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V: Hierdie is 'n mondelingse geskiedenisonderhoud met Prof Gunther Drevin. Dit is vandag die 6de 

Oktober 2010. En as u net kan herhaal, u was in '83... 

A: Ja... 

V: ...op 'n span gewees? 

A: ...SANAE 24 in 1983. 

V: 1983. 

A: En toe oorname '87-'88 ook. 

V: En as 'n ruimtefisikus? 

A: Ja. Vir Potch Universiteit se Fisika-afdeling. 

V: Okay. Nou my eerste vraag is maar altyd: hoe het dit gekom dat u betrokke geraak het by SANAP? 

A: Okay, myne het eintlik al as kind begin wat ek in die National Geographic gelees het van die ou 
ekspedisies. En dit was 'n kindsdroom gewees. Êrens het ek hier op Potch begin voltyds studeer, 
fisika en rekenaarwetenskap gedoen, agtergekom maar hier is mense wat SANAE toe gaan en 'n 
oorlas van my gemaak het tot hulle my gestuur het. 

V: Watter navorsing spesifiek het jy dan gaan doen daar? 

A: Goed, ons het... Die program is kosmiese strale en kosmiese radio arrays gewees. Dus, ons het die 

neutronmonitor gehad en dan drie rheo-meters. En die rheo-meters was dan vir die kosmiese 

radio arrays gewees. 

V: En die werk spesifiek op SANAE? Wat het dit behels? 

A: Hoofsaaklik dink ek maar instandhouding van die toerusting. Sorg dat die toerusting regloop. Ons 

het maar... Elke dag het jy geverifieer dat data alles reg is. Daar is 'n aantal telbuise op die rheo-... 

Ag, op die neutronmonitors gewees. En die verhoudings tussen die telbuise is binne grense wat dit 

moet wees. Elke dag het jy jou data afgehaal, die verhoudings bereken, gekyk dat alles reg is, 

gekyk dat temperature oorals reg is en so aan. 

V: En het daar... Wat het gevolg uit hierdie jaar se werk? Was dit 'n proefskrif, artikels...? 

A: Ek het op SANAE reeds begin met die riometers om stildagkrommings te bereken op 'n rekenaar. 

En toe ek teruggekom het het dit my proefskrif uiteindelik geword. 

V: Doktorale proefskrif? 

A: Doktorale proefskrif, ja. 

V: En hoe is jy genader, of wat is aan jou gevra om te gaan doen daar? 

A: Ek het gevra "Ek wil gaan..." 

V: So dit was nie 'n moeilike besluit gewees nie? 

A: Nee, nee, dit was glad nie. 

V: Watter faktore moes jy in ag neem? 

A: Bedoelende? 

V: Enige faktor. Akademies, hoe dit in pas by jou loopbaanplan, persoonlik... 

A: Dit was maar 'n doelwit gewees wat... Alles verder moes maar eenkant staan. Ek dink baie wat ek 

gedoen het vroeër, voor die tyd, was maar gemik: "gaan dit my op Antarktika kan kry?" Dus, ja, 



daar is geen rêrige probleme... 

V: Dan, wat was julle voorbereidings gewees, beide span en dan voorbereidings hierso op 

Potchefstroom self? 

A: Goed, hier in Potch, ek het seker al Januarie begin, die vorige jaar, met my opleiding by Fisika. En 

dit is maar grootliks elektronika gewees, vir die instandhouding van die toerusting. Daar was 'n 

persoon besig om nuwe gerekenaariseerde toerusting te bou wat sou êrens in die toekoms 

afgaan. En ek was baie betrokke dan daar as 'n handlanger. Stroombaanbordjies soldeer en 

programeer en... Ek was baie daar betrokke gewees. En dan aan die ander kant ook maar fisika-

agtergrond. Ek het fisika as 'n hoofvak gehad, maar dan nog so 'n bietjie aanvullende fisika 

gewees. 

V: Was daar mense op Potchefstroom wat so bietjie stories vooraf kon vertel van hoe die lewe daar 

is? 

A: Goed, die persoon wat juis die nuwe toerusting gebou het was, so twee of drie jaar vroeër, was hy 

daar gewees. Dus by hom baie gehoor. Andre Benade was, is ook maar deel van die span gewees 

wat daar gewerk het. Dus  is daar ook maar baie geskiedenis gehoor. Die ou wat net teruggekom 

het was, as ek moet skat, so twee of drie maande was hy hier gewees voordat hy ander werk gaan 

doen het. Dus ek het by hom ook dan maar 'n bietjie gehoor hoe en wat daar aangaan. 

V: Wat is dit waaroor hulle meestal gepraat het? 

A: Sjoe. Baie van, was van gebeurtenisse uit hul jaar gewees. Dalk tot 'n mate ook van dinge 

waarvoor jy moet sorg, waarvoor jy moet oppas. Maar dis, ag dis so voortdurend dat, dis eintlik 

moeilik om nou te dink wat... 

V: Presies... 

A: ...Wat presies hulle... Jy weet, dis so 'n immersive opleiding gewees. Jy absorbeer maar net soos jy 

aangaan. 

V: Wanneer het julle begin met spanopleiding? 

A: Sjoe, spanopleiding sou November omtrent gewees het. Ons skip, die skip het vertrek, ek sou sê 

omtrent die tweede week van Desember. Dus, middel na laat November. Ek dink daar was weer 'n 

vertraging met die skip se vertrek, weer wag vir nog iets wat moes eers gelaai word. Dit was toe 

met my oornamesessie, was dit ook maar 'n geval van die skip was vir twee weke, omtrent, 

vertraag want hulle moes wag vir iets wat moet afgaan. Dus, ons het nog, ons spanopleiding was 

in Pretoria en toe is ons nou almal uitmekaar en toe in die Kaap weer bymekaar gekom by, ek kan 

nie onthou waar die store was nie. 

V: Seker iewers in die Foreshore? 

A: Iewers in die Kaap by die store ons toerusting en goed gaan kry. Ons klere en goed gaan kry. En 

toe 'n week seker omtrent gewag,  rondgehang voor die skip vertrek het. 

V: Wie was die spanleier gewees? 

A: Spanleier was Arnold Vermooten gewees. Hy is ook die dokter gewees. Hy is ook 'n oud 

Potchefstromer en hy het medies op Kovsies geswot. 

V: Het julle enige briefing gekry vooraf wat mens meer sou kon beskryf as 'n politieke briefing? 

A: Nee wat, ek kan my nie so iets herinner nie. 

V: Het julle besoek gekry op Antarktika self? 

A: Ons is deur 'n Amerikaanse inspeksiespan besoek, so 'n paar weke nadat die skip - ons skip - 

vertrek het. Nadat die Agulhas vertrek het.  

A:  Kort rukkie alleen gewees, nog besig om die basis na ons eie sin ingerig te kry, toe die 

Amerikaners skielik op 'n dag daarso kom aanklop het en so 'n paar ure op die basis gespandeer 



het. Deur al die wetenskaplike programme gestap en hoor wat doen ons deur die basis... 

V: Waarmee het hulle daar aangekom? 'n Vliegtuig? 

A: Hulle het met helikopters aangekom. Ek vermoed dit was 'n kuswag-boot waarmee hulle rondom 

die kontinent gevaar het. 

V: Is julle gewaarsku voor hulle gekom het? 

A: Nee, nee. 

V: Het julle net..."Hier is helikopters"...? 

A: Een van die ouens was buite wat gesien hier is skielik nou 'n vreemde helikopter wat land en 'n 

klomp ouens wat uitklim. Dit was heeltemal uit die bloute gewees. Dalk het die spanleier geweet 

maar hy het nooit daarvan gesê nie. 

V: Het julle tee gemaak, darem, vir hulle? 

A: Ag, ons het hulle so bietjie onthaal en probeer hulle kry om aandete te geniet. Maar hulle was 'n 

bietjie haastig toe. 

V: O, Okay. Hoeveel was dit omtrent? 

A: Sjoe. Ek sou sê vyf na tien... 

V: ...tien. So 'n klein groep? 

A: ...inspeksielede gewees. En dan nou die helikopter bemanning daarby. 

V: So hulle het maar... 

A: Dit was maar 'n klein groepie gewees. 

V: So hulle het maar deur die laboratoriums gestap en daai klas van ding. Het hulle vir julle vrae 

gevra? 

A: Ja, ag toe hulle hoor hier is nou 'n neutronmonitor, dit het hulle nou nogal geïnteresseer, wat 

doen die ding hierso, dalk bietjie baie kern-agtig geklink. En toe maar by elke wetenskaplike 

gehoor wat doen sy program. Ek dink hulle is ook maar baie op die visuele ingestel gewees. Wat 

kan hulle sien en wat kan hulle nie sien nie. 

V: Okay, ek sien. 

A: Maar hulle was op 'n hele toer rondom die kontinent. Dis wat ons afgelei het. En dat die skip 

letterlik aan 't vaar is. Die skip het nie gestop nie, jy weet. 

V: O, hy het toe aangevaar so hulle moes soontoe vlieg. 

A: Hulle het aan... Die skip het aangevaar terwyl hulle ingevlieg het. Ek meen die Russe is 200 kilos 

Oos van ons en die Duitsers 200 kilos Wes van ons. Dus hulle het heel moontlik by daai basisse ook 

dan aangedoen. 

V: Het julle hulle 'n bietjie uitgevra daaroor? Of nie regtig nie? 

A: Ja, ag daar is maar gesprekke wat gevoer was, en die wetenskaplikes is nou maar agter die 

inspeksielede aan en ek dink die res van die ouens het meer sosiaal kon gesels met die 

helikopterbemannings. 

V: Ek wil weer 'n bietjie terugspring van daar af na julle opleiding. Is daar 'n besef gewees van 'n 

breër program? Met ander woorde, hoekom Suid-Afrika daar is, of dat julle nou gaan as 

verteenwoordigers van iets, of...? 

A: Ek dink ons was almal te opgewonde om te gaan om ons rêrig te steur aan veel. Ag, ek meen daar 

is altyd maar die politieke gesprekke gewees terwyl ons daar onder was oor, jy weet, hoekom is 

ons hier. Jy weet, party ouens wat selfs ook maar voel, jy weet, dis nou maar net vir politieke 

gewin en wetenskap is bysaak. Ek dink die wetenskaplikes het dalk 'n beter besef - wel, die 

wetenskaplikes en die weerkundiges - 'n beter besef van die wyer betekenis van wat ons daar 

doen. 



V: Moes julle die... 

A: Met opleiding kon daar dalk bietjie 'n briefing gewees het. Maar ek kan nie...ek dink nie dit het 'n 

groot impak gehad nie, as daar so iets was nie. 

V: Nou het julle...toe julle begin publiseer het en goed, van daai tyd...moes julle die wetenskaplike 

publikasies voorlê aan iemand anders as julle supervisors? 

A: Ja, ag kyk, jou publikasies...aanvanklik as student is jou studieleier 'n mede-outeur. Dus... En tot 'n 

groot mate hanteer hy ook die publikasie. Van die aanvanklike werk wat ek gedoen het, het ek en 

Prof Stoker 'n publikasie uitgekry terwyl ek nog met my M besig was. En dan nou uiteindelik uit my 

PhD, nog twee publikasies gewees. 

V: En privaat publikasies, dit was nie toegelaat nie? Soos memoirs of foto's...? 

A: Ja, eintlik was daar so 'n ding wat jy geteken het om te sê jy sal niks publiseer of so nie. Een van 

ons spanmaats het wel in die Huisgenoot, in die "Fanie & Melanie"-afdeling, dink ek was dit, het 

hy so 'n kort dingetjie gehad. 

V: Het hy in die moeilikheid gekom daaroor? 

A: Ek weet nie. Jy sal hom moet opspoor en hoor. Hy het ook in die Kaapse, die museum in Kaapstad 

het hy 'n foto-uitstalling gehad. Maar, ja, daar sou seker maar toestemming gekry gewees het, om 

dit te gedoen het. En, ag ek dink elke spanlid as hy terugkom, almal wil skyfies sien en elke ou hou 

ook maar jou skyfie-reekse, skyfie-vertonings vir mense. Natuurlik ook by die universteit vir 

studente, die Fisika-studente Vereniging, destyds. Dit is maar 'n bron van advertensie om 'n 

moontlike nuwe spanlid te kry. 

V: Wie was die hoof gewees van die Antarktiese program daai tyd, kan jy onthou? 

A: Ag, ons... Die ou wat vir my maar voorkom is Dirk van Schalkwyk eintlik... 

V: O, was dit dan nou hy gewees. 

A: ...is die ou met wie jy gekommuni-... Wel, wat gelawaai het as daar nie iets reg klink nie. Daar was 

'n Sam ook, wil ek my verbeel... 

V: Sam Oosthuizen dalk? 

A: Sam Oosthuizen. En Gustav Nel was ook, vir die oorname Ons eerste oorname was hy af gewees. 

V: Die oornames daai tyd. Was daar al vroue wetenskaplikes saam gewees? Vir die oorname? Nie? 

A: Ek kan nie eers dink dat daar op die skip van die voëlkykers vrouens was nie... 

V: Was daar voëlkykers gewees op die skip? 

A: Ek dink dis Kaapstad Universiteit wat die seevoël... 

V: Percy Fitzpatrick? 

A: Ja. Daar was van hulle gewees. Maar ek kan nie eers dink dat daar 'n enkele vrou op die skip was 

nie. Ons het maar gespot en gesê dat as hulle een vrou af stuur dan gaan die manne oor haar 

baklei en as hulle klomp vrouens af stuur dan gaan die vrouens oor die kombuis baklei. En dus 

hulle stuur maar liewer nie af nie. 

V: Nou die vaart self, hoe was dit gewees? Met die Agulhas? 

A: Ag dis so, ek dink 10 dae omtrent gewees... 

V: Wie was die kaptein? 

A: Ek wil sê Lee, Leith... 

V: Bill Leith? 

A: Leith, so iets. 

V: Daarso was 'n Bill Leith gewees. 

A: Ja, kan hy wees. 

V: Het julle enigsins kontak met die kaptein gehad? 



A: Vir my, tye na 'n afsydige persoon gelyk. Ons het wel skofte gedoen om op die brug te help uitkyk 

vir ysberge en growlers. Maar hy was, in my opinie, maar bietjie 'n eenkant persoon gewees. 

V: Het julle enige interaksie met die bemanning gehad? 

A: Ag, met die offisiere was daar wel 'n bietjie interaksie gewees. Ek dink ons het basies maar die 

kroeg se kamer met hulle gedeel. Ek dink nie hulle het 'n aparte sitkamer op die skip gehad nie. 

Daar was so bietjie interaksie met hulle gewees. 

V: En die gewone skeepslui? 

A: Ag bitter min. Hulle was nou heeltemal weer op 'n ander dek. 

V: Was hulle meestal kleurlinge gewees? Of kan jy nie spesifiek onthou nie? 

A: Heel moontlik. 

V: So min interaksie gehad. Nou as mens nou eers daarso by die ysberge aankom, het dit toe bietjie... 

Wat was jou eerste gedagtes gewees? 

A: Met die eerste ysberge, baie fotos. Die latere ysberge, al hoe minder fotos. Ja, die ysberge was 

opwindend. Dit beteken jy kom nou nader. Die yswal was op Oukersdag of Kersdag gewees, wat 

ons die yswal, omtrent middernag, dink ek, gewees, die yswal die eerste keer gesien het, en dit 

was opwindend gewees. 

V: Was julle buite? Het dit toe gelyk soos die prentjies in National Geographic? 

A: Ja, ja. En ewe skielik het jy hierdie wit muur wat uit die see uit op rys. En toe nou 'n groot deel van 

die dag is gespandeer om die skip geanker te kry teen daai ys. Ek kan nie onthou of ons toe al daai 

nag begin aflaai het en of dit toe nou maar die volgende oggend eers was nie. Ja, toe is dit nou die 

groot aflaai. En jy het maar afgelaai en gaan slaap, afgelaai en gaan slaap. 

V: En die basis? Hoe ver was dit gewees van waar julle vasgemeer was? 

A: Basis is omtrent 15 kilo's weg gewees. Die proses was om... Van die skip af word alles op slees 

afgelaai, die slees word tot bo-op die yswal gesleep. Daar word die slees weer afgepak, alles word 

in rye gepak en op die punte van die rye word merker pale ingesit, net ingeval dit sneeu. En sodra 

alles dan bo-op die yswal is...en ons het baie diesel dromme gekry. Ek gaan nie lieg en sê hoeveel 

nie, maar... Ek dink die vorige jaar kon hulle nie diesel afgelaai het nie, daar was met die aflaai baie 

beperk gewees wat hulle kon aflaai. Dus, ons het 'n twee jaar voorraad gekry vir die geval dat 

volgende jaar kan hulle weer nie aflaai dalk. 

A: Soos ek sê daar was geweldig baie diesel dromme gewees en dit is ook maar tot bo-op die yswal... 

En toe alles nou bo is toe is ons van die skip af na die basis toe. Goed, jy wou nou vra... 

V: Ek wou vra, van voorraad gepraat, het julle enige insae gehad vooraf van die kos wat julle wil afvat 
of sigarette of drank...? 

A: Daar was, jy weet die rokers kon sê watse sigarette hulle wou hê, dink ek. My nie gepla, ek het nie 

gerook nie. 

V: Jy het ook nie beginne rook daar nie? 

A: Nee, ek het ook nie daar begin nie. Drank kon 'n ou ook gesê het wat jy... Elke ou kon sy inkopie lys 

gegee het. Maar ek dink dit was, dit was op die skip gewees. Dus dit het uit skipvoorraad 

uitgekom. Daar was maar 'n lys gewees. 

V: Nou hoe weet mens hoeveel drank jy wil koop vir 'n jaar? 

A: Wel, party ouens besluit te min en party te veel, dan balanseer maar daar onder uit. Daar is 'n 
perk gewees, ek dink daar was 'n kwota vir elke persoon gewees. 

V: Het julle enigsins probeer drank stook daar onder? 

A: Was daar iemand by ons wat...? Jy weet, daar is van tyd tot tyd ouens wat 'n mampoertjie maak, 
maar nie by ons nie. 



V: Biltong? 

A: As iemand dit gedoen het, het hy dit self opgeëet. Hulle het dit by ons nie in die publiek gedoen 
nie. Ek was nie by in elk geval nie. 

V: Nou hoe lank het dit gevat om in te settle? As die skip nou eers weg is? 

A: Ek dink, jy weet, party ouens sou nou seker... Mens sal dink jislaaikit, dit moet nou skielik 'n skok 
wees as almal waai. Maar die... Dis eintlik 'n verligting as al hierdie mense eers weg is. Want die 
basis is oorstroom met mense. 

V: En hy was nou nog, hy was al redelik diep ondergrond gewees. 

A: Hy was al redelik diep gewees. Die noodbasis was op daai stadium al 'n ou noodbasis gewees. Hy 
was redelik naby aan die - wat vir ons nou die ou basis was - die SANAE II basis. En ek was nooit in 
hom in nie, maar soos ek verstaan het was hy baie onplesierig gewees. Daar is van die outjies 
gewees wat, hulle het sommer daar in die sitkamer gelê en slaap, eerder as om na die noodbasis... 
Goed die noodbasis word gedeel, gebruik vir oorname, vir van die oorname personeel... 

V: O, ek verstaan. So van die oorname personeel het eerder by julle geslaap sommer op die vloer, as 
om na die noodbasis toe te gaan. 

A: Ja, en al ons kos opgeëet. En ek probeer... Ek dink hulle het toe aan die einde van ons jaar... Êrens 
het hulle toe nou 'n nuwe noodbasis gebou wat op stellasies was. Dis nou vir my moeilik om te sê, 
was dit aan die einde van ons jaar of was dit nadat ek weg is. Want hy was daar toe ek nou vir die 
oorname daar was, was hy daar gewees. Dit was dan nou 'n baie beter opset. Dit het oorname 
baie makliker gemaak ook. Al hierdie ouens is uit die pad uit. Ons moes in ons basis nog kook ook 
vir die oorname personeel. 'n Basis waar 15 ouens gemaklik gebly het is nie gemaklik as daar 60 
ouens is nie. Dus, die oomblik wat daai laaste ouens in die helikopter klim en weg vlieg en jy sien 
daar gaan die groot rooi taxi, dan jis...nou is dit ons flat. 

V: Wat het julle gedoen daai eerste aand? Kan jy onthou? 

A: Ek dink ons het 'n bietjie eensaam tog gevoel. Jy weet, dis skielik stil. Ag en dan het elke ou nou 
maar begin om sy eie goeters aan die gang te kry. En nou het jy kans dalk ook om klaar uitgepak te 
kry en reggepak te kry. 

V: Het julle elkeen julle eie kamer gehad? 

A: Die kamertjies is bitter klein gewees. Ek dink dalk so breed soos 'n dubbelbed. Ek meen daar is 'n 
dubbel decker bed in en die gangetjie langs die bed is omtrent so breed soos die bed gewees. En 
dan tydens oorname is die nuwe ou en die ou ou deel dan die kamer. Iets wat ons baie vinnig 
gedoen het was dan om die boonste bunk uit te haal. Los te, af te skroef. Dis nou dalk van die 
rekord af. 

V: Nee wat, ek dink dit is maar 'n gewone aanpassing. 

A: Ek meen as dit uitkom, dan kom daar 'n boodskap: "Julle moet net sorg dat julle weer daai goed 
terug sit!" Maar baie gou-gou die boonste bank los geskroef en in 'n leë kamer gaan sit. Daar is 
gelukkig meer kamers as spanlede... Dus was daar plek gewees om daai boonste bunks te gaan 
bêre. En dit maak dan die kamer ook onmiddellik baie groter. 

V: Was daar 'n oomblik gewees wat jy besef het "Jis, ek is nou uiteindelik hier"? 

A: Ek dink nie rêrig... Dis so 'n geleidelike... Want die ouens is baie besig gewees vir 'n lang tyd. En 
dan skielik dan settle jy nou in jou roetine in. Wat wel vir my 'n gewaarwording was was toe ek 
nou vier, vyf jaar later vir die oorname weer af was, toe ek in die basis instap, toe is dit asof ek 
nooit weg was nie. Dis 'n baie diskontinue verandering. En jou tussenin lewe verdwyn skielik, 
omtrent. Die terugkom ook, aanvanklik, in Suid-Afrika, is ook weer so 'n skerp verandering 
gewees. 

V: Jy het nou genoem "roetine". Wat is die roetine gewees van 'n kosmiese strale Potchkassie? Is 
julle toe al "Potchkassies" genoem? 

A: Ja nee, ons is Potchkassies gewees, daar is Metkassie gewees en Koskassie gewees. Die... Veral in 
die winter was my roetine hoofsaaklik 'n nagroetine gewees. Ek dink meeste van die 
wetenskaplikes het maar in 'n nagroetine gegaan. Want daar is van die ouens wat aurorae 



fotografies moes opgeneem het en... Dinge gebeur maar in die nag. Dan toe het ons maar 
opgestaan, aandete, bietjie kuier na aandete, en hier laataand, tienuur, elfuur se koers dalk, dan 
beweeg ouens maar labs toe, doen jou dinge daar. Ek het dan altyd middernag het ek my... My 
data is op ponsband, moes op 'n ponsband gepons gewees. En ek het nou maar net gehou 
daarvan 'n dag eindig middernag. Dus net na die middernag se waardes uitgedruk is dan het ek die 
ponsband afgeskeur, my... Die verhoudings tussen die buise bereken om te kyk of alles reg is, en 
dan sit 'n ou nou voor aan die ponsband 'n... Basies maar 'n adres. Dan dupliseer jy die ponsband 
op 'n telex-masjien, saam met 'n adres, en stap deur hierso so vieruur, vyfuur die oggend stap jy 
dan deur na die admin blok toe, na die radiokamer toe. Dit is nou heeltemal aan die ander punt 
van die basis.  Dit is te ver om te stap in een sessie. Dan maak die ou halfpad in die sitkamer 'n 
draai en sit en koffie drink vir 'n ruk en gesels. En uiteindelik dan die ponsband in die radiokamer 
gekry. Die Hermanus outjie, JC, het gewoonlik dan vir ons, 'n klompie van ons oats-pap gemaak. 
Dit was dan nou soortvan ons aandete. En dan het 'n ou maar bed toe verdwyn. 

V: Nou wanneer 'n mens se roetine heeltemal so omswaai, want dis nou heeltemal 'n ommeswaai, 
was daar van die spanlede wie se roetine NIE omgeswaai het nie? 

A: Kyk, die dieselwerktuigkundiges, die radio-operateurs, ek dink hulle het dalk 'n meer... Dokters 
dalk meer, spanleiers, hulle het meer 'n gewone roetine gehou. Goed, dan was daar tye wat daar 
groot basis pligte was wat gedoen moet word. Dan het 'n ou maar by hulle ingeval. Die 
weerkundiges - daar is drie weerkundiges gewees in ons groep - het hulle, dink ek, basies maar 
elke derde dag het 'n ou diens gedoen. Maar dan was dit 24 uur wat hy deur gegaan het. Hy het, 
wel hulle eerste waarneming was seker twee-uur die oggend of drie-uur die oggend. Dan sou hy 
van daarso af sou hy waarneming gedoen het. Dan was dit laaste die middernag ballon opstuur. En 
dit was dan daarna wat 'n ou ook nou weer verder kuier. 

V: Nou ja, juis oor daai. Was daar geleenthede wat almal wakker is en almal net saam kuier? 

A: Ja, ek meen daar was...die afspraak was dat aandete is verpligtend. Almal moes aandete daar 
wees. Daar is ouens wat jy net vir aandete dan gesien het. En met ons wisseling van skofte, 
soortvan. 

V: Wat doen die mense in die winter wat nie winter werk het nie, of wat nie baie werk het nie? Soos 
die spanleier? 

A: Nee, kyk, die spanleier moet, hy was nou dokter ook gewees en ek weet nie wie se werk dit nou 
eintlik was om te sorg dat die spens vol voorraad bly. Ons het die bulk stoor waar al die kos basies 
gestoor is, is maar by -20 seker gewees. Dit was nie 'n verhitte area nie. Dus jy kan nie jou goed 
daar nou kry en begin gaarmaak nie. Daar is dan in die leef-area kombuis is daar dan 'n spens ook 
gewees. So hy het nou deels gesorg dat die spens ook vol bly. By die kok van môre hoor watse 
vleis wil hy hê, sorg dat die vleis daar is. 

V: So hy het maar 'n bietjie logistieke werk ook gehad? 

A: En...ja, en ek dink hy het seker ook 'n klomp papierwerk maar gedoen. 

V: Was daar enige noodgevalle gewees waar die spanleier/dokter moes hanteer? Watse soort 
mediese probleme was daar? 

A: Daar was met die eerste veldrit 'n ou wat by die Grunehogna basis tussen van die hutte toe hy 
verbysgestap het, het die wind hom daar afgewaai en die ou het 'n harde hou teen die kop gekry. 
Dit was omtrent die ergste. 

V: Was jy self ooit uit Grunehogna toe of so? 

A: Ja, ek was na die winter, was ek in die groep wat gegaan het. 

V: Wat het julle daar gaan doen? 

A: Nie amptelik het ons gaan vakansie hou. Amptelik het ons voorrade vir die geoloë aangery. 

V: Nou die geoloë, as hulle nou daar heel winter, was hulle heel winter... 

A: Nee, nee. Hulle is net in die somer gewees. 

V: En dan is hulle ook daar alleen? 

A: Dit was maar basies 'n sentrale basis vir hulle gewees. Van die Grunehogna-basis is hulle nou, wel, 



die ver ouens per helikopter nader aan ons per ski-doo, het hulle na van die berge gegaan. En 
hulle het klippe gekap en opnames gedoen. 

V: Het julle self ski-doo's ook gery dan? 

A: Ons het ook ski-doo's gehad, maar vir gebruik rondom die basis en die trippie af na die bhukta toe. 

V: Hoe was dit om met 'n ski-doo te ry? 

A: Koud. Nee, dis pret gewees. Dis nou rêrig pret gewees. Maar, na 'n lang trip as jou hande nie 
beskerm is nie, dan is hulle redelik gevries. 

V: So julle het darem 'n bietjie, as 'n mens nou so kan stel, gespeel ook? 

A: Ja, ja. Mens, jy moet iets doen om die eentonigheid te breek. Ag, ek meen ons is 'n paar keer na 
die ou basis. Gaan kyk hoe dit daar binne gelyk het... 

V: Die ou basis being nou SANAE II? 

A: Dit is SANAE II. 

V: Wat het jullle nog daar gevind? 

A: Daar was 'n bak met brood deeg nog in wat die ou het begin brood maak en toe besluit “nee wat, 
nou trek ek.” Ek is seker daarvan. Dit is een van die snaaksighede daar gewees. Ag, ou toerusting 
was daar byvoorbeeld nog gewees. Dit was net te veel moeite om die uit te haal, want daar is 
nuwe toerusting in die nuwe...van die wetenskaplike toerusting. Daar is nuwe toerusting 
geïnstalleer. Dus daar is geen sin daar gewees om dit uit te haal, en... 

V: Wat het julle met julle afval gedoen? 

A: Dit moet wel af van die rekord af wees. 

V: Hoe was die spandinamika gewees? 

A: Eintlik baie goed. Ek dink ons was 'n rustige klomp gewees. 

V: Wat maak dat 'n spandinamika goed is? 

A: Ek dink nie daar is ouens met ekstreem, rêrig geweldige ekstreem idees nie. En ek dink 'n ou het 
vinnig aangeleer, as 'n ou nou sukkel, dan sê jy vir hom "nou kry vir jou". Jy weet, dit was..."ek stel 
nie belang in jou storie nie." Maar ek sou sê ons is redelike gemiddelde ouens gewees. Daar was 
een ou wat 'n uitgesproke ateïs was, en hy het êrens probeer 'n issue daarvan maak en 
agtergekom maar dit, niemand steur hulle aan hom. Toe pla dit hom ook nie. Nog ene wat minder, 
wel hy was ook, maar hy het nooit 'n issue daarvan gemaak nie. Jy weet, en dan verder, ag van 
Katoliek tot Drie Susters toe, Drie Susters-kerke toe. Dit was eintlik redelik, wat dit betref, redelik 
gematig gewees. 

V: En politiek? Het julle politiek gepraat? Want dit was... 

A: Politiek, ek dink nie iemand was kwaai kommunisties of kwaai verkramp aan die ander kant nie. Ek 
dink ons almal, ook weer eens redelik, in ou NP terme, verligtes gewees. Nee, daar was nie 'n 
enkele verkrampte nie, daarvan is ek redelik seker. Dus polities was daar nie groot verskille nie. 

V: Het julle politiek ooit gesels? 

A: Ja, ag 'n ou het... Daar is nou maar van tyd tot tyd politiek gesels gewees het. Terwyl ons daar was, 
toe was dit die '83 referendum gewees, en ons wou baie graag weet wat, jy weet, stuur vir ons 
inligting, waaroor gaan dit? 

V: Julle het nie die geleentheid gekry om te stem nie? 

A: Ons, van ons sou wou, maar, ons het probeer maar ons kon nie eers inligting kry waaroor die 
referendum nou eintlik gegaan het nie. Die Departement Vervoer, hulle wou nie hulle koppe 
uitsteek en vir ons amptelike inligting afstuur nie. En as jy op jou telefoon oproepe het die ouens 
bietjie gehoor. Ag en dan ook maar besluit daai ouens by die huis kan maar aangaan soos hulle wil. 

V: Het almal van julle op die basis diensplig al gedoen? 

A: Nee. Daar was ouens wat nog moes gedoen het. Die dokter, dit was deel van sy diensplig gewees... 

V: Wel, ek dink ek sou so 'n diensplig wou doen, in Atarktika. 

A: Ja, baie graag. Ek probeer nou... Ek was een wat wel gedoen gehad het. Een van die weerkundiges, 
maar hy is 'n gegradueerde weerkundige gewees, ek dink deel van sy diensplig was ook uitgepos 



na 'n weerstasie. Ek kan verkeerd wees as ek sê dat sy diensplig was toe nou op SANAE voortgesit. 
Ek sou sê omtrent 'n derde het seker diensplig gedoen gehad op daai stadium... 

A: …dis moeilik om te se. 

V: In hoe 'n mate het die feit dat mens al in die weermag was... Het dit enigsins bygdra tot jou kennis 
op Antarktika of het dit geen link gehad nie? 

A: Ag, ek dink dalk eerder rondom spandinamika. Ouens wat diensplig gedoen het het nou al geleer 
om... Jy kry verskillende mense en jy moet jou nie te kwaai steur aan ander ouens se issues en so 
nie. Terwyl ek dink dalk die ouens wat nog nie diensplig gedoen het nie moet nog daai skuif 
gemaak het. Maar ek dink, goed, die ouens wat gestudeer het het dit weer op universiteit ook tot 
'n mate beleef. 

V: Het julle ooit vroue gemis daar? 

A: Ag, daar was 'n klomp ongesensorde prentjies van vrouens die hele wêreld vol... 

V: Wat julle waar gekry het in 1980s Suid-Afrika? 

A: Dit het... Ja, ek weet nie. Dalk maar via die Duitsers gekom, ek weet nie. Ja, ag 'n ou het maar 
seker. Ek was verloof toe ek afgegaan het, en daar is maar 'n verlange gewees. En terwyl 'n ou nou 
onder is het jy ook maar begin agterkom iets is nie reg nie. Soos Prof Harm wat... Ek dink dis Prof 
Harm wat vertel het van die ou wat sê hy het nou die korste brief ooit geskryf: "O". My "O" het 
nou eintlik eers gekom na ek teruggekom het. Maar, ja, nee wat, 'n ou het hulle gemis. Hans, die 
een weerkundige, dis nou die ou wat weerkunde ook geswot het. Hy was op 'n baie laat stadium 
ingesluit. Ek dink ons was inteendeel al net begin met spanopleiding toe hy ingesluit is in die span. 
Die derde weerkundige het, wel, een van die weerkundiges het onttrek en... 

V: Om watter rede het die onttrek...? 

A: Ek kan nie onthou nie, ek het geen idee nie. 

V: Okay maar toe... 

A: Ek meen, ons het hom nooit eers ontmoet nie. 

V: O. En toe Hans nou wel ingesluit... 

A: En toe het Hans nou hier ingekom, jy weet dit was vir hom 'n lewenslange droom gewees, dink ek. 
En toe hy die gap sien, toe gryp hy hom. Hy was sonder enige verbintenisse af, en toe nou by 
almal het hy adresse gekry en begin skryf aan Plan A en Plan B en Plan C en Plan D en Plan E... Dus, 
ek dink daai vroulike geselskap is dalk tog gemis. Dat selfs 'n ou wat glad nie 'n behoefte gehad het 
voor die tyd dit daar ontwikkel het. Ja, dis... Ons mis hulle maar. 

V: Het julle ooit daaroor gepraat dat daar moontlik al in daai tyd al in die nabye toekoms vrouens sal 
afgaan vir die jaar? Of... 

A: Ja, ons het daaroor oor gepraat en besluit, wel, een vrou, almal gaan baklei oor haar, klomp 
vrouens, hulle gaan baklei oor die kombuis. Ag, die algemene gevoel was "Nee, dit gaan nie werk 
nie." 

V: En watter redes het julle gegee? 

A: Ek dink die tipe samelewing op daai stadium was moeiliker vir 'n gemengde, geslagsmenging. En 
ek dink oorlewing op die basis is nog bietjie moeiliker gewees. Ek meen dis 100 kg, hoeveel, 100 
liter diesel drom met jou hande probeer oplig terwyl jou voete elkeen in sy eie koers wil gly. Sneeu 
met 'n graaf grawe om water te maak. Dalk sal vrouens dit kan doen, ek weet nie. Ons het net 
gevoel dat hulle sou, dat dit sou dalk nie gewerk het nie. 

V: En die moontlikheid dat swart mense kan gaan in '83? 

A: Ja. Ek... Ja, dit het opgekom. Maar ons is grootgemaak dat dit sal nie gebeur nie. Ja, bietjie 'n 
gespottery. Dis nou sonder om nou rasisties te wees, maar as jy... 

V: In die konteks van die feit... 

A: Nee, nee. Wat nou maar ietsie daar is. As jy iets swarts op die sneeu sit, dan smelt dit in die sneeu 
in weg. Onthou, dit in die son... 

V: Dit trek son. 



A: Want ons sou gesê het "Nee wat, hoe? Dit gaan net in die sneeu wegsmelt." Maar dit is nou net 
baie tong in die kies. Die ding is, ons het nie groot geword met swart gegradueerdes nie. En 'n ou 
sou dalk dit tog wou gehad het, maar dit was net nie die wêreld gewees nie. 

V: Hoe was die winter...? 

A: Ek dink selfs Indiërs... Ek daar was dalk Indiërs wat as radio-manne wou afkom, maar wat nie kon 
nie. Jy weet, dis, daar is tog maar 'n gevoel van "dis nie reg nie". Maar, 'n ou het nog geleef in die 
tipe wêreld waarin jy groot geword het. 

V: Die winter. Hoe was die winter? 

A: Sê...? 

V: Hoe was die winter? 

A: Winter? Lank. Koud. Donker. Opwindend, met die aurora. Dit was 'n hoogtepunt. In die winter het 
ek en die Hermanuskassie - nee, dit was nie'n  kassie nie. JC - baie dan in sy hut, hy moes aurorae 
fotografies opneem. Dan het ek nou maar daar gesit met my studies en hy het boek gesit en lees. 
En van tyd tot tyd het ons uitgeloop en gekyk of kom die aurora nader. 

V: Was dit 'n redelike besige jaar gewees? Met auroras? 

A: Ons het 'n paar goeies gehad. Ek dink daar was ene met 'n volmaan was daar 'n aurora wat ons 
fantastiese foto's. Ek meen jy... Wat van die voorgrond het, en dat daar skaduwees teen die maan 
gegooi word van, agt pale of wat ook al buite staan. Wat jy die skaduwees kan sien maar jy kan die 
aurora ook sien. Dus ons het 'n paar goeie auroras gehad. Die eerste ene was, ek meen dit was 
nou die begin van die winter. Ek het nou begin wonder wanneer gaan dit wees. 'n Paar van ons om 
die koffietafel, eetkamertafel sit en, laatnag, en een ou wonder, gaan daar more briewe wees. Na 
'n rukkie sê 'n ander nou maar daar is 'n magneet storm aan die gang. Na 'n rukkie sê nog iemand, 
maar luister, dis donker buite. En almal, skielik dan, besef maar dan is daar kans vir 'n aurora. En 
almal, skielik, baie lewendig en buitentoe, en fantastiese aurora. En die hele basis word wakker 
gemaak. Kom manne, die aurora pop. En dit het so 'n polsende effek wat dit... Dit was fantasties. 
Behalwe vir die briewe wat dan nie more oggend kan deurkom nie. Die idee van 24 uur donker is 
vir my ook nie rêrig heeltemal gewees nie. Ek bedoel, midwinter het ek buite 'n paar skyfies 
geneem. Jy weet dit was nou 12-uur die middag gewees. En toe is dit sterk skemer na die noorde 
gewees. Dus, daar is... Selfs midwinter was daar tog nog 'n klein bietjie lig gewees. 

V: Ja, was ook redelik ver noord gewees. 

A: Nie sonskyn nie, ek meen die son is ver onder die horison. Maar... 

V: Maar, jy...Daar is die effek van dag? 

A: Daar is die effek van daar kan dag wees daar anderkant. 

V: Okay. Nou, midwinter. Wat het julle gedoen? 

A: Wel, die basis of die sitkamer is opgemaak met al die vlae van die Antarktiese lande. Kok van die 
dag moes uithaal en wys daardie dag. En een ou het daar hot buttered rum aanmekaar geslaan, 
wat lekker warm gemaak het. Maar ek dink dit was nadat ons gestreak het dat ons dit gedrink het. 
Voor die streak was van ons dalk nou nie meer so nugter nie. Na die streak was ons baie nugter 
gewees, toe het ons nou die hot buttered rum gedrink het. En dan nou aandete geëet en gekuier 
en... 

V: Het julle boodskappe gekry van die basisse? 

A: Daar was boodskappe dan van al die ander basisse. Die is nou maar op die kennisgewingbord ook 
opgesit gewees... 

V: En van die Minister? Of die...? 

A: Ag ek dink hoogstens sou dit van Omgewingssake. Ek glo nie 'n minister het juis... Sou hom steur 
aan ons nie. Ek dink nie ons sou ons steur aan hom nie, in die algemeen. Ja, dis maar die groot, die 
een groot nasionale vakansiedag daar in die suide. 

V: En toe julle begin agterkom "Okay, die skip gaan nou terugkom." Wat doen mens dan? 

A: Begin die basis opruim en, jy weet skoonmaak en... Hier gaan nou geïnspekteer word. Ons het 'n 
bietjie van 'n verf-jobbie gedoen in die sitkamer. Ek kan nie onthou vir watse partytjie dit was nie. 



Ag en ek meen die mure is almal wit. Toe nou net so 'n gedeelte 'n bietjie van 'n skaakbord effek. 
Jy weet, swart en wit... 

V: ...blokkies. 

A: Was 'n "Black 'n white" party gewees. Weet nie...kan nie sê watse politieke konnotasies daar was 
nie. 

V: Nie noodwendig enige nie, maar Okay. 

A: Maar in elk geval, vir so 'n partytjie. Toe dit nou êrens in 'n nuusbrief was, toe is daar eers weer gal 
gebraak van die kant af, voel dit. Ja, so gepraat. Een van die grootes was ook in 'n nuusbrief, wie is 
dit? Johnny, dink Johnny. "Johnny organised a braai in the power shack." Nou ja, jy kan jou indink 
watse reaksie dit van Departement Vervoer se kant af het... "Julle gaan die basis afbrand en julle 
gaan die sneeu om die power shack smelt!" Ek meen, daar is 'n plat 12, lugverkoelde diesel-enjin 
wat daarso 24 uur loop, watse effek gaan 'n braaivleis vuur rêrig hê op die hitte?! 

V: Toe die skip nou weer daar aankom, wat het julle vertel vir die aankomende span? 

A: Nie veel aan hulle gesteur nie. Ons het vars goed gesoek. Hulle het hulle nie aan ons gesteur nie. 
Hulle stap net verby jou in jou huis in. Maar ek dink ons is, die vars kos is vir ons meer... Lemoene! 
O, vars lemoene! Dit was vir ons meer belangrik gewees as enige iemand anders. Ag, ek meen, 
dis... Almal nou daar in. En toe nou maar inspeksie deurgestap. Dit was onder andere die Natal-lid 
wat chaos was toe ons daar aangekom het. En toe hulle nou daar moes gaan inspeksie doen toe is 
dit ook weer een van die Natal ouens wat nou maar, jy weet van die oorname span wat begin 
eenkant staan en toe begin raas oor hoe netjies dit binne was. En die was toe nou mooi netjies 
opgeruim gewees. Ja, dus daar is regdeur die basis gestap en gekyk dat alles in orde is en... 

V: Het hulle vir julle briefies afgestuur? 

A: Ja, daar was pos saamgekom. 'n Ou het dan maar êrens verdwyn en dan eers pos lees en... Daar 
het nuwe Huisgenote gekom. Ou Huisgenote, Huisgenote... 

V: Nuus. 

A: Vars Huisgenote. En ja, dan begin die oorname dan... 

V: Hoe lank was die oorname gewees? 

A: Jy weet, elke navorsingsprogram het maar instandhouding wat gedoen moet word. Jy moet die 
nuwe outjie begin inlyf, dis hoe dinge gedoen word. En ja, ek dink dan is dit die realiteit dan een 
van die dae gaan ons huis toe. En toe met daai oorname het hulle met die diesel met bladders 
begin vervoer. Daar was groot bladders op die bhukta gewees. Dus die skip het direk in die 
bladders ingepomp. En dan was daar groot slees met bladders op. Ons het nou, by die bhukta nou, 
want die bladders op die bhukta oorgepomp hierin... 

V: Het van die olie nie ge-spill nie? Of van die diesel? 

A: Nee, ag die koppelings was darem goed gewees. En dit was my laaste werkie op SANAE. Was toe 
nou om die seile waarop hierdie bladders daar by die bhukta gelê het, moes ons nou nog daar 
seile uit ys uitkap. En van die rekord af, ook soortvan, as niemand gekyk het nie het jy maar jou 
knipmes uitgehaal en 'n stuk afgesny wat nie wou uit nie. Dit was vir ons 'n redelike sinnelose 
operasie. Ek meen dis 50 m van die kant van die yswal. Oor twee jaar gaan hy in elk geval in die 
see inval. En dit kos meer om hierdie stuk seil te probeer herwin as wat 'n nuwe seil gaan kos. Ja, 
dus dit was my laaste... Soos wat ek mos nou die dag gesê het. Van die dag wat jy daar aankom tot 
die laaste dag grawe jy. 

V: Nou, toe mens terugkom in Suid-Afrika, wat is mens se eerste indruk? Veral in jou geval, het Suid-
Afrika 'n bietjie anders gelyk in begin '85 as einde '83? 

A: Dit was begin '84... 

V: Was dit begin '84? 

A: Op kampus was dit vir my nogal vreemd gewees om meisies op die kampus te sien loop en rook. 
Dit was... Dit het toe nou skielik... Blykbaar was dit toe nou toegelaat gewees. Ek meen in '82 mag 
hulle, was hier nog nie eers sokkies op die kampus gewees nie. 

V: Hierso? 



A: Hierdie kampus. Dit was 'n baie konserwatiewe kampus gewees. Jy weet, dit was 'n snaaksegeit 
gewees. 'n Vreemde verskynsel. Maar die gejaagdheid en vaste roetines. Dit het 'n ou, jy weet, my 
'n bietjie gevang. Om nou weer in 'n roetine in te kom. 

V: Mis mens soms Antarktika? 

A: Ja. 

V: Wat mis mens? 

A: Goed, die rustiger lewe. Ek meen, die rustig aan die een kant en die ander kant is dit 'n 
oorlewingstryd. Die skoonheid van die plek. Om... Jy sien, daar het ek geleer dinge sien wat ek 
nooit voor die tyd gesien het en na die tyd hierso ook baie gesien het. Soos 'n sun dog. Eerste keer 
daar gesien. En vandat ek terug is, kan nie sê hoeveel keer het ek al sun dogs gesien. 

V: Hierso? 

A: Hierso. 

V: OK, ek sal 'n bietjie uitkyk. 

A: By... Die ding is, jy het nou 'n gevoel van "as die wolkies so lyk, moet jy kyk vir hom." Hoë cirrus 
wolke, tipies. Twee-en-twintig grade weerskante van die son. Dis so duim tot pinkie afstand. 
Duidelik. Duidelik. Dus, SANAE het 'n ou se oë oop, dalk vir goed oopgemaak. Om meer oplettend 
te wees. Om ook maar hier rond te kyk in die stof. Daarso, is dit kyk in die sneeu. Die wolke is 
mooier. Dus, daar is... Die skoonheid van die plek. Spookspore in die sneeu. As sagte sneeu 
vasgetrap is en daar kom 'n wind en waai al die sagte sneeu weg dan bly hierdie spoor in die lug 
agter, hierdie saamgeperste sneeu. Die mirages van die ysberge oor die horison wat lyk of hulle 
berge is. Die trip berge toe. O, dis iets wat ek absoluut graag weer sou wou doen. 

V: Trip berge toe. 

A: Trip berge toe. Sun dip. As die son nou net aan die horison begin raak, jy weet. Iets wat jy nou nie 
hier sien nie. Wel, iets wat ek nog net een keer in my lewe gesien het wat ek daar gesien het: 'n 
green flash. Die son,  laaste stukkie van ondergang, dan is daar so 'n groen flits. En dit was op ons 
trip berge toe. Toe is dit nou op  die stadium wat die son lekker skuins ondergegaan het. En 'n 
rukkie onder. Ek meen dit was omtrent seker 10 uur die aand. En die horison was net sodat daai 
son was...'n Lang tyd was hy nou net die regte hoogte onder die horison gewees dat ek dit 
aanhoudend kon sien. Ja dis, jy weet, die natuur is eintlik fantasties daar. Die blou ys in die wind 
scoops. Om op daai ys te loop en kyk so af en die gevriesde borreltjies en... Jy sal sien as jy daar is, 
sal jy nou... Dis vreemde goed, ek meen, dis... As jy uit Afrika uit kom dan ken jy nie sulke goed nie. 
En dis mooi goed. 

  

 


