. Natuurlik die ander is, is seker die Europeërs... 

V: Dankie. Is daar iets wat jy dink ek nog moet weet? 

A: Die een ding wat vir SANAE baie ideaal maak, is natuurlik die feit dat dit in Antarktika is. Jy het teoreties ’n baie 

stil kontinent, stil van industriële noise en goeters. Daar is wel die nunatak nie so ideaal soos hy moet wees nie, 

as gevolg van die basis. Die basis is net 15 m weg en as die wind sterk waai, kry jy vibrasies van die basis af. 

V: O, ek verstaan... 

A: Die basis staan op voete wat tot op die bedrock gekoppel is, so die vibrasies wys op. So as die wind sterk waai, 

tel ons dit op. 

V: Is daar moontlikheid om die seismometer te skuif? 

A: Dit sal ’n discussion neem, dit sal net weer van vooraf ’n environmental impact study kos en die arbeid. Maar 

dit is al oorweeg en besluit en...  

V: Maar dit dan in ’n ander plek te skuif en dan verder weg van die basis? 

A: Jy sien, as jy die... die besluit was geneem dat.. jy kan hom net op omtrent... as jy dit op die basis hou, en jy 

moet maksimum omtrent 40 m, 50 m wegskuif. En hulle weet ook nie of dit rêrig die benefit of dit genoegsaam 

gaan help nie, so... om dit weg te skuif op ’n ander nunatak ja, so iets sal fantasties wees, maar dan is jy 

geïsoleer en moet jy jou eie krag voorsien, so jy moet sonpanele opsit wat nie in die winter werk nie en dan 

moet jy ’n windlaaier opsit, wat weer vibrasies veroorsaak in die winter, jy weet. So dan wen jy weer niks, so.. 

Verder is maar besluit dis nie die moeite werd nie. Maar die data is baie goed van SANAE af, vergelyk met 

ander plekke. 

V: Dis interessant – dankie dat jy dit genoem het. 

A: Seismodata oor die algemeen... hang af... daar is nie baie plekke wat ideaal is nie, so jy kort altyd die 

remote'ste, stilste plekkies. Oor die algemeen, sulke plekkies oor die algemeen is gewoonlik ook... 

V: onbewoon... 

A: ... onbewoon en onbereikbaar, en wanneer dit bereikbaar is, is dit gewoonlik prone to vandalism en diefstal en 

sulke goeters. So, waar SANAE ook natuurlik , en dit is, ek is nie 100% seker nie, maar sover ek weet is die 

engiste site op Antarktika wat op die kontinent is. Daar is ander seismograwe op die ice shelf, maar, sover ek 

weet, is SANAE die eerste een, enigste een wat op die kontinent self is. Maar is dit miskien ‘n rukkie terug want 

ek dink teen dié tyd het die Amerikaners miskien... 

V: Ja ek kan dink hulle het nou al... 

A: Ek kan dink hulle behoort nou al hulle eie stasie op te hê. Hulle is nie so dat hulle dit net oor sal laat aan die 

een of ander Duitsers of die Europeërs. 

V: Of ’n Rus of 'n ding... 

A: Hulle sal definitief al teen die tyd iets daaraan gedoen het. 

 Baie dankie! 

 Als reg. 

 


