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JOHAN BROODRYK en HANS GROBLER 

Datum:   Oktober 2010 
Plek:      Potchefstroom 
Vraagsteller (V): Lize-Marie van der Watt | Departement Geskiedenis | Stellenbosch Universiteit 
Antwoordsteller 1 (JB): Johan Broodryk | Instandhoudingspersoneel |Oorname SANAE | 
  1990, 1996 
Antwoordsteller 2 (HG): Hans Grobler | Instandhoudingspersoneel | Oorname SANAE | 1999 
 
V: So julle was al twee op SANAE gewees ‘n slag of wat om instrumentasie te installeer ... 

HG:  Met oornames, ja. 

V:  Ja, met oornames. Watter jare was dit gewees? Sê net gou weer ... 

HG:  Ek was ’99, 2000 daar – millennium. 

JB:  Ek het nou gesê ek was in 1990 daar gewees, en toe weer ’96. 

V:  Met die nuwe basis? Het dit daarmee te doen gehad? 

JB:  Met die nuwe basis se bou, ja. 

V:  Oukei. Nou ... 

JB:  Ek het nooit die voorreg gehad om in hom te slaap nie, want ek is daar weg, toe is hy nog 
nie in werking nie. 

V:  O, oukei? 

JB:  Maar die span het toe daarna, na ek weg is ... 

V:  Nou waar het júlle dan geslaap? 

JB:  In tydelike containers wat hulle daarso op die vlaktes opgerig het. 

V:  En hoe was dit gewees? 

JB:  Nee, dit is warm genoeg. Dis nie koud of onplesierig binne-in nie. 

HG:  Dis natuurlik geïsoleer gewees. 

JB:  Dis die groot containers wat maar ... yskas. 

HG:  Skepe ... 

JB:  Dis basies maar soos ‘n yskas met ‘n deur; dis maar net nie koud nie; hy’s maar net warm. 

V:  Ek dink wat ons ook bietjie nou-nou kan doen, is bietjie deur die album blaai; dan kan jy 
ook vertel wat aan die gang is daar. Ek sien hierso foto’s van meel en eiers en goed ... 

JB:  Ja, dis maar die nuwe outjies wat daar kom, die eerste keer daarso. Hulle moet nou ingesit 

word. 
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V:  Hoe was die skeepsreis vir julle al twee gewees? 

HG:  Nee, vir my was dit lekker. 

V:  Ja, want jy was nie seesiek nie ... 

HG:  Nee, ek was nie ... So die tweede dag, toe ek onder afgaan om te gaan eet, toe voel ek so 
warm gloed, en toe eet ek en toe’s dit weg. 

JB:  Die interessantste vir my was die bootrit gewees. Want daar gebeur so baie goed op die 
see – die verskillende temperature en storms en wind en donkerte ... Dis verskriklik in die 
dag en in die nag daarso. 

V:  Is dit? 

JB:  Ja. 

V:  Want daar’s geen ligte nie; niks ... 

JB:  Nee kyk, in die Kaap...; daar’s mos altyd lig daarso, op die Suidpool self. 

HG:  Ses maande lig; ses maande donker. 

JB:  Ja, voor jy nog net weg van die Kaap is ... Dan terwyl dit nog donker word, dan’t ek baie 
uitgegaan in die aand en sommer daar gestaan en kyk. Daai see lyk so eerie, om so in die 
diep, donker water in te kyk. 

V:  Nou die instrumentasie, kan julle elkeen net kortliks sê wat spesifiek julle daar moes gaan 
doen? 

HG: Toe hy afgegaan het, het hy die RIO-meter gaan opsit, die eerste ene. Maar toe’t hulle ... 
Daar’s ‘n net onder hom, een ‘n half meter van die grond af ... 

JB: Ja, daar’s ‘n foto van hom daarso ... 

HG: O ja. 

V: Dit was nou in 1990 gewees? 

JB: Ja. Daar’s sommer ‘n los foto daar, so groterige los foto wat daar voorgelê het êrens ... Daai 
een daarso, ja. 

V: So jy moes in 1990 die eerste RIO-meter ... 

HG: Dis reg. 

JB: Opsit daarso, ja. 

HG: Jy sien, hierso is ‘n net ... 

JB: Dis amper so hoenderhokagtige ding. ‘n Klomp pale wat ... 

HG: Dan’s hy daar op en daar’s ‘n kop bo, eletronika in, met die vier antenna’s op; op elke paal 
is daar een. 
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V: Maar is dit nou die eerste RIO-meter van in Suid-Afrika gebou is? 

HG: Die sal ek nou nie weet nie. 

JB: O jis ja; dit sal jy vir Silver moet vra. 

HG: Maar toe ék nou daar was, toe sou ons hom gesak het, hier, dat die net op die ys lê. En dan 
net daai paaltjies met die antenna’s regop stel. 

V: Wat is die doel van die net? Om sneeu te vang? 

HG: Is ... Ek weet nie ... ‘n weerkaatsing ... 

JB: Ek dink dis maar ... Ons ... antenna het wat toe van ‘n weerkaatsende veld is of iets ... 

V: O, oukei, en dis hoekom mens hom kon laat sak dan? 

HG: Ja, dis hoekom hulle besluit het dit gaan hom nie affekteer nie. 

JB: Hy kon maar onder die ys ook gelê het; dit hoef nie alles bo die ys te wees nie. 

V: Oukei. 

JB: Die effek daarvan is nie so erg nie. 

V: Nou wat het mense vir julle vooraf gesê van Antarktika? Het julle enigsins geweet hoe om 
julleself en julle gereedskap voor te berei? 

JB: Nee, ons was nog nie vantevore daar gewees nie. Die mense het maar vir ons gesê wat ons 
moet doen. 

HG: Kyk, hulle het gereedskap daar onder. Ons het nie gereedskap saamgevat nie. Behalwe 
fisika natuurlik, hulle pak hulle krat met soos daai antenna-koppe wat ons hier maak, daai 
RIO-meter-koppe. Dié gaan alles saam, met skroefies en boute, moertjies; net wat jy kan 
dink. 

V: En met installeer, bedoel julle nou mens moet fisies die RIO-meter ... ? 

HG: Oprig soos hy daar staan. 

V: Oprig en gaan aanmekaarsit ? 

JB: Daar’s niks daar as ons daar kom nie. En dan skraap hulle net ‘n plat stuk gelyk; dan moet 
ons die pale inkap en vassweis en ... 

V: Nou dit moet nogal ‘n interessante oppervlakte wees om op te werk. Ek aanvaar dis nou 
nie soos rooigrond of iets wat jy ... ? 

JB: Nee, dis wel baie skoon; so jy kan daar gaan sit op jou bas as jy moeg is ... ! ... Jy sit die 
koeldrank langs jou neer en dan ys hy! Dis heerlik koud. 

V: En julle hande? Hoe’t julle daarmee gewerk, want dis nogal buite werk? 

HG: Nee, handskoene. 
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JB: Handskoene. 

V: En die onderhoud? Moes jy gaan onderhoud doen of ‘n ander masjien installeer ook? 

HG: Nee, ek het gegaan om die RIO-meter se net op die grond te gaan sit. 

JB: Die volgende jaar se model obviously nou. 

HG: Ja. 

V: En het julle dit reggekry? 

HG: Ons is hier weg die 25ste November met die skip. Ons sou so twaalfuur geseil het, toe seil 
ons eers drie-uur die middag. Toe’t ons gaan eet en slaap op die skip. Die volgende oggend, 
toe sê hulle net ons sal ... binne 15 minute dok ons weer in die Kaapse hawe! Toe was daar 
iets fout met die skip; ek weet nie watse sensor nie. Hulle het ‘n spaar ene gehad en die’t 
hulle ingesit, maar toe besluit hulle nee, dis nie veilig genoeg nie; hulle moet een van 
Johannesburg af laat invlieg. 

V:  Kaap toe ... 

HG: Kaap toe. En toe’t hulle hom gaan haal. So ek dink twaalfuur, toe ry ons weer. 

V:  O, so julle het toe nou ‘n hele dag later gery? 

HG: Ja. En die 13de ... die 14de Desember, toe ... Ons het die 14de Desember eers daar gekom. 
Toe’t ons die Duitsers afgelaai, en toe’t ons terug ... 

V: Was daar Duitsers saam met julle op die skip gewees? 

HG: Saam; ons het hulle by hulle basis afgelaai, met hulle goed. 

V: Het julle bietjie gekuier op die skip saam met die Duitsers? 

HG: Ja ... ! 

JB: Ek was nie saam met die Duitsers gewees nie. Ek was op ‘n ander skip. Ons was nie saam 
gewees nie. 

V: Ja, julle was nie saam nie. Jy was ’99, 2000 daar en jy 1990 en toe nou ... 

JB: ‘96. 

HG: ’96. 

V: Weer in ’96. So was dit lekker saam met die Duitsers op die skip? 

HG: Ja ag, jy’t nie veel met hulle kontak gehad nie, maar daar in die sitkamertjie en so aan, dan 
kuier jy maar ‘n bietjie saam met hulle. 

V: En hulle is by Neumayer dan afgelaai? 

HG: Ja. Ek dink hulle sê die ys daar is so ‘n halfmeter dik, dan ry hulle met die kruiptrekkers, met 
sleepwaens, daarop. 
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V: Op ‘n halfmeter ys? 

HG: Ja. 

V: Dit klink vir my gevaarlik! 

HG: Dit klink vir my nie lekker nie! 

JB: Daar het blykbaar van die kruiptrekkers al deur ys geval al. 

V: Ja, ek kan dink. 

JB: Nie die slag toe ek daar was nie, maar ‘n vorige keer. 

V: Nou op die skip self, was daar enige werk wat julle daar kon doen, of was ... ? 

HG: Op die skip kan jy niks doen nie. Daar was nie ... 

V:  So toe julle nou ... Julle het nou vir 2 weke basies niks gedoen nie ... of gelê en ... ? 

JB: Ag, jy lees maar boek en speel ... 

HG: En gaan staan bo-op die skip en kyk vir die voëls, die seemeeue ... 

JB: Veerpyltjies en ... Daar’s ouens wat gym toe gaan in die oggende; ons het bietjie gym toe 
gegaan. 

V: Oukei. 

JB: Dis ‘n baie luilekker lewe, maar jy kan niks buitekant doen nie, want dis te koud. Maar jy 
gaan net af en toe buitekant toe net om iets anderste te doen, net vir so 5 minute ... 

V: Om bietjie vars lug te kry. 

JB:  Ja. 

V: Nou vertel bietjie ... Is julle albei deur die Koning Neptunus “aanvaar”? 

HG: Ja ... 

JB: Ja, na .. 

V: Is daar ‘n foto hier? 

HG: In die water; –2 grade. 

JB: Na ons met meel ... 

V: Dit was nie julle storte wat warmgemaak is nie? 

HG: Nee. Die storte op die skip was warm water. 

V: Ja, maar na die hele ... 

JB: Baie keer, ek weet, na die ... Toe ons daar was, dan draai hulle die water af na die tyd. En 
dan kan jy nie gaan skoonmaak of was of stort nie. 
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V: Wel, nie behoorlik nie ... 

JB: Sommer net om bietjie ... 

V: Nou het dit nie weer bietjie gevoel soos in Matriek of wanneer ... studentejare ... ? 

JB: Ag, baie pret, want almal speel saam; dis eintlik groot pret. 

HG: Kyk, ek was al bietjie ouerig gewees, en hulle het my respekteer. Hulle het my so drie keer 
gedip daar in daai koue water. Nee, toe ek nou gaan dat hulle ‘n eier op jou kop breek en 
meel op jou kop gooi, toe bloei my neus van die koue. Toe sê hulle nee, nee, nee; gaan 
maak maar reg! 

JB: Gaan siekeboeg toe! Die slag toe ons afgegaan het ... Hulle het probeer om ons langer 
tydperk daar te laat werk, want die tydperk wat ons daar gaan werk is redelik min vir ons 
oorname. Toe’t ons ek dink ‘n week of twee weke vroeër gery op die skip. Maar toe’s hier 
so baie pakys en toe’t ons só baie vasgesit, toe’t ons in elk geval nog dieselfde tyd daar 
aangekom. So dis net ... Ek was 30 dae op die skip gewees. 

V: Joe! Dis ‘n hele maand ... 

JB: Ja. En op pad terug vat hy 7 dae. So ... 

HG: Ja! 

V: In die pakys, wat doen hy dan om die pakys te breek? Want die Agulhas is nie ‘n ysbreker 
nie ... 

HG: Nee ... 

JB: Hy stamp ... 

HG:  Hy roer die heeltyd so ... 

JB: Hy vat die hyskraan, die groot hyskraan, dan laat hy die arm uitswaai, dan trek die hyskraan 
die skip oor; dan swaai die hyskraan anderkant toe, dan ... 

V: Maar moet dit mens nie nog ook ‘n bietjie seesiek maak nie? 

JB: Nee, ag nee. Dis stadige aksie. 

HG: Dis min. 

JB:  Dis ‘n baie stadige aksie. 

V: Oukei. Nou wat is mens se indruk as jy aankom in Antarktika? Wat is mens se eerste 
indruk? 

HG: Wel, jou eerste indruk as jy daar ... as jy oor die 60ste breedtegraad gaan en hulle dip jou in 
daai koue water, dan’s dit nou die hele rigmarole daar ... 

V: Ja. So jou eerste indruk is dit flippen koud? 



7 
 

HG: Dis koud. Nee, kyk, teen daai tyd het jy lankal ysberge getref ... 

JB: Padlangs koms jy dit agter al, ja. 

V: En hoe lyk dit as jy by die ice shelf aankom? Wat ... ? 

JB: Dit lyk baie vreemd, want ... 

HG: Ja, so plat; dit lyk soos ‘n tafel. 

JB: Die eerste keer, dan kan jy nie dink dat daar so groot yswal is nie, want daai helikoptertjie 
lyk só groot wat daar oor die goetertjies ry daar. 

HG:  Maar die skip ook; die skip gaan staan teen hom, dan moet hulle ‘n skuinste daar skraap, 
anders kom die skip se hyskraan nie daarbo by nie om die goed af te laai nie. So ... Maar 
wat ‘n bietjie sleg is daar, met die skraap daar, dan sit jy op die skip, dan kyk jy vir die 
bulldozer, dan kom hy, dan skraap hy hier tot by die kant, dan val daai ys af, terug, weer 
vorentoe ... ! 

V:  So lyk dit ... 

JB: Dis ‘n scary werk, daai ou wat die bulldozer bestuur ... 

HG:  Ja, want hy ry tot op die kant. 

JB: ... om daai ding te ... die yswal ... 

V: Ja-nee, ek vra nou, so is daar maar benoude oomblikke dan, wat jy so kyk vir die ... ? 

JB: Ja, ek dink veral die ... Ek het al met die drywer gepraat van daai ... van die bulldozer. Hulle 
is bang; dis rêrigwaar ‘n gevaarlike werk. 

V: Want jy kan met bulldozer en al in die water val. 

HG: Ja. 

V:  En as ‘n mens nou daar aankom, hoe het hulle die wetenskaplikes en tegnici van die skip af 
gekry? Het julle maar gevlieg? 

JB: Ja, ons is maar met helikopters gewees, ja. 

HG: Ja, ons het hulle ook ... het hulle daai wal gestoot, en toe vind hulle nee, die ys het onder 
weggebreek; hy’s los. Hulle kan nie die goed daar oplaai nie. Toe moet hulle ‘n nuwe ene 
stoot. En toe vlieg hulle ons met die helikopter in. Nou ek is na die nuwe basis toe; hy was 
nog by die ou basis. Oukei, jy’t gebou aan die nuwe ene. 

JB: Ja. 

V:  En as mens nou daar aankom op daai basis, hoe lyk die mense wat vir ‘n jaar daar was? 

HG: Nee, hulle loop kortbroek en plakkies en almal ... 
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JB: Almal van hulle lyk amper soos ek daar lyk: lang hare en volbaarde en ... half ... nie 
verwaarloos nie, maar jy kan sien dat hulle nie baie aandag gee aan ... 

HG:  ... nie sy huis verlaat nie! 

JB: Jy weet, dis nie die metrosexual tipe van looks wat hulle nou het nie. 

V: Mooi skoon geskeer en so nie ... En dan, hoe reageer hulle daarop dat hierdie klomp mense 
nou daar aankom? 

HG: Nee, as jy daar ... land daar ... hy’s nie bekaf nie ... 

JB:  Nee, daar’s niks snaaks nie ... 

HG: En dan sit hulle daar in die hangar met ‘n tafeltjie; dan moet jy kom, paspoort gee, dan tjap 
hulle hom “Antarktika” ... ! Ek kan nie onthou wat daarin staan nie! 

V: So het julle al twee Antarktiese tjaps? 

HG:  Ja. 

V: Was julle self ... Kon julle die Duitse basis sien? 

HG: Nee, ek kon nie. 

JB: Nee, ek was nie daar gewees nie. 

V: Nie een van julle daar gewees nie? 

HG: Nee. Nee, ons het net daar by die ys gestop. 

V: O. 

JB: Want gewoonlik, die oorname, daar’s nie genoeg tyd nie. Dis ‘n baie besige program net 
om die goed opgesit te kan kry. 

V: Ja, dis nou my volgende vraag. Hoe loop die dag in die lewe van iemand wat ‘n RIO-meter 
moet gaan opstel? 

JB: Jy begin maar vroeg ... 

HG: Ons het so sewe-uur begin werk. Ek kan nie onthou hoe laat was ete nie ... Halfag of aguur. 
Dan eet jy eers gou-gou en dan gaan weer uit; dan gaan werk jy weer. 

JB: Jy werk tot elfuur in die aande toe daarso. Jy sit lang ure in daarso, ja. 

V: Sit jy lang ure in? Help dit dat die son skyn? 

JB: Ja, maar dis nog steeds koud. Hier van nege-uur se kant af raak dit ... Jy kan voel, ewe 
skielik, dan raak dit koud. 

HG: Die windjie roer, dan begin dit koud ... Hoe hoër die wind se spoed gaan, hoe laer gaan die 
temperature af. 

V: En hoe’t dit ‘n mens se slaappatrone beïnvloed, die tot-elfuur-werkery? 
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HG: Nee wat ... 

JB: Jy gaan maar volgens die horlosie, want onder in die containers  is dit donker. Jy’t nie ‘n 
venster wat jy oopmaak dat jy kan sien die lig skyn daar in nie. 

HG: Ag ja, daar in die basis ook. In die basis ... so dik; as jy daai gordyntjie toetrek, dan’s dit 
donker binne. 

V: Ja, dan kan jy voel dis nag ... 

HG:  Ja. 

JB: Ja, maar dis vreeslik vreemd. Dis ‘n groot aanpassing op die skip, soos hy nou verder suid 
gaan, hoe langer ... hoe ligter dit bly. Daarna was dit vir my so vreemd om in die middel van 
die nag op te staan en die son skyn. Dis ‘n rêrige aanpassing vir my gewees, nou. 

V: En Kersfees? Was julle albei daar gewees oor Kersfees? 

JB: Ja. 

HG: Ja, Kersfees was ons daar ... 

V: Het hulle ‘n spesiale diens gehad? Etes gehad? 

JB: Ons het ‘n Kersete gehad, ja. Daai ... is ‘n prentjie daar van daai klomp pizza’s en goeters; 
dis ‘n Nuwe Jaarsete gewees daai, of ‘n Oukersaand of Kersdagete gewees. 

V: Nou wat het julle gedoen met die millennium daarso? Was dit ‘n spesiale ding vir julle 
gewees of nie regtig nie? 

HG: Nee, nie rêrig nie. Ons het maar daar gesit en kuier, daar in die kroeg. 

V: Het hulle in daai jare nog ‘n drankvoorraad gekry van die ... ? 

HG: Nee, jy moes jou eie drank saamvat. Jy moet jou eie drank saamvat. 

JB: Ja, jy moet jou eie drank ... Jy moet mooi beplan om jou eie drank saam te vat.  

V: En dit te laat hou ... 

HG: Ja, dis nou die groot ding. Daai ouens wat daar gebly het, het van appels wat daar was, toe 
hulle drank op is, toe maak hulle bier van die appels. 

V: So hulle drank het opgeraak? 

HG: Wat noem hulle dit? “Appeltika” of so iets. 

V: “Antappeltika” ... ! Dis ‘n goeie naam ... 

HG: Ja. 

JB: Maar dis verskriklik maklik om biltong te maak daarso. Want binne ‘n kwessie van twee dae 
het jy biltong. 

V: Het julle dan vars vleis gevat, of het julle biltong van bevrore vleis gemaak? 
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HG: Bevrore vleis. Lieflike vleis, hoor. Rump steaks; bokse vol. 

V: Ja, ek verstaan mens eet nogal baie vleis op Antarktika. 

JB: Baie goeie kos; baie lekker kos daarso. ‘n Mens kan nie kla oor die kos nie. 

HG: Nee, baie lekker ... Moet sê ... 

V: Klink my mens kry lekker soetgoed ook? 

HG: Jy kry baie chocolates; sommer so paar slabs. 

V: Wat aan jou uitgedeel word? 

HG: Ja, dis reg. 

JB: Ja, daar’s van ... 

V: Is daar aan julle ook uitgedeel in 1990? 

JB: Ja. Daar staan in die kombuis, is daar onder ‘n rak goeters. Daar staan koekies en beskuit en 
chips en goeters. Jy vat net vir jou daarso. 

V:  Lekker! 

JB: En bully beef wil ... 

V: Bully beef? 

JB: As jy lus is vir bully beef, dan vat jy ... 

V: Hou jy van bully beef? 

JB: Ja ... Maar ek dink ek’t van bully beef gehou! 

V: Ja! 

JB: Want ek het ook eendag geskryf in daai stukkies wat ... Ag, die ouens vat daarso as hulle 
gaan slaap die aand, dan vat hy vir hom koekies of blikkies kos of iets. 

V: Nou julle werk met die installering van hierdie goed was ook buite gewees. Nou hoe’t die 
weer julle werk beïnvloed? Want dit is ... 

HG: By my, baie. Want ons het seker omtrent die 15de eers op die basis aangekom. En toe wag 
ons nou vir die goed om ingesleep te word om daar te kom. En toe die meeste van die goed 
daar is, toe kom daar ‘n storm op. Toe gaan die temperatuur hier na ek –46 toe of iets. Ek 
weet nie waar was die wind nie. In elk geval, toe sê hulle nee, hulle gaan met die 
stootskrapers ‘n plat plek skraap, waar ons kan solank uitmerk en so aan. Ag, hulle het ‘n 
hengse berg sneeu seker daar bo-op gegooi, want toe’s die ding heel skeef. Toe sê hulle 
nee, hulle sal, as ... Een van die bulldozers het so ‘n tand voor; hulle gaan ... ‘n ripper. Hulle 
gaan hom ... Maar hy’s op die ... Wat noem hulle daai basis naby die strand, naby die see? 

V: E-base? 
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HG: E-base. Hy’s daar. Hy moet daarvanaf kom. Maar dit vat ‘n dag voordat hy hier is. Nou jy 
doen niks in daai dag nie. En ek het hom so gestaan en kyk toe hy kom. Daar waar hy moet 
gaan skraap, toe hy so kom; toe hy daai punt so indruk, toe spring hy so in die rondte. So, 
om die blou ys. Toe’t hy daar so die hele middag so gerip, gerip, gerip ... Hy’t omtrent niks 
afgehaal nie. Toe besluit hulle nee, dit gaan nie werk nie. Toe gaan kry hulle die bulldozers, 
toe bring hulle al daai sneeu weer terug. Toe maak hulle hom gelyk. 

V: Agge nee! 

HG: ... bietjie vas ... ! 

V: En ‘n witsig? Het een van julle ‘n ... ? 

HG: Nee. 

JB: Ja. Ja, daar was ‘n paar keer gewees toe jy net ... 

HG: O, jy bedoel die witsig? Ja. 

V: Ja; die whiteout. 

JB: Wat jy niks kan sien nie. 

HG: Ja, die whiteout. Nee, ek persoonlik ... 

V: Wat hulle julle buite gevang het, of ... ? 

HG: Nee ... 

V: Was julle maar die heeltyd binne? 

 

JB: Nee. Terwyl jy daar is, gaan jy maar uit buitekant toe, gaan kyk hoe lyk dit. 

HG: Nee. As daar ‘n gatjie iewers is, dan bring ... vat hy daai sneeu daar in. 

JB: Ja, die ou basis daarso ... Hy was omtrent so ... Jis, ek kan nie meer onthou nie ... omtrent 
so 17 m of 15 m onder die ys gewees al, die eerste keer wat ek daar was. Dan, in die 
kombuis, daar was ‘n windspoedmeter en ‘n temperatuurmeter. En as jy die oggend 
opstaan, dan kyk jy wat is die windspoed en kyk wat is die temperatuur, dan het jy darem 
‘n idee – gaan jy werk vandag of gaan jy nie werk vandag nie. 

HG: Nee, op die nuwe basis ... 

V: En as jy nie kan werk nie ... ? 

JB: Ja-nee, dan doen jy niks. Jy kan niks doen nie. Dan sit jy, klim terug in die bed ... 

HG: Dan sit jy rond. As jy genoeg drank saam gevat het! 

V: Op die nuwe basis? Hoe ... Wat gebeur daar as jy ... ? 
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HG: Nee, daar was ‘n laboratorium waar hulle ‘n rekenaar gehad het. Ek dink elke 10 sekondes 
gee hy vir jou die temperatuur buite, die windspoed, die temperatuur binne en nog goed – 
ek weet nie wat alles nie. Terwyl ons daar was, het een slag daar voor hom gestaan en kyk, 
toe gaan die windspoed so af, af ... Toe’s hy nul. Toe tel hy weer op; toe gaan hy weer op. 

V: Sjoe. 

HG: Tien sekondes by nul gewees, toe gaan hy weer op. 

V: So ... Ek wou nou iets vra oor die ou basis ... So dit was redelik al vervalle gewees binne, of 
hoe’t dit gelyk? 

JB: Ja, die drukking van die ys raak so hoog, hy ... 

V: Klink dit nie bietjie soos ... As jy moet slaap, dan hoor jy al hierdie snaakse krake en goed 
nie? 

JB: Ja, hy kraak, kraak so ... 

V: Dit moet nogal nie aangenaam wees nie ... 

JB: Ag, nee, dis ... 

V: Raak ‘n mens gewoond daaraan? 

JB:  Ja, mens raak gewoond daaraan. Maar dis darem ‘n redelike stewige konstruksie nog 
steeds. Hulle sal nou wel altyd met pale gestut het en goeters, om seker te maak dat hy nie 
... Dit is groot pype, soos ‘n staalpyp, en dan’s daar containers binne-in die pype. Jy sal daar 
ook kan sien; ek sal vir jou verduidelik as ons daar kyk. En dan keer dit dat die pype nie die 
containers squash nie, want dan kom die koue in. Dan’s die isolasie stukkend. Maar dit is ... 

V: Ja, dit sal nie goed wees nie. 

JB: Later het die goeters te erg geraak en toe ... 

HG: Ja, toe ek daar was, het hulle vir die laaste keer gaan kyk of hulle nog kan iets uitkry uit daai 
ou basis uit. 

V: Wat wou hulle daar uitkry? 

HG: Kyk, wat kan hulle uitkry? Is daar nog iets wat hulle kan uitgehaal word? 

JB: Ek weet nie ... Daar is baie kaste en goeters wat hulle glad nie kon uitkry nie, wat net 
daarso is. Eventually gaan dit onder in die see uitval, en dan ... 

V: Wat sou nou in hierdie kaste wees? 

HG: Nee, ek weet nie wat ... 

JB: Ag nee, dis sommer staalkaste – klerekaste en kombuisrakke en weet, allerhande sulke 
goetertjies, ja. Wat net al te gesquash was en te groot was om uit te vat en die moeite 
werd is om uit te bring. 
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V: Nou die nuwe basis het seker toe nog heel luuks gelyk toe jy daar aankom? 

HG: Ja-nee kyk, daar was nog goedjies wat hulle gedoen het. PWD gaan elke jaar af en dan werk 
hulle maar nog aan die basis. Goedjies wat nie afgehandel is nie, en so aan. Hierdie ou wat 
die basis ontwerp en gebou het, hy sê die eerste keer wat hulle hom opstart daar, alles toe, 
hy’t drie V-8 of V-16 masjiene – ek kan nie onthou nie – wat hulle die exhaust-hitte gebruik 
het om die hele gebou te verhit. Hy sê hulle het al drie opgestart; hy sê dit was nie lank nie, 
toe gooi hulle deure oop. Toe’s dit te warm. 

V: Ja, ek kan dink. 

HG: Daai hele basis hardloop net met een masjien se hitte wat hy opwek. 

V: Ongelooflik. Toe jy in 1990 af was, was daar al Kleurling-werkers gewees van PWD wat 
afgaan? 

JB: Ja. 

V: En Moslem Kleurling-werkers? 

JB: Nee, daar was nie Moslems gewees ... 

V: Nie sover jy weet nie? 

JB: Daar was beslis Kleurling-werkers daar gewees al. 

V: Wat ook saam met julle op die ys gebly het en ... 

JB: Ja. 

V: O. En het hulle in ‘n aparte container gebly, of ... ? 

JB: Hulle sorteer hulle maar self so uit, jy weet. Ons bly in sekere containers en hulle bly in 
ander ... Maatjies-maatjies. Hulle is almal maatjies gewees wat van die Kaap af kom, en ons 
het nou nie van die Kaap af gekom nie. 

V: So julle het dit maar so gewerk.  

JB: Dis maar ‘n natuurlike skeiding wat hulle so onder ... 

V: En wanneer was jy toe weer daar gewees? 

JB: In ’96. 

V: ‘96. Was dit toe anders gewees, of was dit maar dieselfde storie? 

JB: Dit was baie dieselfde gewees. 

V: En toe jy in ’96 daar was, was dit die tyd toe daar baie dignitaries afgekom het, of was dit 
voor die basis reg was? 

JB: Dit was voor die basis reg was. 

V: So was dit tydens ‘n konstruksie-voyage gewees of was dit tydens ‘n gewone oorname? 
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JB: Nee, dit was ‘n gewone oorname, maar die konstruksie was nou klaar gewees. 

V: Ja. Nee, want ek weet hulle het in daai jaar ‘n hele paar keer konstruksieskepe afgestuur, 
ook van die militêre skepe ... 

JB: Nee, ekself het nie rêrig aan die basis gewerk self nie. Ek werk op die ander ... op die RIO-
meters. 

HG: Nadat hy daar was. Dis toe Cecil daar was wat die dignitaries daar was. Vir die opening, ja. 

V: Ja, met die opening was hy waarskynlik daar. 

HG: Ja, hy en Stoker en almal is af. 

V: Ja, ek dink hy en Stoker en Martin du Preez en ‘n klomp van die ou garde wat lank betrokke 
was, is af. Met ‘n spesiale skip ook; dit is spesiaal so gemaak dat hulle nie almal drie 
maande daar moet sit nie. 

JB:  Ja, dat hulle nie ‘n lang trippie moet afvat soontoe nie; ja. 

V: Ek dink hulle het van die mense selfs afgevlieg; hulle het nie met die skip afgegaan nie. 

HG: Ja, terwyl ons daar was, was daar toeriste wat daar kom land het. 

V: Ja? Vertel bietjie meer. 

HG: Hulle het daai tyd vir ons gesê wat betaal hulle ... Ek dink hulle het van Amerika af gekom, 
of iewers. Daar geland, toe daar by die basis in by ons; toe die aand daar geëet en ... 

V: Waarmee het hulle geland? Met ‘n skip? 

HG: Vliegtuig. Daar op die ys. 

V: Hoeveel van hulle. 

HG: Jong, as ek so moet skat, daar was seker goed ‘n 20, 25, 30 ... 

V: So dis met ‘n groot vliegtuig gewees ... 

HG: Ja, dis ‘n redelike groot ... 

V: Was dit op ... Die ys-aanloopbaan, was hy toe reeds gebou gewees dan? 

HG: Nee, daar was nie ‘n aanloopbaan nie. Nee, hulle het maar daar op die ys geland. Toe’t 
hulle die aand daar in die basis geslaap ook. Geëet; die volgende oggend toe sê hulle nee, 
hulle is hier vir die avontuur. Hulle het almal tentjies saamgebring; hulle slaap onder die 
vlerke van die vliegtuig. 

V: Oef! En? Het hulle toe onder die vliegtuig ... 

HG: Ja-nee, hulle het onder die ... daar gaan slaap! En die volgende dag, toe wil hulle vlieg, 
maar toe’s die wind te sterk, toe moet hulle nog ‘n dag daar bly. 

V: So hulle het baie kort gebly? 
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HG: Ja-nee, dis net ... Hulle is toe na ‘n ander basis toe. Ek weet nie watter basis is hulle toe nie. 

V: Mag ek só sê: dit het maar gelyk soos net ryk toeriste, want hulle moes seker nogal betaal? 

HG: Ja-nee, dis ‘n duur storietjie gewees. 

V: (Ja.) En het hulle ... Julle weet nie of hulle vooraf toestemming moes kry of iets nie? 

HG: Nee, dié weet ek nou nie. 

JB: Nee, ek het nie ... Daar’t ook ‘n vliegtuig kom land toe ek daar is ... Ek dink dis die tweede 
keer toe ek daar was, in ’96. Maar ek kan nie onthou wie was dit gewees of wat hulle 
missie was daar nie, maar ek dink dit ... ook tipe van ... 

HG: Ja, hy’s omtrent so groot soos ‘n Dakota-vliegtuig. 

JB: Ja. Ook so Dakota-dingetjie gewees. Wat hulle ook net ‘n baan so bietjie geskraap het 
daarso en afgemerk het. 

V: Ja. Nou as mens die eerste keer dit ... Ek bedoel, julle het seker al sneeu beleef voor julle 
afgegaan het, of ... ? 

HG: Ja, eenkeer darem. 

V:  Was dit ‘n massa sneeu ... Het julle ‘n sneeuman gebou? 

HG: Daai’s ‘n ander ding ... Daai’s droë sneeu. 

V:  Ja, dis mos nie ... Dis nie dieselfde tekstuur wat ‘n mens nou dink aan sneeu hier nie. 

HG:  En daai blou ys is baie mooi. As jy ‘n stuk van hom afkry en jy gooi dit in jou dop in ... Hy 
hou; drie, vier doppe lank! 

V:  O, regtig?! En hoe proe yswater? Proe dit anders as water hier? 

JB: Nee, ek dink nie dit proe anderster nie; nee. 

HG: Nee wat. 

JB: Hulle sê dis baie sleg om permanent van daai water te drink, want hy’t nie chloor en 
allerhande sulke goeters in nie. Hulle sit eintlik chloor by daarso ... 

HG: Die lug is droog. 

JB: ... in die behandeling van die water. Want anderster word jou tande bruin en ... 

V: En vrot hulle ... 

JB: Ja. 

V: Moes julle help met smellie? 

JB: Ja. Elkeen het maar so skivvy-beurt gehad. 

V: So skivvy-beurt. 
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JB: Dan moet jy wasgoed was ... 

HG: Ek was nie baie lank daar nie. 

JB: Jy moet kos maak die dag; jy moet die toilette skoonmaak; jy moet die smellie vol hou, dat 
daar water kan wees ... 

HG: Nee, ons het ... Hulle het ons ... My en ‘n paar ouens het hulle die 2de Januarie, het hulle 
ons weer teruggevlieg skip toe. Ons sou die 2de weer gevaar het. Maar toe sit die skip vas; 
toe sit hy vas tot die 5de dink ek. 

V: O, so toe’s julle ook nog ‘n ruk lank op die skip ... 

HG: Maar hy wil nie af nie! Helikopter het jou daar afgelaai, en nou sit jy daar op die skip, op die 
ys. 

JB: Die slegste dag wat ek daar gehad het, was juis met hierdie skivvy-beurt wat mens het. En 
daar was toe toevallig besoekers gewees van ‘n ander basis af, wat nie mooi geweet het 
hoe werk veral die toilette nie. Nou wat jy daar ... Dit lyk soos ‘n lang drop, maar dan’s daar 
‘n emmer binne-in die drop, en dan’s daar ‘n klomp plastieksakkies, en dan vat jy ‘n 
plastieksakkie en dan haak jy hom so oor vier spykertjies daarso, dan doen jy jou besigheid 
by die sakkie; dan as jy klaar is, dan knoop jy hom toe en dan ... ja, haak jy hom af. Nou 
hulle het nie geweet van die sakkies nie. Dan gaan sit hulle daar in die emmer, dan moet ek 
my emmer gaan skoonmaak wat hulle ... 

V: Ag nee! Nee, nee! 

JB: Dis snaaks; dit het twee keer agter mekaar gebeur. Twee keer wat ek op my skivvy-beurt 
was, het dit gebeur. 

V: Ai! Van watter land het hulle dan nou gekom? 

JB: Ek kan nie onthou nie ... 

V: Noorweërs of ... ? 

JB: Nee, ek kan glad nie onthou watse besoekers dit was nie. Maar hulle’s net nie mooi ingelig 
gewees hoe dit daar ... hoe dit nou werk nie; hoe dit veronderstel is om te werk nie. 

V:  Ek wonder ... Was dit nog so toe jy daar was in 2000? 

HG: Nee, nee. 

V:  Toe’t hulle nou biologiese ... 

JB: Nee ... Hulle verwerk nou alles, ja. 

HG: Daar’s ‘n gewone toilet ingebou; ‘n rioolstelsel ... 

V: Wat jy spoel? 

HG:  ... wat die water suiwer en alles; ‘n watersuiweringstelsel ... 
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V:  O, oukei. 

HG: In die basis ingebou. 

V: Maar dis ook nou die nuwe basis? 

HG: Ja. En dit gaan alles binne-in ‘n tank in en dit kom terug Suid-Afrika toe na die tyd. 

V: Toe julle daar was, het julle geleentheid gekry om die nuwe basis te sien? 

JB: Nee, ons het daaraan gewerk, maar bo-op ‘n [?] gewerk; in die omgewing gewerk. 

V: Ja, maar julle kon nie binne-in gaan kyk nie? 

JB: Ja. 

V: O, het julle? 

JB:  Ja. Nee, ons het baie ingegaan, want die planne was binne gewees. Om die planne wat ek 
aan gewerk het ... was binne gewees. Kan nie buitekant ... 

V: Na die planne kyk altyd nie ... So nie een van julle is ooit gevang deur slegte weer terwyl 
julle buite gewerk het nie? 

HG: Nee ... 

JB: Nie onverwags nie; nee. 

HG: Ja-nee, dis nie onverhoeds nie. Ons werk buite, dan begin die windjie opkom, en dan ... 
Kyk, die ander ouens was nou baie daar ... Hier op ‘n kol, dan kan jy sien hy begin nou ‘n 
bietjie witterig raak, die windjie begin stoot. Dan sê hy nee, terug. Blykbaar ... lyk my hierso 
so by 20 km per uur, dan moet jy terug, in die basis. 

JB: Daar waar ons gewerk het, is so 1 km van die basis af gewees. En ons het maar daarso ‘n 
ekstra tent gehad en kos en goetertjies, vir ingeval ons oorval sou word deur ‘n vinnige 
storm. Maar as hy so bietjie deinserig raak, dan kyk ons nou gedurig maar op en ... 

V: Moes julle stap soontoe, of het julle Ski-doos gehad? 

JB: Ons het Ski-doos gehad. So een Ski-doo gehad. Ag, ons het gestap ook partykeer, maar 
meeste van die tyd ‘n Ski-doo gehad. 

V: En nou het júlle vooraf enige veiligheids ... safety training gekry, of enige so iets? 

JB: Nee. Ag, ons het ... Soos ons maar werk in ‘n werkswinkel, weet ons van veiligheid; hoe om 
nie te maak nie en ... 

HG: En ons het nooit dat ons ver uitgaan nie. 

V: En Cecil, hy’t ook seker vir julle vertel ... Was hy voor julle al daar gewees? 

HG: Ja-nee, hy was voor ons daar. 

V: So het hy ook vir julle bietjie vertel toe julle nou gaan? 
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JB: Ja, ek kan nie presies onthou wat hy vertel het nie, maar ek glo hy sou vir ons gesê het ... 
Ons het die gedagte gekry hoe dit daar is en wat gebeur daarso. 

V: Meer staaltjies ... 

HG: Hierdie ou wat die basis gebou het, toe ons nou terugvaar, toe sê hy nou wat gaan jy vir die 
mense nou sê, hoe lyk Antarktika? Toe sê ek: hy’s spierwit en hier en daar staan ‘n swart 
klip! Wat meer kan jy sê? 

JB: Maar dis maar ‘n yswoestyn. Dis ‘n baie barre ... ‘n Mens raak verveeld met die omgewing, 
want dit lyk dieselfde. Hy lyk wit, en so is hy. Hy’s nie ... soos byvoorbeeld op die skip, wat 
elke nou en dan verander ... 

V: Wat jy elke nou en dan ‘n ander voël sien of so iets nie. 

JB: Ja. 

HG: Ja, jy kan nie glo ... Jy’s so ver uit op die see, en dan’s daar baie voëls. Jy kan nie glo daar’s 
so baie voëls daar waar net water is nie. 

V: Ja, want land is ver. 

JB: Albatrosse, hulle vlieg 14 dae aaneen om by ‘n plek uit te kom. 

V: Het julle op die rit, het enigeen van julle by Bouvet langs gegaan? 

HG: (Nee.) 

JB: Ja, ons was daar by Bouvet gewees. Kyk, daai slag het een van die helikopters se motore 
het klaar geraak. Toe’t hulle ‘n ander een ingebring van die Kaap af met SA Tafelberg, en 
toe’t hulle hom daar oorgegooi op die SA Agulhas, en ook petrol ingegooi, want die SA 
Agulhas het ook nie meer petrol gehad nie. Want hy moes ook so baie rondry daarso vir 
een of ander iets, so ... 

V: Oseanografiese werk of so ... 

JB: Ja. 

V: So, toe’t julle ‘n stukkie gehang daar by Bouvet? 

JB: Ja, net daar rondgehang en ... 

V: Het julle ... Kon julle Bouvet sien? 

JB:  Ja. Daar is ‘n plekkie van daarso af, wat die SA Tafelberg daarso is. Hy’s so grys. 

V: Dit was nou in 1990 dan gewees? 

JB: Jis, ek ... Maar nou ja, ek dink dit was 1990 se trippie gewees, ja. 

HG: Nee, ons sou gaan ... Die ouens sou die weerballonne daar, party plekke, maar omdat ons 
nou ‘n dag later uit die Kaap uit is, toe sê hulle nee, hulle sal dit later doen. 
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V: En julle het niks ... Nie enige een van julle het diere saamgevat of ... ? 

HG: Nee, nee. 

JB: Nee. 

V: Of teruggebring ... ? Hoe was die reëls gewees in 1990? Moes julle redelik skoonmaak aan 
julle boots en klere, of was daar nog nie streng omgewingsreëls nie? 

JB: Nee, ons het niks ekstra hoef te gedoen het nie; nee. 

V: Oukei. 

JB: Wat jy spesiaal moes afwas, as jy daar afklim, of so iets van die aard? 

V: Ja. 

JB: Nee. 

V: Moes julle nie dit gedoen het nie? 

JB: Nee. 

V: Nou wat’s die uitdagings van werk op Antarktika? 

JB: Daar’s Bouvet; en dan daai ene, daar kan jy ... 

HG: Die uitdagings is om die tyd te kry om jou werk te doen. Dat die weer jou nie vang nie. Om 
dit klaar te maak. 

JB: Van van die werke wat ons doen, is almal sweiswerk, en die laaste een wat ek gedoen het, 
is antenna’s opsit. Dan’s daar tot 5 mm-skroefetjies en boutjies, en moertjies wat jy moet 
indraai. 

HG: Met ‘n handskoen kan jy nie werk nie ... 

JB: Jy kan nie; daai handskoen is te dik. Jy kan nie. Want as hy in die ys inval, is hy weg. Jy kan 
nie ... 

V: So jy moet die handskoen gou-gou afhaal en hom gou ... 

JB: Ja, dan trek jy gou die handskoen af; dan sit jy hom gou-gou in; dan ... 

V: Maar vries hy nie soms aan jou hand vas nie? 

JB: Nee, hy’s droog; hulle’s droog. Hy’s nie nat nie. 

V: O ja, natuurlik. 

JB: Daar’s nie water nie. En dan vat jy weer die spannertjie en dan draai jy dit met die 
spannertjie vas. 

V: So kry mens daai gevoel van vries ... Raak mens se hand na ‘n tyd dood, of het dit nie so ver 
gegaan nie? 
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JB: Nee, ek het op ‘n stadium ligte frostbite gehad. Dis ... Die vingerpunte begin so naalde en 
spelde te voel. 

HG: Van te veel handskoene uittrek. 

JB: Ja, maar jy kan nie anders jou werk doen nie, jy weet. Dis ‘n kans wat jy vat ... 

HG:  Soos Prof Stoker ook vir ons gesê het: ‘n ding wat hier werk, werk nie noodwendig daar nie. 
So hier maak ons goed met daai klein skroefetjies; daar’s daai skroefetjie te klein, want jy 
kan hom nie mooi vasdraai nie. 

V: Ja, ja. 

JB: Maar jy kan nie dikker skroefetjies gebruik nie, want die pype is van so aard. Die pypies kan 
net so dun wees, of so dik wees. Daar’s nie ‘n ander keuse nie; ons moet dit maar doen. 

V: Sal julle weer gaan as julle die kans kry? 

JB: Ek sal dit like om weer te gaan, ja. 

HG: Ja. 

V: Om weer instandhoudingswerk dan te gaan doen, of wat? 

JB: Ja, ek sal dit gaan doen ... 

HG: Hý miskien, ja; ek’s nou klaar. 

V: Hoekom? 

HG: Nee, ek tree die end van hierdie jaar af. 

V: Ah, ek verstaan ... ! 

?: So ek dink jou vraag is: Wat is die uitdaging daar? Die uitdaging is daar, dit wat ons hier 
gebou het en reggesit het en genommer het, en dit is werklik so gewees, bymekaar gesit 
moes in só ‘n lang tyd, moet daar aanmekaar gesit gaan word ... 

HG: En opgesit word. 

?: En opgesit word en in kommissie gestel word, en als. Dit was die uitdaging. Om dit wat hier 
gebou was, aanmekaar te sit betyds, voor ... 

JB: Voor die winter kom daarso. Want dan kan daai persoon wat daar is vir die oorname, vir ‘n 
jaar kan hulle dit nie doen nie, want dan’s dit te koud en te donker. 

V: Moes julle ook dan vir die wetenskaplike wat daarmee gaan werk bietjie oplei in die 
meganika van die instrumente? 

JB: Ag nee, kyk, hulle het gehelp bou. Die ou wie se projek dit is, het self moet ... 

V: O, hy’t self help bou? 

HG: Hy’t saamgegaan ... 
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JB: Ons het baie nou saamgewerk. Hy’t die heeltyd saam met ons gewerk en vir jou gesê hoe 
die goedjies moet wees en ... 

V: O, dis belangrik, ja. Ek kan dink dis belangrik. 

JB: Weet, dan’t hy met die sagteware-gedeelte aangegaan daarso, en dan’t ons weer die 
hardeware, die fisiese konstruksie ... 

V: Die fisiese bou van die goed ... En het hulle binne die basis ook soms gewerk? Nodig gehad 
om goed daar te installeer, of was dit meer ... ? 

HG: ... werkwinkel, ja. 

JB: Ek het meer buite gewerk. Af en toe moes jy iets gaan saag of gaan sny of iets daar in hulle 
werkswinkel ... 

HG: Dis baie min. Ons het nie veel tyd gekry nie. 

V: Enige een van julle sonbrand opgedoen? 

HG:  Nee. 

JB: Nee; nie ernstig nie. 

V: Nie ernstig nie? O! 

JB: Ag nee, partykeer as die neusholte aan die binnekant, raak seer van die weerkaatsing van 
onder af. En dan kry jou neus aan die binnekant seer. 

V: Aha. 

JB: Maar dit was niks ernstigs gewees nie. 

V: En was een van julle vir julle verjaarsdae dalk daar gewees? 

JB: Nee. 

HG: Ek was op die skip met my verjaarsdag. 

V: En? Het jy spesiale koek gekry? 

HG: Nee, nee, nee! 

V: Spesiale brandewyn?! 

HG: Nee, die’t ons maar self voorsien! 

V: Ah, oukei! 

JB: Dis darem KWV, so dit ís spesiale brandewyn! 

HG: Ja, dis spesiale brandewyn. Daai tyd was KWV 5-jaar of 10-jaar. 

V: En mens kon dit mos koop sonder ... belastingvry daar? 
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HG: Ja, dis R25 ‘n bottel gewees; R20 of R25 gewees. Maak nie saak of dit 5-jaar of 10-jaar is 
nie. 

V: Kon julle dit uit die bond uit toe koop toe julle terugkom? 

HG: Ek weet nie. 

JB:  Ja. Ons kon koop; ek het vir my twee kaste gekoop. 

HG: O, dis reg, ja; jy kon koop. 

JB: Maar dan moes jy net belasting betaal; invoerbelasting. 

V: Ja. 

JB: As jy dit aan land bring. 

HG: Nee, ek het nie juis drank gekoop toe nie. 

V: En het enige ... Het julle enigsins in die tyd wat julle daar was probeer kaal hardloop om die 
basis, of enige sulke streke uitgehaal? 

JB: Nee, hulle doen dit in die middel van die winter, dan doen hulle dit, ja. Dis nie somersport 
daarso nie ... ! 

HG: Ja, hulle het daar gedoen met die nuwe ouens wat gekom en ‘n jaar kom bly, hulle is 
ontgroen daar; hulle moes kaal rondhol buite en in daai sneeugange ... 

V: Vrouens inkluis? Of was daar nie vrouens op daai span nie? 

HG: ... Daai jaar was daar nie ‘n vrou nie. 

JB: Dit het seker nou verander, daai reëling dat hulle kaalgat moet rondhardloop, as dit 
gemengde seks spannetjies is. Maar ek het ‘n foto daarso ... As die wind nie waai nie, dan 
kan ‘n mens heerlik daarso sit met ‘n kaalhemp; dis lekker. Ek het baie so gewerk ook. Dan 
waai die wind nie. Maar as die windjie net so effentjies opkom, dan is dit koud. 

HG: Nee, nee; hy’s lekker, tot hierso so 5 km per uur wind is lekker, maar as hy daar oorgaan ... 

JB: Jy moet net nie dink aan skoene uittrek nie, dis maar al. 

HG: Ja. 

V: Ek verstaan jou voete en jou hande moet maar warm bly. 

JB: En ek het al so gemaak ... Jou voete sweet maar ‘n bietjie ... Dan etenstyd, as ek basis toe 
gaan, dan trek ek my vars skoene aan en vars ... die kouse. Vars skoene en ... 

V: Inners ... 

JB: Inners, ja. Want as jy hier by sesuur se kant kom, dan’s jou tone ... dan vries die vogtigheid 
in jou tone. 
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HG: Dis wat hulle sê. As jy daar uitgaan, moet jy nie te warm aantrek nie, want as jy sweet 
buite, dan begin jy koud kry. 

V: Ja, ek verstaan. 

JB: Ja, en dis baie fisiese werk. Jy met só werk dat jy nie sweet nie. Want as jou klere nat is en 
dit word dan koud, dan vries ... Dan’s dit baie koud. 

V: En het julle enigsins buite geslaap? Die geleentheid gekry om buite in ‘n Caboose of ‘n ding 
te wees? 

HG: Nee. 

JB: Kyk, alles was buite gewees. Ons ... 

HG: Ja, met hom was alles buite gewees. 

JB: Ja, ek was heeltyd buite gewees; en toe ons in die containers was, was dit net die 
containers gewees wat buite was. Maar ons het wel afgegaan daar na die bukta toe om 
daar te gaan ... ek dink ons het gaan diesel haal of iets snaaks. Want ons het ook in ... daar 
buite gaan slaap ... Dis eintlik pret, so ‘n rit soontoe op die slees. Jy sit daar op die slee; vat 
‘n bottel OBS saam ... Dis lekker; jy kan op die job drink daar – niemand sien jou nie! 

V: Niemand gee om nie! En die pikkewyne? Het julle pikkewyne gesien toe hulle daar aankom, 
van die Adélies en so? 

HG: Ja-nee, jy sien ... 

JB: Ja, by die see; toe ons by die ys aankom; ja. 

HG: Ja. 

JB: Maar hulle’s nie daar op die basis nie. 

V: Daar’s nie op die basis enigsins dierelewe eintlik nie ... 

HG: Nee, daar’t ons basies niks gesien nie. 

JB: Daar’s skuas daarso. Daai wit voëls. 

V: Die asvoëls van Antarktika. 

HG: Toe ek daar was, die ouens wat toe die jaar daar was, wat sou terugkom, se leier ... Daar in 
die wal is daar op ‘n plek ‘n grot, ‘n ysgrot. Hulle’s af soontoe eendag; hy sê toe skyn die 
son net mooi so daar in; die son het al bietjie gesak ... dit was ... Toe sit hy so ‘n bottel J&B 
daar neer, toe neem hy hom af. Pragtig! Ek sê vir hom hy kan daai foto verkoop aan J&B as 
‘n advertensie. 

V: Ongelooflik; ek kan dink. 

HG: Dis ongelooflik. Die bottel J&B op die wit sneeu en daar’s so ‘n grot ... Die verskillende 
kleure so in die ys ... 
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V: Nee, maar hy kan geld maak uit die foto; regtig! Moes julle, as net oornamelede, enigsins 
vorms teken, kontrakte teken? Soortvan vrywaringsvorms ... ? 

JB: Jis, ek kan nie onthou nie ... 

HG: Nee, ek weet nie meer nie. Ons het seker geteken. 

JB: Ek kan rêrig nie onthou of ons so iets geteken het nie. Kyk, ons was nog steeds in diens van 
die Universiteit gewees. So dis nie dat jy buitewerk doen of so iets van die aard nie. 

V: En het julle dan geresorteer onder die ... 

HG: Wetenskaplikes. 

V: O. Wie was – as julle kan onthou – die DCO gewees, die hoof-wetenskaplike, ensovoorts? ... 
Adriaan (Dreyer), Sam (Oosthuizen) ... ? 

JB: Adriaan was daar gewees ... Een jaar, toe was ‘n ou van Natal, Graham ... 

V: So Adriaan was by gewees? 

JB: Hy was daai eenkeer ook daar gewees. 

V: Hy was meestal aan die hoof gewees van die konstruksiegoed ... 

JB: Ja. 

V: Hy en Mike Murphy ... Het julle vir Mike ook leer ken? 

JB: Ja, Mike het ek ook geken.  

V: Ah, oukei. En toe julle nou moet terugkom, daai laaste week of wat, was dit maar ‘n ... Hoe 
was daai laaste week? Het julle geweet dis die laaste week? 

HG: Toe moet hulle roer. 

JB: Ja, ek het geweet dis die laaste week, want hulle het lank ... julle moet nou klaarmaak. En 
daar’s rêrigwaar vir my ... Ek het net mooi betyds klaargemaak ... Weet, ek het nie 
ontspanningstyd, vrye tye, gehad nie, want die ouens het gesê ons met kyk, as ons genoeg 
tyd kan kry, dan kan ons vir net so ‘n dag-trip of tweedae-trippie doen. Maar daar was nie 
sulke tyd vir ons nie. 

V: En vir jou was dit ook nie? 

HG: Nee, daar was nie so iets vir my nie. Nee, my tyd was te kort. Met die onderbreking, die 
storm wat daar was, en toe’s dit Kersfees en Nuwe Jaar, en toe moet ek skip toe die 2de. 

V: So jy kon nie eintlik iets vreeslik uitgerig kry nie? 

HG: Nee, ek kon nie veel doen nie. 

JB: Daar’s nie veel wat met ons eintlik gebeur het nie met Kersfees en Nuwe Jaar nie. Dis 
amper maar soos ‘n gewone dag. Dit was nie dat hulle heeltemal soos ... 
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V: Ophou werk of vakansie het ... 

JB: Ophou werk die heeltyd, ja. 

HG: Ja, dis ‘n groot ete. Toe ons daar was, was daar ‘n chef van die Weermag daar gewees. 
Moses, maar die man kan lekker kosmaak! Ek bedoel ontbyt, jy kan kies wat jy wil eet. En 
as jy hierso by tienuur, halfelf, kom tee drink, koffie drink, dan’t hy van al daai oorskiet eier 
en worsies en spek het hy pasteie gemaak. Moerse lekker. 

V: So toe jy die eerste keer af is, was Dirk van Schalkwyk nog hoof van SANAP gewees, of wie 
was toe? 

JB: Ek dink ja; ek dink dit was Dirk van Schalkwyk gewees, ja. 

V: En met jou tyd was dit al Henry Valentine? 

HG: Ja, Henry Valentine. 

V: Ah, oukei. 

HG: Ja, hy het ... Ek dink hy’t saam afgery soontoe. 

V: Met die skip? 

HG: Ja. Of nee, waar’t ek hom gesien ... ? Nee, ek het hom in Pretoria gesien, saam met ou 
dinges; ja. 

JB: Was hy daar by die Kaap met die oorname ... ? 

HG: Ja, ek wou sê ... 

V: Hy’s nou in die Kaap gebaseer, ja. 

JB: Ek dink dis in die Kaap gewees, daar by die stoorkamer ... 

HG: Ja-nee, maar hy’t opgekom vir een of ander ... saam met Stoker-hulle en André-hulle; ek 
moes ook saamgaan. Ek weet nie wat was die storie nie. Voordat ek nog af is. 

V: O. Wat, was dit waarskynlik maar net iets oor ... 

HG: Ja, maar ‘n bespreking oor iets; ek ... 

V: ‘n Vergadering of iets? 

HG: Ja. 

V: En hoe was die skeepsvaart terug? 

HG: Lekker vinnig. 

JB: Vinnig; dit was ... en vinnig. 

HG: Nee, dan loop daai skip. 

V:  En wat’s die eerste ding wat ‘n mens oplet as jy land weer terug in Suid-Afrika? 
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JB: Eerste ding is natuurlik nou word dit weer donker! Dit word weer donker; dit word weer 
normaal. 

HG: Toe hulle hier by die Kaap kom, die eerste ding wat die manne ... hulle gryp selfoon; bel. 
Sien daar’s die Kaap, bel; geen sein nie. Dan moet hy aan die ander kant van die skip gaan 
staan, daar aan die Kaapse kant, dan kry hy ‘n sein. 

V: Oukei. Maar in 1990 was daar nie ... julle het nou seker nie selfone gehad nie? 

JB: Nee, daar was nie selfone gewees daai tyd nie. 

V: En ’96? Was dit ook maar net so (die) begin-begin ... 

JB: Jis, ek glo nie ... Ek het eers lank gevat voor ek ‘n selfoon gekoop het, so ek het toe nog nie 
een gehad nie. Ek glo nie, nee. Ja-nee, ons het maar ... Daar’s ‘n paar keer wat jy kon bel, 
ook net ‘n sekere tyd van die aand wat ‘n ou kan gaan bel daarso. 

HG: Toe ek verjaar het, het my vrou-hulle my op die skip gebel. Dan sê hulle ‘tel op’; ‘hello!’– 
daar gaan niks aan nie. ‘Hallo?!’ Dan sê hulle “hallo”, dan sê ek “hallo!”. Sê ek nee, dié ding 
is dood. 

V: Agge nee ... 

HG: Hulle het drie keer gebel, toe kom ek eers agter nee, maar daar’s ‘n tydsverskil. Ek moet 
staan en wag nou dat hulle eers jou kan hoor! 

V: O, daar’s so half ‘n delay; dis nie in sync´nie. 

JB: Dis nie direk, soos ‘n satelliet nie; dis nou daai ... wat ondergronds is, onder-see lyne. 

V: So het jy nog onder Kaptein Bill Leigh gevaar? Kan jy enigsins onthou? 

JB: Jis, ek kan nie rêrig onthou nie... 

END VAN TRANSKRIPSIE 


