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Vraagsteller(V):  Lize-Marie van der Watt | Geskiedenis Departement| Stellenbosch Universiteit  
Antwoordsteller (A): Stephan de Wet | Elektriese ingenieur |  SANAE 40 | 2000 
 
V:  Hoe het die paadjie geloop tot in Antarktika? Wat maak ‘n mens besluit om daarvoor 

aansoek te doen? 

A:  Ek kan nie sê dat ek altyd Antarktika toe wou gegaan het nie. Ek het basies maar op ‘n 

stadium van my lewe gekom waar ek besluit het om my eie besigheid te begin en toe sien 

ek die advertensie in die koerant en toe doen ek aansoek. Land in Antarktika. 

V:  Wat het die advertensie voor gevra? 

A:  Vir ‘n elektriese ingenieur. 

V:  ‘n Elektriese ingenieur. Was dit die eerste keer op ‘n skip gewees? 

A:  Ja, dit was my eerste ... 

A:  ... trippie gewees!  

V:  Nou hoe werk die voorbereidings vir Antarktika? Wat het hulle gedoen? 

A:  Daar’s verskillende voorbereidings, maar die voorbereidings vir die span, wanneer die span 

bymekaarkom – en ek praat nou van die top van my kop af, tien jaar terug ... Daar is ... 

Omdat die span so ‘n wye agtergrond het en wye ouderdomsverskil is, is daar geweldige 

groot verskil in ondervinding, lewenservaring. So hulle gaan basies oor 

oorlewingsvaardighede wat hulle jou probeer aanleer. Ons het gaan leer koskook, wat ek 

gelukkig kon doen! Maar ek moet sê van die die ouens het in die jaar wat hulle daar was 

baie verbeter! 

V:  Is dit?! 

A:  Ons het sielkundige ondersoeke gehad. Ons het berg geklim; bergklimlesse gehad. 

V:  O, werklik? 

A:  Van die tegniese ouens het elektriese kursus gedoen daar en ons het basiese opleiding 

gehad met die vervoer – trekkers; met die bulldozers ... 

V:  Hoe werk dit? Het hulle julle op deine laat ry of so iets? 

A:  Nee. Hulle het ons basies na Caterpillar toe gevat. Caterpillar het ‘n area waar hulle 

opleiding gee vir operateurs op hierdie voertuig. 

V:  O, oukei. 
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A:  So ons het daar ... het ons so bietjie gewerk. En dit is maar hoe dit gegaan het. En dan het 

ons maar meestal ... Die meeste van hierdie storie gaan maar oor bonding, om die mense 

te leer ken, want jy sien hulle miskien ‘n maand voordat jy gaan, sien jy vir die eerste keer 

tien persone wat jy ‘n jaar mee saam gaan bly! 

V:  Waar het julle die opleiding gehad? 

A:  Hier in Pretoria. Dis meestal Weermageenhede wat die opleiding gee. 

V:  En die tegniese span? Uit wie bestaan hulle? 

A:  Die tegniese span bestaan uit ingenieurs en dieselwerktuigkundiges en ‘n radio-operateur. 

Nou omdat dit so ‘n verafgeleë plek is met baie ... wat baie hard is op die toerusting, vat 

hulle maar meestal mense af wat goed kan regmaak. 

V:  Oukei. 

A:  So die ... Daar’s ‘n elektriese ingenieur; daar’s ‘n meganiese ingenieur wat afgaan. Elektries 

is vir die elektriese onderhoud van die basis; die meganiese ingenieur is vir die water en die 

watersuiweringswerke, en pompe en pyp – sulke soort goed. En dan die 

dieselwerktuigkundiges, daar’s twee: die een werk met die dieselgenerators in die basis, en 

die ander een werk met die voertuie. 

V:  O, ek sien. So dit moet maar mense wees met ‘n praktiese inslag? 

A:  Dis reg, ja. 

V:  So dit help nie jy was so half ‘n “kantoor”-ingenieur gewees wat ... ? 

A:  Nee; nee. Jy moet bereid wees om jou hande vuil te maak, anderste gaan jy nie regkom nie. 

En dan die radiotegnikus is iemand wat dan met die radio’s en die rekenaars werk. 

V:  Oukei. So julle is van Pretoria af toe Kaapstad toe ... Hoe lank omtrent voor julle gereis het? 

A:  Dis so ‘n week, want ... ‘n week of twee weke. Want jy gaan help ook met die logistieke 

voorbereiding, of die logistieke van die trek, jy weet. Ons gaan help met die laai en ... seker 

maak dat al die kos daar is en sulke soort van dinge. 

V:  En op die kaai? Hoe is dit om totsiens te sê? 

A:  Ja, kyk, ek het nou van Pretoria af gekom, so my familie was hier in Pretoria; hulle kon nie 

afgaan nie. Maar dis ‘n emosionele ding vir baie mense. Daar’s van die ouens wat getroud 

is, so hulle het ... En die mense wat van die Kaap af kom natuurlik is ... almal wat hulle ken, 

is daar om hulle af te sien. 

V:  Ja. So was daar op jou span mense gewees wat getroud is? 

A:  Ja. Daar was twee persone. 

V:  En die skeepsreis self? Hoe was dit gewees? 
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A:  Die eerste dag is jy baie, baie opgewonde! En ek vermoed ons het ook ‘n bietjie te veel 

gevier ... ! 

V:  Is dit?! Dat julle weg is? 

A:  Maar toe ek die volgende oggend wakker word, toe was ek so siek soos ek nog nooit in my 

lewe was vir die volgende twee weke! 

V:  En toe julle daai ...  

A:  Ons het ‘n baie rowwe trip afgehad. Ons was deur die Roaring Forties en daar was tye 

gewees wat hulle sê die skip het oorgehel 35o na elke kant toe. 

V:  O, genade! 

A: So as jy sit en eet, dan moet jy wydsbeen sit en jy moet jou bord met die een hand vashou, 

want anders gly hy heen-en-weer! 

V: Ag nee! Dis nou as jy kans sien vir eet seker ... ! 

A:  Ja ... Ek moet baie siek wees as ek nie ... 

V:  Nie kans sien daarvoor nie! En toe julle by die 60o deur die Antarktiese Sirkel gaan, was 

daar darem ‘n klein ritueeltjie of iets? 

A:  O, daar was natuurlik ‘n gróót ritueel gewees. Elke ou word geïnisieer in die Antarktiese 

wyse! Jy moet jou papiere kry ... 

V:  Wie doen dit? 

A:  Dit word maar gewoonlik deur die DEAT-ouens gedoen. En natuurlik ... wie’s die ander 

ouens?  

V:  PWD? 

A:  Ja, PWD-mense. En daar’s ‘n paar groot manne daar, so jy gaan maar vir jou ... ! 

V:  Wat doen hulle dan? 

A:  Ag, dis maar meel en eiers en ... 

V:  Daai klas van ding ... 

A: Jy word gedip in die ... 

V: Koue water ... 

A:  ... Antarktiese water! “Gedoop” in die Antarktiese water! En dan daarna kry jy jou 

sertifikaat.  

V:  En dan is jy ‘n ... 

A:  Volwaardige lid! 

V:  Van Antarktika! 
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A:  Ja.  

V:  Want daar’s seker van daai PWD-mense wat al baie af is? 

A:  Ja. Daar is van hulle wat baie af is, veral van die superintendente en so aan. Hulle gaan 

gereeld.  

V:  En toe mens nou daar aankom? Hoe’t julle afgelaai? Met die helikopters of ... ? 

A:  Daar’s verskillende maniere. Daar word ‘n ramp uit die bukta uit gebulldoze, want die krane 

is nie, kan nie die goed hoog genoeg oplig om bo-op die bukta te sit nie. En hulle laai ... Dit 

hang ook af van watter een ... Hulle laai op twee plekke af. Die een is ... wat’s dit? Penguin 

... En die ander een is iets anderste. 

V:  Otter-bukta ... ? Something ... 

A: En hulle soek maar die beste plek om dit af te laai. En dan bulldoze hulle ‘n ramp af tot die 

hoogte waar jy die kraan kan sit, en dan laai hulle die goed met die kraan af tot op die ramp 

en dan word dit uitgetrek met bulldozers. Hulle laai dit bo-op slees[ë] af en dan word die 

slees[ë] uitgesleep met ‘n bulldozer. 

V: So dis seker nogal harde werk, daai aflaai ... ? 

A:  Ja. Nee, dis ‘n ding wat omtrent 24 uur ‘n dag aangaan. 

V:  Sjoe! 

A:  Jy kom daar, dan’s dit nou 24 uur dag, so dan gaan die ouens aan en hulle probeer soveel 

werk as moontlik doen. Die rede daarvoor is dat die weer is baie onvoorspelbaar, so as dit 

stormagtig is, kan jy nie aflaai nie. So mens probeer so gou as moontlik die goed aflaai, dat 

jy dit op die ys kan kry, en dan kan hulle, die diesel word uitgepomp uit die tanks uit in 

diesel tanks op, wat dan daar op die ys staan, en dan word al hierdie toerusting, dan word 

dit, begin hulle dit opsleep na die basis toe. 

V:  En help die ou span dan ook daarmee? Die ou span se ingenieurs? 

A:  Die ou span en die nuwe span, ja. Die ou span kom nie eintlik af nie, want jy moet onthou, 

die basis moet nog steeds aan die gang gehou word. So daar is van die ouens van die ou 

span wat afkom, van die dieselwerktuigkundiges – een dieselwerktuigkundige sal 

byvoorbeeld afkom, en miskien die meganiese ingenieur. So daar sal van die ou ouens 

wees om dan nou die nuwe ouens te help en touwys te maak. En dan ook die nuwe span en 

die PWD-mense wat hierdie werk natuurlik al baie gedoen het. 

V:  En die wetenskaplikes wat afgaan net vir daai changeover-periode? 

A:  Ja, hulle doen. O, net vir die changeover-periode? Nee, hulle word nie eintlik betrek by daai 

... Hulle gaan dadelik op basis toe, so gou as moontlik op basis toe, om met hulle werk te 

begin. Weer eens, mens weet nie wat die weer is nie en of hulle die werk gaan klaarkry of 

nie. 
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V:  So dan is dit maar die tegniese mense wat al die aflaaiwerk doen terwyl hulle werk? 

A:  Ja. 

V:  Hoeveel wetenskaplikes was daar in julle span gewees? 

A: Ons was tien persone wat afgegaan het. Daar was vyf wetenskaplikes ... Is dit? Nee ... Ons 

was ‘n meganiese en elektriese ingenieur, twee dieselwerktuigkundiges ... Daar was vier 

wetenskaplikes gewees. 

V: Ja, ja. 

A:  Die dokter is natuurlik ook een van die span.  

V:  Ja. 

A:  So daar’s ses persone wat vier mense ondersteun! 

V:  Oukei! Wie was julle leier gewees? Was dit die dokter gewees? 

A:  Farouk Parker. 

V:  Farouk Parker? 

A:  Ja; ‘n dokter. 

V:  O, oukei. 

A:  Ons het vier wetenskaplikes gehad en een van hulle was die weerkundige gewees, Charné 

[Reyneke] ... Wat was Charné se van ... ? Ek kan nie onthou nie. 

V:  Was sy die enigste vrou gewees? 

A: Ja. 

V: Ek het daai span se name so gekyk en toe lyk dit vir my daar was net een vrou. 

A:  Ja. 

V:  Hoe’t dit gewerk? Of sal mens háár moet vra? 

A:  Ja ... ! Ag; ek weet nie. Dis ... sielkundig is dit ‘n baie harde tyd vir ‘n mens daar; om daar 

onder te kom. Maar ... En dit vang ‘n mens, veral die eerste oomblik as die ouens weggaan, 

en dan weer as dit begin donker word die heeltyd ... So, ons het maar almal soort van ons 

eie paadjie gegaan. Ek meen, jy moet ‘n sekere tipe mens wees om af te gaan, so ... 

V:  Ja. 

A:  Maar ons span het elke aandete saamgeëet ... En ag, daarna het jy ook maar sekere 

partytjies deur die jaar. As daar ‘n verjaardagpartytjie is, is dit ‘n groot ding. Die mense 

stuur verjaardagpresente af. Kersfees is dit ‘n groot ding; Midwinterfees is ‘n groot ding. 

V:  So mense hou jouself maar besig? 

A:  Ja. 
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V:  En die wetenskaplikes, watter dissiplines was hulle gewees? 

A:  Wetenskaplikes vat hulle nie gewoonlik af ... Of die wetenskaplikes wat hulle afvat is ook 

maar ingenieurs, om die toerusting te kan regmaak. So, saam met ons was dit ... Kyk, 

Charné was nie ‘n ingenieur nie; sy was ‘n weerkundige. En Zinho [Ntembeko Njovane] ... 

Ek kan ook nie Zinho se van onthou nie ... Hy was ‘n BSc-ou gewees. 

V:  O, oukei. 

A:  Maar die ander twee ouens was albei elektriese ingenieurs gewees. 

V:  O? Oukei. 

A:  Carl [Bellingan] en Dirk [Uys]. 

V:  Watter ... Beskryf bietjie die lewe in die dag van ‘n elektriese ingenieur op Antarktika. Wat 

doen mens? 

A:  Jy vervang ligte! 

V:  Rêrig?! Draai lig ... light bulbs in! 

A:  Daar is nie ... In die tydperk wat ons daar was, is daar nie groot dinge wat verkeerd gegaan 

het nie, of katastrofiese dinge wat verkeerd gegaan het nie. Daar is dinge wat verkeerd 

gegaan het ... Soos ek vir jou gesê het, van die werk wat ons gedoen het, is maar een van 

die pompe in die link chamber het gaan staan, en toe ons hom uithaal, toe’s daar ‘n 

perskepit in hom. Nou hoe ‘n perskepit daar inkom, moet jy my nie vra nie! 

V:  Het julle vars vrugte gehad op Antarktika? 

A: Ja, ja. Ek sal nou-nou so paar treë terug gee, dan vertel ek jou van al die kos wat hulle vir 

ons afgevat het! 

V: Oukei. 

A:  ‘n Ander ding wat gebeur het in die jaar wat ons daar was ... het die watersuiweringswerke 

se ... Hy’t ‘n groot drom wat in die rondte draai om die – wat noem hulle daai goed? – die 

goggas aan die gang te hou wat nou al die vuilgoed moet vreet. 

V:  O, die bakterië ... 

A:  Die bakterië. ‘n Bearing op een van sy asse het gebreek, so toe kon hy nou nie loop nie; toe 

moes ons hom met die hand aan die gang sit en die bearing aftrek en ‘n nuwe bearing 

opsit, ensovoorts. En dit is ... 

V:  En dit is nogal nie ‘n lekker job gewees nie? 

A: Wel, ons het nie ‘n bearing puller gehad wat groot genoeg was nie, so ons moes ‘n plan 

maak om die bearing af te kry ... ! 

V:  So mens maak maar .... jy innoveer maar met wat jy het?  
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A:  Ja, jy moet planne maak en een ding wat ons ... Een van die werke van die elektriese 

ingenieur is om die alarmstelsel, die vuuralarmstelsel, die fire alarm-stelsel, te onderhou. 

En die broodrooster is reg onder een van die opvangers, so hy gaan gereeld af as ‘n ou ‘n 

bietjie vergeet om die brood ...  

V:  Uit te haal ... 

A:  Uit te haal, ja. En ons het ... Een van die pompe in die generator-kamer het ‘n seël gebreek 

wat ons opgejaag het twee-uur in die oggend, en op ‘n ander keer het daar een van die fan 

coil units gaan staan, wat ons opgejaag het. Maar dis sulke soort goed. 

V:  So mens is eintlik maar daar vir onderhoud? 

A:  Ja. Ja, jy’s maar net daar vir onderhoud. Die meeste van die toerusting wat jy nodig het om 

toerusting te doen, is daar. Maar daar’s baie meer toerusting as wat rêrig nodig is, want jy 

kan nie uitstap en iets gaan koop nie, weet, by ‘n winkel nie.  

V:  Ja. 

A:  Daar is stoorkamers. Daar’s een vir die dieselgenerators, waar al hulle onderdele gehou 

word; daar’s een vir die meganiese ouens, vir pype, seëls, couplers – al sulke soort van 

goed; motors, daar’s ektra motors; daar’s relays en draad en ... al daai goed. 

V:  Enige iets wat jy aan kan dink ... 

A:  ... stroombrekers en sulke soort van goed. 

V:  En hulle bring seker ook elke jaar nog ‘n paar goed saam? Of nie regtig nie? 

A:  Wat gebeur is, die goed wat jy vervang laat jy hulle weet, en dan bring hulle in die jaar, 

bring hulle genoeg goed om onderhoud te doen in die onderhoudsperiode, én dan om die 

onderdele te vervang wat hulle gaan gebruik, plus wat jy vir hulle gesê wat jy gebruik het. 

V:  O, ek verstaan. 

A:  Maar daar’s ... Omdat die ligte 24 uur ‘n dag brand, of die meeste van die tyd brand – 

basies word die ligte maar net in die B-link afgesit, en dan ook net op die boonste vloer, as 

die mense weggaan wat die onderhoud gedoen het; as die oornamespan weggaan – dan 

blaas die ligte baie. ‘n Lig het mos maar net ‘n lewenstyd. 

V:  Ja. Dis hoekom mense baie ligte vervang ... 

A:  So dis ... Elke dag het ek maar deurgestap en gekyk waar daar liggies is wat gegaan het en 

hulle vervang ... ! 

V:  Maar die roetine, is dit maar staan op, maak ontbyt ... ? 

A:  Wat ons gedoen het, ons het ‘n soort van ‘n roetine gehad. Ek het probeer om van ag tot 

vyf te werk, want die mense in die Kaap werk agt tot vyf, so as daar ‘n probleem is, kan ek 

hulle skakel en sê reg, ek het ‘n probleem, en dan met hulle gesels en so aan. En dit was, 
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gelukkig, in my tyd was dit nie rêrig nodig gewees nie; ek dink ek het so twee keer met 

hulle gepraat oor goed. 

V: O? 

A:  En dan het ‘n mens maar ‘n sekere roetine wat jy deurgaan. Ek het nou maar in die 

oggende opgestaan en ontbyt gemaak; terwyl ek so afstap na die ontbyt toe, het ek gekyk 

waar’s daar van die ligte ... 

V:  ... Die ligte ... ! 

A:  En dan eet ek ontbyt, en dan’t ek na my kantoor toe gestap en gaan aansit en gekyk of daar 

e-pos is – die rekenaar gaan aansit en gekyk of daar e-pos is. En dan weer gekyk waar die 

ligte uit is en dan ligte gaan haal en waar dit uit is, dit vervang.  

V:  So julle het ‘n lekker internetverbinding gehad ook? 

A:  Ja, maar baie, baie stadig. En dit was eintlik maar meer vir die wetenskaplike data en 

weerdata natuurlik. Maar ons kon .... En telefoon; hulle het ‘n lekker telefoon ... 

V:  Is dit?  

A:  Ja. 

V: Was dit toe alreeds ‘n Kaapstad-nommer? 

A:  Dit was ‘n Pretoria-nommer gewees. 

V:  Was dit toe ‘n Pretoria-nommer gewees? 

A:  Ja, so dit was vir my ‘n lokale oproep gewees! 

V:  O, ja; natuurlik! 

A:  En ag, eenmaal ‘n maand het ek ...  Ja, eenmaal ‘n maand het ek die uninterruptible power 

supply, die UPSe, getoets. Daar’s ‘n klomp PLCs, nuwe PLCs, wat hulle ingesit het, so ek het 

enkellyndiagramme opgestel van die PLC-installasie ... So dis die tipe van dinge waarmee ek 

my besig gehou het. 

V:  En aandetes het julle saam gemaak? 

A:  Ons het gereël dat elke ou ‘n aandete maak vir al tien persone elke tiende dag, soos die 

mense kosmaak. Dan het ons ook gesê die ou wat die dag vóór dit kosgemaak het en die ou 

wat die dag ná dit kosgemaak het, moet die watersmelter gaan volmaak ... 

V:  Oe ... ja.  

A:  So só het ons die hele groepie ... En dan Vrydae het ons die basis skoongemaak. Elke ou het 

‘n gedeelte gekry van die basis om skoon te maak en ons het dit ook geroteer, want almal 

wil nie die badkamer elke keer skoonmaak nie! En dit het nogal baie goed gewerk. 
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V:  Maar daar was seker party mense se etes waarna jy meer uitgesien het as ander mense se 

etes?! 

A:  Dit was verbasend ... Wel, wat baie lekker was van die etes, was ... Omdat dit so wye 

uiteenlopende klomp mense was, was dit nooit vervelig gewees nie. Jy’t nooit dieselfde 

ding gekry nie. 

V:  Ja, want dit klink my daar was nogal ‘n paar verskillende kulture verteenwoordig? 

A:  Ja kyk, ons was Zinho; ‘n swart ou gewees; Farouk is ... 

V:  Is hy Moslem? 

A:  ‘n Moslem, ja. 

V:  Gelowig, of ... ? 

A:  Ja, ja. Adrian [Adonis] is ‘n Kleurling; Charné het van die Vrystaat afgekom! En Anton 
[Grobler] ... Rob [Inglis] het van Natal afgekom, en Carl van die Kaap af; Dirk was van die 
Transvaal af, dink ek; en ek was hier van Pretoria. En ons het gewissel van 22 tot 40 toe, 
was ons ouderdomme. So ... 

V:  So dit maak dit interessant? 

A:  Ja. Ja, ag ... 

V:  Never a dull moment ... 

A:  So ons is nou by die kos ... Die kos wat hulle vir jou afvat, is ongelooflik. Jy kan vir hulle sê 

wat jy wil afhê, en dan sal hulle dit vir jou koop. 

  En dis oorgenoeg; daar is vragte en vragte kos. As jy afgaan, dan gee hulle vir jou ‘n boksie 

sjokolade, wat daar seker 24 slabs of meer in is – ek weet nie; 36 ... Ek weet nie hoeveel is 

daarin nie! As jy ... Hulle vat groente saam en vleis vat hulle saam. Daar’s ‘n vrieskas vol 

vleis; daar’s vars groente; daar’s gevriesde groente; daar’s blikkieskos; daar’s broodmeel – 

hulle vat brood af wat hulle vries ... Daar’s vrugte ... 

V:  So honger is die laaste ding wat jy gaan ly?! 

A:  Ja! Nee, honger ly jy nie. 

V:  Nou hoe maak mens om oefening in te kry in dit alles? 

A:  Daar’s ‘n gym in die plek. 

V:  O, is daar ‘n gym? 

A:  So daar’s ‘n gym, van die ouens het ‘n treadmill gekoop en hulle het gehardloop – Farouk 

en nog iemand ... Farouk en Aiden [Flack]. En daar’s gewigte en allerhande sulke soort van 

goed. 

V:  So was iemand van julle span al reeds op Antarktika gewees? 
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A:  Nee. 

V:  Niemand? 

A:  Anton het vir ‘n tweede jaar gebly ... 

V:  Het hy aangebly? 

A:  Ja, om sekere redes ... Ek ... Die ou wat afgegaan het, kon nie ... 

V:  Bly nie? 

A:  Kon nie aanpas nie, ja. So ... 

V:  Oukei, ek verstaan. Maar hy’t dit genoeg geniet dat hy gesê het dis oukie; ek gaan maar vir 

‘n tweede jaar bly ... ? 

A:  Ja, as jy na SANAE 40 en SANAE 41 se foto’s kyk, sal jy sommer maklik vir Anton op SANAE 

41 sien! 

V:  Nou, as daai skip nou gaan, wat is die eerste ding wat mens doen? As hy nou daar oor die 

horison verdwyn het ... 

A:  O, jy sit en wonder hoekom, hoekom het jy afgegaan! Hierdie basis klink nou glad nie meer 

soos toe hy vol was nie! Hy kraak oralste ... en hierdie ding klink die lekker nie! 

V:  So kry mens maar nog steeds daai gevoel van isolasie, al is jy in telefoonkontak en ...? 

A:  Jy voel so alleen en eensaam! En met tien mense wat jy nie ken nie ... Ogh, dis verskriklik! 

V:  En hoe lank vat dit dan voor jy weer in ‘n roetine kom; voor jy so half gewoond raak 

daaraan? 

A:  Ag, die roetine is maar altyd daar. Die dag as hulle ry, dan gaan daar van die ouens gaan 

saam – twee van die ouens gaan definitief saam, en partykeer drie; in ons tyd, drie of  vier 

van hulle het afgegaan om  die emergency base te gaan toemaak, en die ander het bo gebly 

om die basis aan die gang te hou. So daar is maar ‘n roetine:  diesel moet gepomp word; 

water moet gemaak word; die ouens moet kosmaak ... Jy begin jou voete vind in die 

kantoor ... So in die dag is almal maar besig. Dis basies in die aand wat ons bymekaar 

gekom het, geëet het en pool gespeel het, darts gespeel het ... Bietjie in die Zastrugi Inn 

gesit en kuier! Sulke soort van goed. 

V:  Het julle baie kontak gehad met ander basisse? 

A:  Anton, die outjie wat met die radio gewerk het, het ‘n punt daarvan gemaak om met die 

Russe, die Duitsers en ek dink met die Indiërs te gesels. En ek dink dit is, dit word 

aangemoedig om te doen, sodat die mense weet wat aangaan en dat jy kontak het as daar 

iets gebeur basies. 

V:  Maar jy’t nou-nou gesê jy’t ook Duitsland se basis besoek? 
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A:  Dit was nie ‘n Duitse basis gewees nie; dit was ‘n Noorweegse basis. Maar dis net ‘n 

Noorweegse somerbasis. 

V:  O, oukei; wat daar naby is ... 

A:  Hulle kom in die somer soontoe en dan bly hulle daar oor. En dit was maar net ... Ons het 

soontoe gegaan om diesel te gaan aflaai vir hulle. 

V:  Dit was gedurende hierdie takeover-periode, toe die Agulhas nog daar was en so? 

A:  Dit was in die takeover-periode, ja. 

V:  En toe die Duitsers na júlle toe gekom het, was dit ook tydens die ... ? 

A:  Dit was ook tydens die takeover-periode, ja. 

V:  Toe moes daai basis nogal vol gewees het? Die Duitsers en ... 

A:  Ja, die basis was baie vol. Maar hulle bly gewoonlik so net vir ‘n dag. 

V:  Is dit? 

A:  En wat ook natuurlik gebeur, is – omdat daar geweldig baie toerusting is wat vervoer moet 

word, is daar baie mense wat partykeer nie daar is nie; wat op die pad is. So daar is plek 

waar die mense kan bly. 

V:  Oukei.  

A:  Wat maar gebeur is, die ouens probeer om ‘n basis te besoek, sodat hulle om, om kontak 

te hê. Dis maar ‘n soort van ‘n networking besigheid. Dis gewoonlik die ou span, twee ou 

spanne, wat mekaar dan leer ken en geskenke uitruil en so aan. 

V:  O, oukei. Het julle bietjie binnelands gereis soms, met die Caboose of ... ? 

A:  Ja, ons het gaan vakansie hou! 

A:  Ja, ons was daar na ... Ag, ek kan nie die naam onthou nie, maar daar waar die Sarie 

Marais-basis is, daar ... Ons was soontoe gewees vir ‘n paar dae. 

V:  Waar mee nou, met die Caterpillars? 

A:  Ja, met ‘n Caboose en ‘n Caterpillar. En ons was so ... Ons het vier mense afgegaan, of vyf 

van ons het gegaan en vyf het agtergebly, en toe’t later het ons weer vyf geruil en 

agtergebly. En dit was maar so ‘n naweek om bietjie te gaan kyk hoe lyk dit daar en hoe lyk 

die ander plekke. 

V:  En ... lyk dit anders as by die basis? 

A:  Dis ... Hulle sê mos a change is as good as a holiday; dis baie goed om weg te kom uit die 

basis uit! Maar ons tegniese ouens het nogal baie ... het nogal die geleentheid gehad, en 

dis veral in die periodes net ná en net voor die winter begin, om na plekke toe te gaan, 
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soos byvoorbeeld die emergency base, om dinge daar te gaan doen; die ding weer aan die 

gang te kry, ensovoorts. 

V:  Ja. Hoe ver is die emergency base van SANAE af? 

A:  Ek dink dis, dis so  160 km gewees. Jy moes 160 km rý – dis nie soos die kraai vlieg nie ... 

V:  Ja-nee ... 

A:  Want om nou om al die krevasse en goed te mis, en so aan. Dit was ‘n goeie tien ure se trip 

gwees met daai ... in een van daai. 

V:  Jis! 

A:  Want die vinnigste wat jy kon ry met daai goed is 35 km per uur. En as jy 35 km per uur ry, 

dan wéét jy jy’t gery ... vreeslik! Vreeslik ongelyk eintlik; die sneeu lýk baie gelyk, maar dis 

baie ongelyk. 

V:  Is dit? 

A:  Ja. Wat ook gebeur daar is, dat jy natuurlik partykeer in ‘n whiteout moet ry? 

V:  Oe! Het julle dit dalk ... Moes júlle dit eenkeer doen; in ‘n whiteout ry? 

A:  Ja; ja. Dan moet jy maar op die GPS ry dat jy mooi ... ! 

V:  En dan hoop jy nou maar jy mis enige krevasse wat daar mag wees? 

A:  Daar’s pale geplant op die roete, so elke kort-kort sien jy ‘n paal verbygaan, dan dank hy 

sjoe, ek’s darem gelukkig op die regte roete ... ! 

V:  So ek wonder wat mens sou doen sonder GPS’e? 

A:  Ja-nee, dan kan jy nie ... Jy kan nie in ‘n whiteout ry nie; dis ‘n  ... Die eerste keer wat jy in ‘n 

whiteout kom, is dit ‘n belewenis wat jou bagmaak. Jy weet nie waar is jy nie; jy ... 

V:  Jy weet nie waar’s bo of onder nie ...? 

A:  Nee, jy’t geen geen idee van rigting nie. 

V:  Sjoe. Nou wat leer mens in Antarktika? 

A:  Ag kyk, daar’s twee goed wat jy kan leer: die een is tegnies en die ander is jy groei 

emosioneel, jy weet. Jy leer hoe om konflik te hanteer; jy leer om dinge alleen te doen; jy 

leer baie van jou self. En dan tegnies het ek nie vreeslik baie te doen gehad met UPSe en 

pompe en so aan in my vorige werk nie, en ek het lekker baie daarvan geleer, so ... 

V:  Ja.? 

A:  En dit het nogal ... In my loopbaan het dit my baie gehelp. 

V:  O? Wat sê mense as mens aansoek doen vir werk en hulle hoor jy was ’n op Antarktika? Is 

dit ‘n pluspunt, of ... ? 
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A:  Ek dink dis ‘n geweldige pluspunt, want almal wil graag hê jy moet die onderhoud kom 

doen! Hulle wil sien hoe lyk hiérdie ou! 

V:  Ja  wel, ek kan dink dit moet seker op ‘n manier baie indrukwekkend wees, want dit 

beteken jy’t vir ‘n jaar reggekom op jou eie sonder die beste ondersteuning wat jy kon kry? 

A:  Dit was sonder enige ondersteuning. 

V:  So ek is nou weer by die aankom ... Wat het die ou span vir julle gesê of hoe’t hulle gelyk? 

V:  Het hulle vir julle raad gegee, of ... ? 

A:  Nee, jy moet ... As jy daar aankom, moet jy weer deur ‘n ontgroening gaan! 

V:  Werklik?! 

A:  Ja, jy moet jou paspoort ... Jy moet ... Ek meen, jy moet aankondig hoekom word jy,  wil jy 

Antarktika toe kom. En ek het gevoel, omdat daar nie vreeslik baie boerdery op Antarktika 

is nie, sal ek maar bietjie gaan mielies plant daar! 

V:  Dis ‘n oulike idee! 

A:  Ja, dis een van die stamps in my paspoort daai wat ek nie,  wat ek baie graag hou en vir 

mense wys van my ondervinding. 

V:  Ja, gee hulle rêrig letterlik vir jou ‘n stamp? Jy’s nou by antarktika. 

A:  Ja, ek sal vir jou wys. 

V:  Dit sal goed wees. Dis ‘n wonderlike verhaal. En ... 

A:  Ag ja; wat dan gebeur is, dan gaan jy natuurlik saam met jou eweknie, die ou wat nou die 

jaar daar was; jy bly saam met hom in die kamer vir die oornametydperk en hy wys jou 

waar is die kantore ... Hy maak jou touwys oor wat gebeur het. Hy vertel vir jou waar die 

probleme is – party goed gee jou bietjie meer probleme as ander. En oor die algemeen help 

hy jou om jou voete te vind op die plek. 

V:  En as die nuwe span kom? Hoe voel dit as die skip weer daar aankom?  

A:  Persoonlik was ek bietjie ... Meen mens is nie gewoond aan mense nie, so ek was ‘n bietjie 

teruggetrokke gewees; gesukkel om met hulle te meng. Maar ... Ag, dit vat maar so week, 

dan’s jy weer gewoond aan alles en dan gaan jy maar weer aan. 

V:  En die reis terug? 

A:  Ag, met gemengde gevoelens. Jy sien uit na die terugkeer, maar jy’s ook jammer dat jy 

weggegaan het van ‘n wonderlike plek af. Dis ongelooflik. 

V:  Wat let mens eerste op in Suid-Afrika as jy terug is? 

A:  Dis warm! 
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A:  Ja, dis baie baie besig. Ek meen ‘n mens is geneig om terug te sit en na die mense te kyk en 

hoe hulle aangaan en tekere gaan. Te wonder mens nou waaroor karring hulle , hoekom 

jaag hierdie ouens so?! Wat is hulle probleem?!  

V:  Ja! 

A:  Ek meen, daar’s niks wat jou jaag nie. Dis net as iets breek; dan maak jy hom reg en dis dit. 

V:  En sal jy terugkeer? 

A:  As hulle môre vir my sê ek moet op die skip klim, dan ry ek. 

V:  Dis goed. 

A:  Ja. 

V:  Wat dink jy beteken Antarktika vir Suid-Afrika? Wat is die nut van ‘n basis daar?  

A:  Dis eintlik ‘n moeilike vraag ... Ek is eintlik ‘n ou wat ... Ek is nie ‘n greenie nie, maar ek hou 

van, ek is omgewingsbewus, laat ek dit só stel. 

V:  Ja. 

A:  En Antarktika is ‘n wonderlike plek om om die omgewing in te bewaar. Dis een van die min 

... mens kan nie heeltemal sê “onaangeraakte” plekke nie, maar baie min aangeraakte 

plekke deur die mens. En ek sou dink dat deur betrokke te wees daarby kan ‘n mens deel 

hê in die beskerming van so ‘n plek. Dis die eerste ding, maar  die ander ding is ... Alle weer 

in die suidelike halfrond ontstaan in Antarktika, en dit is ‘n eerste waarskuwing van wat 

gaan gebeur in die weer ... 

V:  Ja. 

A:  ... as jy daar is. So dit is ‘n baie goeie plek om te wees om die ... vir die Weerburo. Of hulle 

so ‘n mooi basis moes gebou het of nie ... is ék baie bly oor! Maar ek wil myself nie 

uitspreek daaroor nie. Dis ‘n goeie basis; dis ‘n ongelooflike ... 

V:  Was dit gerieflik? 

A:  Gerieflik ... Dis sterk, die ding is goed uitgedink en hy sal vir baie, baie jare sal hy hou.  

V:  Hy was nog nie baie oud toe julle daar was nie? 

A:  Nee, hy was so drie jaar oud gewees. So ... En dit stel Suid-Afrika natuurlik bloot 

internasionaal as in ‘n tegniese en ‘n wetenskaplike veld, so ek dink dis ‘n goeie ding, ja. 

V:  Jy was daar 2001/2002 of 2000 ... ? 

A:  Ons was Desember 2000 daar aangekom en Februarie 2002 terug. 

V:  So dit was nie die Millennium-span nie? 

A:  Nee. 
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V:  Oukei. Het julle Nuwe Jaar gevier? 

A:  Ek het twéé Nuwe Jare gevier! 

V:  O, oukei. En Kersfees? 

A:  Twee Kersfeeste. 

V:  Hoe was Kersfees daar? 

A:  Dis baie lekker. Dan is die oornamespan daar. Daar is 70 mense op die basis. Daar’s ‘n kok 

wat vir jou kosmaak en koekbak en ... ! 

V:  Het hulle ‘n kapellaan of ‘n ding afgestuur tydens die oorname? Ek kan nou nie ... 

A:  Ja, daar gaan elke jaar, gaan daar ‘n kapellaan.  

A:  Ja. 

V:  Oukei. En het daar vir Farouk ‘n  ...  

A:  Nee. Ek meen daar’s seker heelwat Moslems wat afgaan, wat deel van die PWD-span is, 

maar daar was nie ... 

V:  Iemand vir hulle noodwendig nie? 

A:  Nee, want ... Hulle kan een persoon eintlik afstuur; daar’s nie plek vir meer mense nie. 

V:  Ja, ja; natuurlik. 

A:  So die keuse moet nou gemaak word wie, en dan wen die oorgrote meerderheid ... ! 

V:  Ja! En leer mens, as jy in so ‘n nou omgewing leef saam met mense wat uit ander 

agtergronde kom, leer ‘n mens bietjie iets meer oor hulle agtergrond of hulle kultuur? Of 

volg ‘n ou, of is dit maar soos normaal? 

A:  Nee, dit bly maar normaal. En ek meen, die mense wat afgaan se agtergrond en kultuur is 

baie dieselfde. Dis almal gegradueerdes so en jou denkwyse ... Ek sal nie sê die agtergrond 

en kultuur is baie dieselfde nie, maar jou denkwyse is baie dieselfde. 

V:  Ja-nee; nee, ek verstaan. Dis maar almal middelklas ... gegradueerdes ... ? 

A:  Hulle soek maar ... Ja. En jy soek maar common ground  en daarvolgens werk die mense ...  

V:  En ek dink dis waarskynlik ook ‘n sekere tipe persoonlikheid wat in elk geval vir ‘n jaar 

afgaan, so ...  

A:  Dis maar meestal wat ‘n mens doen ... Nee, dis ‘n wonderlike ervaring. Ek meen, as mens ... 

Daar’s bittermin plekke waar jy twaalfuur in die nag, kan jy die son sien skyn, en twaalfuur 

in die dag die maan kan sien; waar jy temperature van –38 kan beleef. 

V:  Het julle auroras gesien? 
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A:  Ons het ongelooflike mooi auroras gesien. Ek het nie één foto daarvan nie; ek is bitter spyt 

daaroor, want my ... Jy moet ‘n driepoot hê, en my driepoot het gebreek. 

V:  Agge nee! 

A:  Ja. 

V:  Agge nee ... Dis jammer. 

A:  Ja. Nou een van die spanlede is Carl [Bellingan] ... wat is Carl se van?  

A:  Ja. Hy is  in Stellenbosch, as ek dit nie mis het nie; of hy wás daar gewees. Hy behoort goeie 

foto’s te hê. Rob ... ek weet nie of jy vir Rob in die hande gaan kry nie ... Rob is ag Natal toe 

en hy’s uit die ingenieurswese uit, en ek weet nie of hulle nog – Carl en hy – nog kontak het 

nie; Rob Ingles. 

V:  Het jý nog kontak met van die spanlede? 

A:  Ek het met ‘n paar van die ouens kontak gehad, maar nie meer nie. Ek het ook maar begin 

rondbeweeg en ek was oorsee gewees vir ‘n lang ruk ... So ... 

V:  Waarnatoe? 

A:  Verenigde Arabiese Emirate.  

V:  O, interessant. 

A:  En toe’t ek begin kontak verloor met die ouens. Maar ek en Dirk en Anton het redelik 

kontak gehad. Maar ek het nie meer kontak met hulle nie. 

V:  En wat bring mens terug uit Antarktika? 

A:  Memories. 

V:  Memories? 

A:  Ja; ongelooflike memories. Ag, en confidence; mens jy glo nou jy kan enigiets doen. 

V:  Maar baie dankie. Enige iets wat jy wil byvoeg? 

A:  Nee, dis ‘n plesier. Baie dankie dat jy gekom het.  

  

END VAN TRANSKRIPSIE 


