
1 
 

ADRIAAN DREYER 

Datum:                      3 Maart 2010 
Plek:                           Pretoria 
Vraagsteller (V):  Lize-Marie van der Watt | Departement Geskiedenis | Universiteit van 

Stellenbosch 
Antwoordsteller (A):  Mnr Adriaan Dreyer |Assistent-Direkteur: Departement van Omgewingsake  
   SANAP | 1988 +-  
 
V: Hoe het u aanvanklik betrokke geraak by Antarktika en die eilande? 

A:  My pa was by die Departement van Vervoer gewees en hierdie hele afdeling was by die 

Departement van Vervoer in die Forum-gebou, en hy’t my ‘n paar keer vertel van die ... dit 

was vir my ... Ek het onderwys geswot. En toe op ‘n stadium was daar poste oop gewees en ek 

het gegaan vir die onderhoud; dit het moerse smart geklink, baie avontuurlike werk en goed. 

Beter as om heeldag voor die klas te staan. En ek het gegaan vir die onderhoud en ek het die 

werk gekry. Dit was (19)85 gewees. Ja, in ’85 het ek begin werk. 

V: In watter vakgebied was u onderwyser? 

A:  Aardrykskunde en LO (liggaamlike opvoeding). 

V:  En wat was u eerste werk dan hierso? 

A:  Ek het heel onder begin as klerk, voorsieningsadministrasieklerk – net bokant ‘n bode. 

V:  Wat moes hulle doen? 

A:  Ag, al die klerikale werk: filing, briefies skryf, goed ronddra – al daai tipe van goed. 

V:  En toe daarna? 

A:  Ek het ’85 gewerk. Toe in ’86, ’87 was ek Weermag toe – my twee jaar Nasionale Diensplig 

gaan doen. En toe ek terugkom, toe moet ek nou besluit of ek teruggaan onderwys toe of 

moet ek bly by Antarktika en Eilande. En hierdie was net vir my meer challenging gewees en 

meer avontuur ... meer alles, en toe’t ek besluit, nee, ek bly maar in my werk. 

V:  En toe wat was u eerste werk na u ‘n klerk was? 

A:  Toe’t ek maar opgegaan met die range en goed. Weet, elke keer as die baas dink ... daai tyd 

was dit nog erg gewees – as die baas dink jy kan dit baasraak, dan gee hy vir jou bietjie meer, 

‘n bietjie langer, ‘n bietjie meer belangrike brief ... en dan dít, en dan dít ... Soos die poste 

opgaan boontoe, kry jy maar bevordering of jy doen aansoek daarvoor – die groot poste – en 

daai tyd het jy nog bevordering gekry na die volgende poste. So daar moet poste oopgaan 

voor jy kan opskuif. En ek het maar net vasgebyt. Ek het soos hulle in Engels sê “deur die 

ranks” opgegaan. 

V:  En u huidige job description? 

A:  Ek is nou Assistent-Direkteur: Logistiek en Operasionele Bestuur. 

V:  Wie’s die Direkteur? 
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A:  Henry Valentine. 

V:  Nou verduidelik wat doen mens as Assistent-Direkteur van Logistiek? 

A:  Eintlik het ek die Personeelseksie ook onder my – die hele Antarktieka Personeelseksie. Maar 

ek is in 2003 aangestel as die Projekleier vir die vervanging van die nuwe Marion-basis, en met 

dié projek het ek baie rondgereis en was ek baie min op kantoor. Toe’t die Personeelseksie 

oorgeskuif na ‘n kollega van my in Pretoria, om te kyk na die onderhoude en die aanstelling 

van ekspedisielede en goed. 

V:  Wie is hierdie kollega? 

A:  Richard Skinner. ... Logistiek – al die logistieke behoeftes van al drie die basisse: Marion, 

Gough en SANAE. Dit sluit in die volledige basisse, binne én buite, instandhouding, voertuie, 

brandstof, helikopters, die skip, kos, klere – enige iets wat nie “wetenskap” is nie; enigiets wat 

nie fisies navorsing is nie, was my verantwoordelik gewees. Die beplanning daarvoor, die 

organisering daarvan, die aankope, die voorraad ... alles. 

V:  En dis ook tans u verantwoordelikheid? 

A:  Op hierdie stadium is baie van die pligte afgeskuif na die Kaapse kantoor toe – weereens 

omdat ek baie nie hier is nie. Maar as ek hier is, dan behartig ek dit weer. 

V:  Waarheen reis u? 

A:  Van 2003 tot twee jaar terug (2008) was ek so sewe, agt maande van die jaar op Marion 

Eiland gewees met die konstruksie van die nuwe basis. Bo en behalwe dit, was ek elke week in 

die Kaap gewees vir drie tot vier dae, so ek was weinig hier bo op kantoor. Dit het gelukkig 

nou bietjie opgehou. Die laaste twee jaar het nou weer betrokke geraak by Antarktika. Ek het 

weer Dinsdag verlede week teruggekom van Antarktika af. So ek het nou weer bietjie na 

Antarktika begin kyk of ons die basisse en goed weer op standaard kan kry en al die goed weer 

in plek kry wat ‘n bietjie agterweë geraak het die laaste paar jaar. 

V:  Soos wat? 

A:   Ag, stelsels wat nie reg geïmplementeer was nie ... jy weet, daar gaan maar foutjies in. So nou 

en dan moet ‘n ou  maar net goed so bietjie regruk ... so elke tienduisend (kilometer) jou kar 

net laat diens, jy weet. Hierdie jaar begin ek nou weer met Marion. Ek gaan nou weer 

oorname toe Aprilmaand. Dan kom ons terug en dan Augustus gaan ons weer af – ek dink dis 

die 4de Augustus – vir vier maande, wat ons die laaste konstruksie gaan doen op die nuwe 

basis. En dan vat ons die nuwe meubels af, so ek is nou besig om al die meubels te koop vir die 

nuwe basis. Dis ‘n redelike storie. 

V:  So wanneer gaan die nuwe basis in gebruik geneem word as julle klaar? 

A:  Ons gaan Augustus begin werk ... en dan September ... Ons wil begin-Oktober, soos die 

vertrekke voltooi is, gaan ek begin oortrek. Ek vat vir my ‘n spannetjie saam daarvoor. Daar is 

sekere van die vertrekke wat reeds klaar is, wat ons nou ... as ons die basis in Augustus begin 

op-start, kan ons begin oortrek. Soos die biblioteek en van die kantore en dié goed. Maar soos 

die vertrekke klaar is, so trek ons oor. En dan gaan daar ‘n lab technician ... lab manager ook 
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saam, wat gaan verantwoordelikheid vat vir die oortrek van al die labs. Want die hele lab 

opset, soos Marion nóú is, gaan verdwyn. Daar’s nie meer “my heiligdom daarbo” en “ek is 

baas hier” en daai goed nie ... Dis alles oor en uit, klaar. 

V:  En die ou basis? Wat gaan daarmee gebeur? Gaan dit op dieselfde skip teruggaan? 

A:  Sodra ons oorgetrek het en die meubels ingesit het, beplan ek om die nuwe span wat nou 

afgaan ... hulle sal dan einde-Oktober oortrek na die nuwe basis toe. En dan gaan ek van daai 

kratte gebruik maak om al die goed in die ou basis in te pak, al die interior, die binnegoed, en 

dit terug te bring. Maar as die skip November afkom, ons kom haal, gaan ons die opening van 

die nuwe basis hou, met al die VIPs en die “belangrikes” en die mense wat daar behoort te 

wees. Die span sal dan bly tot Aprilmaand in die nuwe basis en dan die eerste oorname sal 

April volgende jaar (2011) wees. Die ou basis moet bly soos hy is vir ten minste een volledige 

jaar, sou daar fout kom met die nuwe basis – iets oppak of iets breek of ... pype sak in of die 

geboue lê skeef, of wat ook al. Dan moet hulle kan terugtrek ou basis toe. Vir een volledige 

jaar – dit sal wees tot April 2011 – sal die ou basis in plek moet bly. Maar dit sal ook goed 

wees, want die afbreek en die verwydering en die rehabilitasie van die area van die ou basis 

gaan ‘n baie groot projek wees. En dis ‘n projek heeltemal op sy eie. 

V:  Maar u gaan ook gereeld af as ‘n DCO. Wat is die job description van ‘n DCO? 

A:   Ja. 

V:  Wat is die job description van ‘n DCO? 

A:   O, daar’s baie goed ... Totale verantwoordelikheid vir al die personeel, al die toerusting, 

basisse ... alles, alle projekte. 

V:  So dis geweldige koördinering? 

A:   Ja. Ek beplan alles, sit alles bymekaar. Hoofsaaklik werk jy maar net deur die groepleiers en 

goed, en die hoof-wetenskaplikes, om alles te reël en goed ... kyk dat alles in plek kom voor jy 

vertrek: dat die skip gelaai word, dat hy reg gelaai word, dat die goed reg, in ‘n sekere 

sequence afgelaai kan word, kyk dat almal in die basis reg is, weet ... dat dinge vlot verloop, 

dat hulle hul werk doen en dat hulle hul werk ook kán doen ... en hanteer maar die mense en 

die goeters ... daai tipe goed. 

V:  En wat’s die grootste challenges as ‘n DCO? 

A:  O, personeelprobleme. Ek haat dit; haat die personeelaspek daarvan, want daar’s altyd 

probleme, altyd – ek moet dit seker nie op die tape sê nie ... maar daar’s altyd ‘n “drol in die 

drinkwater”, of iemand wat dit vir iemand anders opneuk of moeilik maak, of ‘n groep maak 

droog en nou moet daar ‘n klomp reëls ingestel word wat vir die ander mense opneuk ... Die 

personeelgedeelte hou ek niks van nie. Die res is fantasties. Die regte koördinering van die 

take en die helikopters, al Antarktika ... die voertuie, die op- en aflaai, byvoorbeeld op 

Antarktika op die baai-ys – daai eerste stres van as jy nou gaan afklim op die gevriesde see en 

jy moet hom gaan boor om te kyk hoe dik hy is ... kyk vir krake ... mekaar aan toue vasmaak ... 

Dis nogal ongelooflik – die adrenalien loop en dis wonderlik. 
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V:  Wanneer het jy die eerste keer ‘n DCO job gedoen? 

A:  Oe ... Ek was nou op Marion gewees twee-en-twintig keer, waarvan ek een-en-twintig keer 

DCO was, en op Antarktika was ek nou twaalf keer gewees, waarvan ek elf keer DCO was. Die 

eerste een was Marion ... Nee, my eerste DCO was op Antarktika gewees in 1990. 

V:  Was dit toe al ‘n DCO, of was dit toe nog ‘n Officer in Charge? 

A:  Toe was dit nog ‘n Officer in Charge, OIC. Toe’s dit DCO en toe’s dit terug OIC toe en nou’s dit 

weer DCO. 

V:  Wat’s die rede vir die onderskeid? 

A:   Ag, ek weet nie. Mense raak mos titelbehep. As daar die ‘n control weer is nie, dan het jy nie 

genoeg mag nie, en al sulke tipe goed. Daar moet papiere en goed wees wat hulle in staat kan 

stel om hulle werk te laat doen, wat ‘n klomp bullshit is. Ek bedoel, as jy nie self die werk kan 

doen nie, dan gaan geen papier of geen titel jou die werk kan laat doen nie. Ek meen as jy nie 

die respek het vir die mense, en die kennis en die ervaring en die insig nie, dan gaan jy nie die 

werk gedoen kry nie. 

A:  Dit is ... Ek mag dalk in die moeilikheid kom as ek dit gaan sê, maar ek glo daaraan dat hierdie 

tipe werk is iets ... jy moet ‘n gevoel hê daarvoor. Jy moet ... ek wil nou nie sê jy moet 

daarvoor gebore wees nie, maar daar’s sekere goed wat geverg word van ‘n mens se 

persoonlikheid en karakter om ‘n suksesvolle DCO te wees. Ek glo nie dis iets wat jy sommer 

enige iemand kan aanleer nie. Want as jy nie die gevoel het vir dinge wat buite gebeur en van 

die gevaar en die safety en wat kan gebeur en wanneer en wanneer nie ... dan gaan dit nie 

werk nie. 

V:  Wat het verander oor die jare? Hierdie is nou al die twintigste jaar wat u gaan as ‘n DCO ... 

A:  Die plekke het nie baie verander nie. Die fasiliteite het baie verander en die mense het baie 

verander. Die mense wat vandag afgaan, is ongelooflik demanding. Hulle dink hulle wil afgaan 

in hotelle en goed. In die verlede was dit ‘n ekspedisie gewees – ‘n ekspedisie met ‘n sekere 

hoeveelheid goed en jy maak ‘n plan, jy kom klaar daarmee; jy oorleef daarmee en jy kom 

terug. Vandag se mense het so blatant arrogant geraak ... jy weet, jy moet vir hulle ‘n hotel 

daar neersit. En as die hotel nie wil werk nie, dan’s ons in die moeilikheid. 

V:  En watter mense is dit nou? Is dit wetenskaplikes ... ? 

A:  Ag almal. Almal, deur die bank. Niemand wil meer iets doen vir die ervaring daarvan nie; as jy 

nie nou ‘n ou ‘n klomp geld betaal nie, dan weier hy om enigiets te doen. Daar’s nie meer van 

... In die verlede was dit ... baie dinge het gebeur op kameraadskap – daar’s ‘n groot buddyship 

gewees tussen die mense, wat net nie meer daar is nie. Daar’s hier en daar nog van die ou 

garde wat lekker kameraadskap het en die buddyship het en dinge saam met mekaar doen en 

... Maar van die nuwes ... hulle kom af, een, twee keer, en hulle’s weg. Jy weet, daar’s nie 

meer loopbaanbouers in hierdie afdeling en hierdie plek ... mense wat aangaan en die 

ervaring opdoen en goed nie. Mense self het verander. Die manne het verander; baie. Ons het 

daai tyd meestal jong ouens aangestel, ouens wat net uit die Weermag gekom het. Vandag se 
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jong laaities ... dis asof hulle nie ‘n saak het nie ... Dit het ons genoodsaak ook om oor te gaan, 

om ander mense te begin aanstel. 

V:  “Aanstel” in watter poste? 

A:  Oorwinteringsposte. Mense wat meer verantwoordelikheid het, wat wil weet waaroor die 

lewe gaan ... wat ander mense kan respekteer en daai tipe goed. 

V:  Het u verskille opgelet in die dinamiek op die basis self van 1990 tot nou? 

A:  Ja. 

V:  Watter soort verskille? 

A: Ag, soos ek nou vir jou gesê het. Jou gemiddelde ouderdomsvlakke ... In die verlede was daar 

twee of drie wetenskaplikes gewees en dit was junior wetenskaplikes gewees. Vandag gaan 

daar vyftien, agtien in. Daar gaan mense in wat klaar doktorsgrade het wat daar gaan bly. Dis 

alles nagraadse mense. Veral die tegniese, die logistieke ondersteuningskant van die 

navorsing, soos jou diesel macs en jou ingenieurs en daai goed, is deesdae ouens van vyftig, 

veertig jaar oud. Dis nie meer jong laaities wat net wil inkom en suip en die plek verwoes en 

teruggaan en sê: “Ek was daar gewees en jis, ons het ‘só en só’” nie. Hierdie ouens gaan in en 

hy kyk genuine wat kan hy doen tot voordeel van die plek. So dit het baie verander. Veral nou 

met die nuwe basisse wat ons nou het. Na dit het die hele storie verander, veral ook in die 

mense wat aangestel word. 

V: In 1990 was daar waarskynlik nie gereeld vrouens saam nie? 

A:  Nee, in die begin was daar geen vrouens saam nie.  

V:         Hoe het dit verander? 

A:         As jy wil dans, gryp jy ‘n besem en jy staan daar in die middel en jive saam met iemand anders 

... ! Ek kan nie presies onthou nie ... Die eerstes wat gegaan het, was wetenskaplikes, wat ons 

toe op ‘n ses-maandelikse basis afgestuur het. Die eerste groep dink ek was Mariana en 

Susan-hulle gewees. Hulle het redelik goed gewerk; dit was suksesvol gewees. Toe’t ons 

oorgegaan ... op Marion Eiland het ons toe oorwinteringsgirltjies ingesit, wat ook baie goed 

gewerk het. Inteendeel, van die eerste girltjies wat geoorwinter het, is toe later getroud met 

ouens wat saam met hulle oorwinter het. ... Deon en Jeanne [?]... Miskien het ons net die 

regte keuses gemaak op daai stadium, maar dit het baie goed gewerk. Maar in die verlede was 

daar nie aansoeke van vrouens nie. Dit was gesien as ‘n manswêreld; die vroue het nie 

belanggestel nie. Ons het nooit aansoeke gekry nie. Toe’t ons gegaan en gesê daar’s nie ‘n 

ding van gender of goed nie ... man of vrou, enigiets. Selfs as jy ‘n vroulike diesel mac is, kan jy 

aansoek doen. En toe’t die dinge begin ontlont en toe’t die vroue begin aansoek doen en 

begin inkom. 

V:  En nou vandag? Hoe lyk die situasie vandag? Is daar nog ... ? 

A:  Kyk, dit hang af van die aansoeke. Die SANAE-span wat nou daar onder is, is tien mans. Ons 

het nie vroulike aansoekers gehad nie. Die jaar voor dit was daar vyf of ses girls gewees. Die 
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girls het aansoek gedoen; hulle was die beter kandidate gewees en hulle is aangestel. So alles 

gaan oor watter aansoeke ons kry. 

V:  Wanneer het julle opgehou om elke ses maande ‘n skip te stuur? 

A:  O, lank terug ... hier in die tagtigs, negentigs ... lank terug. 

V:  Wat het hierdie verskil gebring? Hoekom het hulle besluit dis nou ‘n dertien-maande ding? 

A:  Ons het maar oorgegaan na die oorwinteringperiode toe – wat hulle heeltemal oorwinter 

daar, deur die winter ... Kostes – vir die skip heen-en-weer, twee, drie, vier keer ‘n jaar, met 

personeel en daai goed, so ... En dan natuurlik die navorsing ook – die wetenskaplikes wou 

langer tydperke daar gehad het met hulle wetenskaplikes en dit het ons toe gevat na ‘n 

jaarprogram toe. Daar is so nou en dan nog ... soos verlede jaar Desember was daar ‘n 

somervaart gewees – die Summer Survey – wat die Africana af was Marion Eiland toe. Dit was 

so vyf-en-twintig, dertig wetenskaplikes. Hulle was vir ‘n maand of twee daar en het toe weer 

teruggekom, maar dis op addisionele begrotings en sulke goed. So nou en dan gaan daar nog 

‘n Summer Survey af ... 

V:  Wat het verander met die verskillende kulture wat nou kan gaan? Het daar iets verander? 

A:  Ja. Dit het ‘n redelike groot invloed gehad op alles ... Baie goed van die mense het verander ... 

van die dinamika binne-in die basis het verander. Ons koop nou baie meer mieliemeel aan ... 

Goed soos ... met godsdiens het baie verander – waar ons in die verlede altyd ‘n predikant 

saamgevat het, moet jy nou een vat wat al die verskillende groepe kan vat. So die werk gaan 

nog steeds aan, die basis word nog steeds dieselfde gehardloop ... hier’s nou net ‘n 

verskillende klompe mense bymekaar, dis maar al. 

V:  Vat julle nog godsdienswerkers saam? 

A:  Ja. Nou met SANAE was daar weer een van die Weermagkapellane saamgewees. Daar gaan 

gewoonlik nie met Marion saam nie, want daar’s nie plek nie. Maar veral met Antarktika se 

afsondering – die donker en al daai goeters ... Die spanlede op Antarktika kry partykeer bietjie 

probleme met die lang nagtydperk, wat dit donker is in Antarktika. So Antarktika vat ons nog 

kapellane saam. Maar hulle hanteer almal, maak nie saak wie of wat jy is nie of wat ook al. 

V:  Bly die kapellaan dan; oorwinter hulle? 

A:  Nee. Hulle gaan saam met die skip af met ons oorname en dan kom hulle weer terug. 

V:  Weet jy miskien wanneer het hulle die eerste keer die DCO-posisie, of die Officer in Charge-

posisie, as sulks, gehad het? 

A:  O, reg van die begin af. Reg van die begin af was daar iemand van ons kantoor wat afgegaan 

het as DCO, as beampte in beheer. 

V:  Van die Departement Vervoer of die Departement Omgewingsake? 

A:  Nee, van Vervoer-hulle af, reg van die begin af. Toe ek begin het, was dit al daar gewees. 

V:  Verduidelik ‘n dag in die lewe van ‘n DCO. 

A: ‘n Dag hier, of ‘n dag op Marion of op SANAE? 



7 
 

V: ‘n Dag of Marion en ‘n dag op SANAE ... En dan die voorbereiding – is die DCO betrokke by die 

voorbereiding? 

A:  Van die vaart? Die DCO doen al die voorbereiding, al die beplanning, al die organisering. 

V:  En vir Marion? 

A:  Alles. 

V:  Wat is ‘n dag in die lewe op Marion? 

A:  Wel, eerstens ... jy moet eerste op wees. So as die mense ag-uur begin werk, moet jy sewe-

uur, halfsewe op wees. Dan moet jy gaan kyk: het die chefs opgestaan, het hulle kos gemaak, 

is die eetkamer reg, kan almal kom eet ... As daar vlugte is vir die dag, moet jy ten minste voor 

sewe die eerste weervoorspelling by die weerkantoor gaan haal, of hulle moet vir jou ‘n 

forecast kom gee van hoe die dag se weer gaan lyk, dat jy jou beplanning kan doen vir die dag 

vir as daar gevlieg moet word. En dan, soos die mense aankom, almal moet maar net aan die 

gang kom. Jy kry jou mense wat baie kanse vat, wat tot tienuur wil slaap en daai goed ... en 

om rede jy so ‘n kort tyd het met die oorname, werk dit nie. Ek’s nie ‘n ou wat gewoonlik 

inmeng nie, maar as daar ‘n klagte of twee kom van iemand wat nie sy deel doen nie, dan 

moet ‘n ou ingryp. As die persone nie vir die groepleier wil luister nie, dan moet jy maar self 

ingryp. 

V:  En op Antarktika? 

A:  Antarktika self ... veral op Antarktika is die weer baie belangrik, want jy’t geoloë wat ver 

afstande moet gaan na ander basisse toe met die vlieg, dis twee-, driehonderd kilometer van 

jou af, met wie jy moet gesels elke dag. Jy’t geoloë wat in die veld is met wie jy elke dag 

radiokommunikasie moet hê. So jou basiese roetine is maar dieselfde: jy staan op, kyk dat die 

chefs reg is – daar moet ontbyt wees, kyk dat almal begin eet ... Almal moet opgaan ... Daar’s 

verskillende take uiteengesit die vorige dag en jy moet sorg dat jy by elke taak uitkom, by elke 

groep uitkom. En tussen dit moet jy nog jou kantoor hierso in Pretoria en Kaapstad aan die 

gang hou ... Die helikopters moet hardloop, die skip moet hardloop Antarktika toe ... die ander 

basisse om jou ... soos die Duitsers wat naby ons gewerk het, wat ons elke dag mee saam 

moes werk ... So daar’s ‘n hele klomp goedjies ... As jy nie elke dag by elke groep uitkom nie, 

dan begin jy naderhand tred verloor met wat is aan die gang, waar is die mense, hoe ver trek 

hulle ... kan jy vroeër huis toe gaan om geld te bespaar ... moet jy dalk vra vir twee of drie dae 

langer, want die mense kry nie hulle werk klaar nie ... hoekom kry hulle nie hulle werk klaar 

nie? Soos met SANAE nou het ons probleme gehad met die aflaai en ek het gevra vir vyf dae 

langer, en ons het dit gekry – ons het vyf dae later teruggekom. Maar daar’s goeie redes 

gewees daarvoor. 

V:  Wat is die verskil in die voorbereiding, die proses, tussen Antarktika en Marion Eiland? 

A:  Antarktika se basis, teenoor Marion s’n, is baie meer met die instandhouding en die korrekte 

goed wat gedoen moet word. Dan het Antarktika weer ‘n voertuigvloot met Ski-Doo’s en alles 

wat gedoen moet word. Die hele brandstofaspek by Antarktika is baie groter. By Marion ... ‘n 

skip kom in, jy pomp by sy tanks in; jy pomp 250,000 l. Antarktika vat 600,000 l. En daar moet 
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jy van die skip af pomp tot op ‘n yswal van 

42 m hoog. Dan word daar eers inspeksies gedoen: waar kan die skip teen die yswal kom lê; 

waar is die ys nie gekraak nie; waar kan jy loop; waar trek jy die pyp op; hoe ver kan jou 

18,000- en jou 25,000 l-tankers trek van die yswal af ... Dan moet hulle opgestel word; dan 

pomp jy in die tanks in en dan moet dit van die 18,000’s oorgepomp word na die 25,000’s toe. 

Dan moet die voertuie hulle insleep basis toe – dis 178 km teen so 10 km per uur. En as die 

voertuigdrywers daar kom – dan’t hulle nou vir ‘n dag en ‘n half aanmekaar gery – dan moet jy 

‘n ander groep hê wat oorvat, wat die diesel uitpomp in die groot 100,000 l-tanks in. En teen 

die tyd dat dít klaar is, het die drywers klaar gerus en geslaap, dan vat hulle voertuie en die leë 

tanks en dan ry hulle weer af yswal toe. So dis ‘n redelike ingewikkelde storie. 

V:  Het dit verander oor die jare? 

A: Ja, baie. 

V: In watter opsig? 

A:  In die verlede met Antarktika het ons 100 l-drommetjies gehad; jy praat van so 7,000 van 

hulle. Jy’t hom aangekoop, dan’t hulle hom by die hawe kom aflaai, dan’t jy hom die skip 

gelaai – jy’t hom ‘n tweede keer hanteer. En van die skip af het jy hom afgelaai op ‘n sleetjie 

op die baai-ys. Van die baai-ys, laai jy hom op die yswal. Van die yswal af vat jy hom SANAE-

basis toe. Van die basis af, buitekant die depot’s, gooi jy hom binne-in die tanks in. So jy 

hanteer daai 100 l-drommetjies ses keer voor hy deur die kragopwekker hardloop. En as jy 

7,000 van hulle het, dan is dit ‘n redelike intensiewe operasie om hulle tot by die 

kragopwekkers te kry. Veral as daar ‘n storm was en dit het toegesneeu en jy moet gaan 

dieseldromme uithaal vir die volgende dag se voorraad, dan is dit ‘n organisasie met grawe en 

gaan grou dromme uit. Dis ongelooflik: daai dromme staan staan sulke rye daar op die ys. 

Toe’t ons vandaar af oorgegaan na rubber bladders toe. Ons het ... ek kan nie onthou ... het ek 

dit reg ... ? Ons het ‘n 50,000 l rubber bladder gehad, en ek dink daar was twee 30’s en twee of 

drie 18,000’s wat ons op die ys gepak het. En nes jy daai bladders mooi plat oopgepak het en 

jy wil begin pomp, dan kom daar ‘n sneeustorm. Dan sneeu hy hom toe, dat jy hom glad nie 

sien nie – net die vier paaltjies op die hoeke is daar. Dan vat jy maar die grawe, gaan grou hom 

oop, en as jy hom ... net dat jy sien die skip kan maar naderkom, dan kom die volgende storm 

in. En toe van daai bladders af, het ons ingegaan met tanks. So nou, deur storms of wat ook al, 

pomp ons. Die oranje tanks staan  op hulle sleë – jy pomp hom vol; hulle pomp egalig vol en 

as jy klaar is daar, dan sleep jy hom basis toe. 

V:  So die tegnologie het verbeter? 

A:  Ja. In die voertuie en die manier hoe ons gepomp het en die toerusting wat ons gebruik, alles. 

Absoluut. 

V:  Watter verskil maak kommunikasie? Hoe was kommunikasie in 1986? 

A:  Dit was eintlik wonderlik gewees, want as jy nie wou praat met iemand in Suid-Afrika nie, het 

jy nie nodig gehad nie. Ons het op telekse gesels. Ek weet nie of jy die ou telekse ken nie – 

daai met die geel blaadjie. 
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V:  Nie persoonlik nie, maar ek het gesien. 

A:  Die radio tech ... Jy skryf jou briefie en dan gee jy hom vir die radiotegnikus en dan tik hy hom 

op die teleksmasjien – daai geel bandjie met die gaatjies. Dan tik hy almal s’n in en op die ou 

end, as hy nou almal se briefies vir die dag klaar getik het, dan vat hy ‘n band en hy stuur hom. 

Dan kom hy nou per teleks – ek weet nie watse golflengtes of HM... Dan kom hy nou af na 

Pretoria en dan kry almal hulle briefies en dan word die briefies nou in teleksvorm, soos in 

print gesit, en dan word dit nou uitgepos vir die mense. En voice was gewees net ‘n HF ... HF 

deur Kaapstad Radio. So as jy voel jou baas gaan nou vir jou ‘n opdrag gee wat jy nie van hou 

nie, dan draai jy bietjie die knoppie wat die “gggg” ... en jy sê: “Hallo, hallo. Ek kan nie mooi 

hoor nie! Oe, die calls is weer bad!” en “Kloeps” – af is hy! En dan vir die volgende week praat 

jy nie met hulle nie. Deesdae is dit maklik: ek tel my foon op, ek maak ‘n satellietoproep en vyf 

minute later of ‘n halfuur of kwartier later het ek die satellietfoto van die basis ... of die 

probleme wat daar is. 

V:  En maak dit ‘n positiewe of ‘n negatiewe verskil, of is dit maar net anders? 

A:  Vir veiligheid, vir safety, ongelooflik baie beter; verskriklik. Kommunikasie... Ek dink – bo en 

behalwe nou vir die personeel wat nie wil gesels nie – nee, ek dink alles is positief. Ja-nee, 

verseker. Selfs die kommunikasie by die basis self, die twee-rigting-radio’s en VHF en daai ... 

radio’s en voertuie. Ek weet nie hoe die mense in die verlede klaargekom het sonder om met 

mekaar te kon praat nie. Ek weet regtig nie hoe het hulle dit reggekry nie. 

V:  Van veiligheid gepraat: hoeveel mense is al oorlede op SANAE? 

A:  Joe ... Ek het nou net hierdie trip ... het ek twee kruise laat maak. By die nuwe SANAE-basis is 

daar drie mense dood. 

V:  Wie was hulle? 

A:  Die eerste een was gewees Korporaal Pierre Venter, medic van die Weermag, in ’96, as gevolg 

van iemand wat nie ‘n veiligheidsmaatreël nagekom het nie. En hy was deel van die Search 

and Rescue-span, en toe’s hy dood. Die tweede een was Dewald Voight, twee, drie jaar terug 

... drie jaar terug. Hy’t met ‘n Ski-Doo van ‘n krans afgery. En die derde een was verlede jaar 

(2009) Oktober, Johann Jamneck (bergklimongeluk). En dan by die vorige basisse ... ek dink 

was daar vier mense dood. Ek dink daar’s in totaal nou sewe op Antarktika dood. Ek’s nie 

seker nie ... In totaal ses mense ... ja. 

V:  Wat is die grootste gevaar op Antarktika? 

A:  Die weer en die koue. Mense wat kanse vat en uitgaan ... kanse vat en uitgaan in slegte weer, 

eerstens, en tweedens wat kanse vat en wil gaan explore en krevasse klim, daai tipe van goed, 

en nie ten volle opgelei is nie. Of hulle toerusting gaan verkeerd, of hulle voete gly en hulle 

val, of dit gebeur of dat gebeur. 

V:  So dis meestal maar menslike fout? 
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A:  Ag menslik ... Ek bedoel, as jy gaan klim en daar breek ‘n stuk ys af en dit val bo-op jou ... Jy 

weet, dis moeilik. As jy loop op blou-ys en jy gly en jy val en ... in ‘n area van 20x20 m is daar 

net een klippie en jy val op daai een klippie met jou kop; dis maar moeilik. 

V:  Wat doen julle in so ‘n geval, as iemand sterf op Antarktika? 

A:  Dit hang maar van die besering af. Party van die ouens het ons nou al suksesvol afgevlieg, 

waar hulle beseer is en die dokter hulle kon gaan kry het en hulle gevat het basis toe en hulle 

gestabiliseer het en aan die lewe kon hou vir ‘n ruk lank, tot ons ‘n vliegtuig kon inkry om hulle 

te gaan haal en terug te vlieg. Soos Jan Hattingh, het ons uitgevlieg van on veldbasis af. Hier’t 

‘n boeing kom land, hom Suidpool toe gevlieg, na die basis op die Suidpool, toe van daar af 

Christchurch toe, waar hy twee of drie weke gelê het en operasies ondergaan het, en toe van 

Christchurch terug Suid-Afrika toe. So daar was al suksesvolle ontruimings gewees. Ouens wat 

dit nou nie maak nie, hulle gaan vrieskas toe. 

V:  Is daar in hierdie opsig baie samewerking tussen die verskillende lande op Antartktika? 

A:  Sonder om twee keer te vra; sonder om te verduidelik. Dis net: “Ons het ‘n probleem.” As jy 

vir hom sê: “Sombody’s life is in danger”, dan spring hulle en enige ding wat hulle kan spring. 

Onmiddellik. Ons het nou weer ‘n geval gehad waar ons nuwe dokter seergekry het met sleë 

wat hulle gehak het agter die voertuie het sy hand ingekom ... Toe ek sien hoe dit lyk, het ek 

net onmiddellik die foon opgetel, ek het na die Duitse basis toe gebel, want hulle het drie 

chirurge daar ...  en Dr Everard Kollberg [?] is een van die beste chirurge in Duitsland. Ek het 

hom net gebel en vir hom gesê: “Everard, I have a medical problem. I need ... “ Dis al wat ek 

sê. Terwyl ek die vliegtuig en goeters gereël het, het die ander dokters gesels en gesê wat is 

fout. Ek bedoel, vier ure later is hy geopereer, toe’t hy sy vingers behou – hy’t net een vinger 

se voorste lit verloor. Anders sou hy alles verloor het. 

V:  Dis ongelooflik. 

A:  Dit is ... Die samewerking in Antarktika is ongelooflik. 

V:  Was dit ook so gewees in die 1980’s? 

A:  Ja, nog altyd so. Dit het nog nooit verander nie. Dit was nog altyd dieselfde. Daar’s miskien 

party basisse en lande wat jy bietjie minder vertrou as ander, maar die samewerking is baie 

goed. Jy kan op enige een staatmaak; altyd. 

V:  Hoe werk die verhouding tussen Suid-Afrika en Noorweë tans? 

A:  Baie goed. Ons besoek hulle elke jaar. Jennifer Lee en Ian Mickeljohn het nou vir amper tien 

dae by hulle basis gebly, wat hulle daar in die klippe gaan rondkap het en goggatjies gesoek 

het en ... goetertjies en klippe. 

V:  Moet Suid-Afrika, synde – ek weet die nou nie presies hoe die Antarctic Treaty System werk 

nie, maar Suid-Afrika is, as ek dit nou reg het, op Noorweegse “gebied” ... 

A:  Claim ... 

V:  ... Wat hulle destyds ge-claim het ... En Noorweë het nou die sea bed mos ook ge-claim? 
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A:  Ja, hulle het nou so ‘n roete daar uitgewerk, ja ... 

V:  Is daar ooit nog enige kommunikasie op daai vlak oor goed, of nie regtig nie? 

A:  Oor die claim grond: nee, daar was nog nooit wat ek van weet dat daar enigiets was van “dit is 

my gebied en julle mag nie daar wees (nie) ... nog nooit. Die claim-ding was maar ... dis soos 

die ou seilskepies wat allerhande eilande en goeters ge-claim het en dan  Antarktika toe gekyk 

het. Dit word nie erken nie, so dit is nie so nie. Maar, sou daar ‘n verandering kom, hou hulle 

dit nou net in plek, en sê: “Hoor hier, maar onthou net, as daar iets verander, is dit myne 

daai.” Maar intussen, is daar nie so  iets nie. Maar ons het baie goeie samewerking tussen ons. 

Ons vlieg elke jaar na hulle toe, of hulle na ons toe, wat ons bietjie oor-en-weer vir mekaar 

kuier. Hulle het nou ‘n ice shaft traverse gehad, van 5o oos, hulle aflaaiplek, tot ons aflaaiplek, 

wat hulle met voertuie gery het en ons mee gehelp het. 

V:  Wanner is Troll ... dis mos Troll... ? 

A:  Troll, ja. 

V:  Wanneer is Troll gebou? 

A:  Die eerste een weet ek nie. Die tweede ene is verlede jaar (2009) oopgemaak – het hulle hom 

opgradeer en die nuwe geboue ingesit. Dit was verlede jaar Januarie. Toe was die queen daar, 

toe’t hulle die opgradering ... 

V:  Was hulle daar gewees? 

A:  Ja. Toe’t ons almal gaan kyk en goed. 

V:  En op ‘n wetenskaplike gebied? Hoe’s die samewerking? 

A:  Ook baie goed. Hulle ondersteun ons baie goed. Soos ek sê, ons geoloë was nou vir tien dae 

daar gewees ... By hulle in die basis gebly, hulle kos geëet ... Ons het omtrent niks saamgevat 

nie. Hulle het vir hulle Ski-Doo’s gegee, Internet gegee, alles. Nee, ons het geen probleem met 

navorsing met hulle nie. 

V:  En die DROMLAN-basis? Wanneer is dit gebou? Of daai kontrak gedoen met die lugredery wat 

vlieg van Kaapstad af? 

A:  Kyk, dis maar die Russe se goed dié. Dit is ALCI – die Antarctic Logistics ... 

(Antarctic Logistics Centre International) wat ook al ... Dis die Russe wat daai storie gedoen 

het – die lugvervoer. Ons het ‘n ooreenkoms met DROMLAN ... nie met DROMLAN nie, met 

die Queen Maudland ... Dis nou ons, die Duitsers, die Noorweërs, die Russe, Indiërs ... ek kan 

nie onthou wie’s nog daar nie ... ‘n hele area daar wat ons verantwoordelik is vir die Search 

and Rescue tydens oorname-periodes. So die DCO wat dan afgaan, is – soos ek verstaan – 

verantwoordelik vir die hele Search and Rescue vir al daai lande ook, het ons helikopters en 

goed, wat ons doen. Die groot vliegtuie wat afgaan, is maar die Russe. Dis ‘n privaat company; 

dit is nie deel van ons goed nie ... of Regeringsgoed nie. 

V:  Waar land hulle dan in Antarktika? 
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A:  Hulle land hoofsaaklik by (Terra) Nova (Italiaanse basis), daar is ‘n ys-aanloopbaan. Nie baie 

goeie fasiliteite nie, soos tentjies en sulke goedjies wat die mense in bly, en dan land hulle ook 

nou by Troll. Maar by Troll het ons, tussen ons en die “Trolle” en die Duitsers, was daar so ‘n 

ooreenkoms gewees vir die ontwikkeling van die ding en vir die gebruik daarvan en daai goed. 

V:  En die vliegtuie vlieg uit Kaapstad uit? 

A:  Ja. 

V:  Hoekom uit Kaapstad? Hoekom nie uit Australië of Nieu-Zeeland nie? 

A:  Hulle het nie mense wat vanaf daar werk nie. Al die mense wat in daai areas werk ... se mense 

kom van Europa af Kaapstad toe. Hulle koop hulle voorrade aan, hulle skepe doen in Kaapstad 

aan, en van Kaapstad af gaan hulle reguit af. So hulle gebruik Kaapstad om hulle 

personeellede heen-en-weer te vlieg, en hulle doen al hulle voorraadaankope, al hulle 

brandstof, al daai goed doen hulle in Kaapstad. So dan doen hulle die vlugte op en af. En dan 

die mense wat van daar af vlieg ... Kyk, daar’s baie vliegtuie wat van Australië en Nieu-

Zeeland, van daai plekke af, Antarktika toe, maar dis nou weer aan die ander kant van 

Antarktika, die kortste paadjie vir hulle. So die mense aan daai kant van Antarktika gebruik 

almal Kaapstad, want dis dit kortste paadjie. Die by die Peninsula doen weer hulle vlugte van 

Chile en Buenos Aires, of Punta Arenas af ... doen weer hulle vlugte van daar af, want dis net 

korter daaroor. 

V:  Nou dis baie duidelik dat Kaapstad ‘n baie belangrike rol speel logisties ... Hoe sou jy sê is die 

bekendheid van die mense van die Wes-Kaap, of in Kaapstad, met die feit dat Kaapstad so ‘n 

belangrike rol vervul in Antarktika se ... ? 

A:  Ek hoop nou al die laaste jaar baie meer ... Ons het nou die laaste jaar, van verlede jaar (2009) 

af, het ons die City of Cape Town begin betrek en ons het ongelooflike pers en publisiteit ... 

bemarking gehad. En ek dink persoonlik die laaste jaar ... dink ek die bewusmaking van die 

publiek was 80% beter gewees as in vorige jare, indien nie nog meer nie. 

V:  Maar het die inisiatief gekom vanaf SANAP? 

A:  Ja, van ons af, ja. Ons het die goed begin inisiëer. Mense het begin sien en gesê: “Hoor hier, 

ons wil dít doen. Ons wil vir elke vertrek van die skip, elke terugkeer van die skip, wil ons ‘n 

groot storie daar hê.” So ons het dié dinge ‘n bietjie begin wyer vat en die groter prentjie 

begin inkleur. 

V:  Waarom hierdie verandering? 

A:  Publisiteit, bemarking, bewusmaking. Ons het nou iemand gehad van die MTN Science Centre 

saam met ons SANAE toe, juis vir opvoeding, vir skole en daai goed. Dat ons dit in die skole 

kan begin inbring. Daar was van ons mense nou ‘n bietjie minder as ‘n jaar terug, in Australië 

gewees, wat gaan kyk het, en in Nieu-Zeeland. Hulle het ‘n spesifieke skoolprojek-, program, 

wat ons wil begin insit hierso. In die verlede was daar nie baie bewusmaking gewees by die 

publiek nie. Ons het maar vir die paar spesialisposte wat daar was mense gewerf en die res 

het ons van die straat af aangestel. 
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V:  Is daar enige rede waarom daar in die jare ’90 nie so baie bewusmaking was nie? 

A:  Nee, ag ek weet nie ... Dis maar net ... Dan wil die TV nie met jou praat nie ... die koerante wil 

nie jou foto’s neem nie, dan ... Die Antarktika-program het nie baie hoë prioriteit gehad in die 

verlede nie. Dit hang ook maar van die politiek van mense af. Jy weet, as hulle, daar’s ander 

dinge wat vir hulle belangriker was. 

V:  En tans? 

A:  Tans, in ons departement ... Ek weet ons DG en ons Minister is baie beïndruk, en vir hulle het 

die Antarktika en Eilande ‘n redelike hoë profiel. 

V:  Wie’s die DG op die oomblik? 

A:  Hulle’t nou so ‘n rukkie terug verander. Ek weet nie wie’s die nuwe een nie. Ek was nou te lank 

weg. 

V:  Die Minister is (Buyelwa) Sonjica? 

A:  Ja (2009-2010). 

V:  Nou, huidiglik, as ek dit reg verstaan, is die struktuur van SANAP dat die Departement van 

Omgewingsake ... Antarktika en die Eilande val onder hulle, maar dat die wetenskapafdeling 

word bedryf deur die Departement van Wetenskap en Tegnologie? 

A:  DST, ja. 

V:  Hoe werk dit? As jy nou ‘n organogram moet verduidelik van hoe die strukture tans werk? 

A:  Kyk, Pretoria was altyd die hoofkantoor van Antarktika en die Eilande en Kaapstad was die 

streekskantoor met die storing. Dit het nou die laaste ag, nege jaar verander. Kaapstad is nou 

die hoofkantoor en ons is nou die streekskantoor. Ons is net ses hier oor. En ons het die 

kantoor by die (V&A) Waterfront gekry waar ons store en alles is. Dit werk nou fantasties. Ons 

het altyd die wetenskap self administreer hierso. Daar was ‘n wetenskapkommitee ook 

gewees. En Carol Jacobs en haar afdeling, wat by ons gesit het, was die wetenskapafdeling 

gewees. Toe het mense begin vrae vra en dit en dit en dit ... want daar was altyd Antarctic 

Oficers gewees, en sulke goed ... ‘n Klomp van die goed het weggeval, toe’t DST ook gesê ... 

eintlik die Regering het gesê dat álle navorsing hoort by DST. Dis Regeringsbeleid gewees. En 

enige tipe van navorsing moes outomaties oorskuif na hulle toe. Maar hulle het meer geld ook 

gehad as ons, so hulle kon bietjie meer geld uitsit. Maar hulle het nie die logistieke ... of die 

ervaring om die wetenskap te kan inbring by die logistiek nie. Jy kan nie as daar ... die 

wetenskaplikes en universiteite wat wil projekte doen, sit ‘n vyf-jaar projekversoek in en dan 

het hulle ‘n moewiese storie van dis wat hulle soek en dis die geld wat dit gaan kos, en dis die 

klere, en die voertuie ... En jy weet, as DST ja sê en ons het dit nie, dan kan ons dit nie doen 

nie en dan is daar ‘n probleem. Dis goedgekeur, maar dit kan nie ondersteun word nie – daai 

tipe van ding. Daai probleem is daar nog steeds. Op hierdie stadium lyk dit of DST nou weer 

die ding ... Ons was veronderstel om vanaf 1 April (2009), almal van ons – logistiek én 

wetenskap – onder DST te val, maar hulle weet nie wat om met logistiek te maak nie, so ons 

gaan nou weer bly. So daar’s nou weer ‘n keer – ek dink seker nou vir die tiende keer – wat 
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hulle nou weer besig is om te ondersoek. En hulle het al die vorige reviews en verslae van 

agentskappy buitekant die Staat, is hulle nou weer mee besig. Dit lyk my die gedagte is dat 

hulle ons nou weer, soos die Weerburo, ‘n agentskap buitekant die Staat maak, veral om van 

die red tape ontslae te raak, want in die geval van Antarktika is daar sekere spesifieke goed 

wat ‘n mens nodig het, wat jy moet gebruik, wat jy in die Staatsopset nie kan bekom nie.  

V:  So is daar ‘n beweging om dit meer ‘n instituut te maak op sy eie? 

A:  Ja. “Power Research Institute”, of wat ook al. 

V:  En dit het geskuif van die Departement Vervoer af in die 1980’s? 

A:  Ja. By die Departement Vervoer was ons die Algemene Afdeling ... die Algemene en 

Antarktiese Afdeling. In die Algemene Afdeling het ons alles gedoen vir die Departement 

Vervoer, die geboue en alles ... tiksters en ... ek weet nie wat alles nie. Toe gaan ons van hulle 

af na Waterwese en Bosbou toe vir ‘n kort rukkie, as ek reg onthou. Toe’t ons Omgewingsake 

en Bosbou toe, en toe’s dit Omgewingsake en Toerisme, en toe’s dit net Omgewingsake. Toe’s 

dit weer Omgewingsake en Toerisme, en nou’s dit weer net Omgewingsake. 

V:  So dit het vir ‘n lang tyd onder Omgewingsake geval? 

A:  Ja, die meerderheid van die tyd was ons onder Omgewingsake. 

V:  Wat sou die skuif veroorsaak het van die Departement Vervoer na Omgewingsake? 

A:  Ons was hoofsaaklik by Vervoer gewees as gevolg van die skip en die helikopters. En toe het 

die hele Omgewingswet ... Die land se Omgewingswet en –beleid wat daar is, was daai tyd 

mos nie so erg gewees nie. Toe’t die “Greenies” mos begin met hulle “dít mag nie” en “dít mag 

nou” en “dit moet nou” en “dit ... “ En toe’t Omgewingsake begin posvat en ‘n groot 

departement begin word. En toe’t hulle gesê: “Maar ons hele storie gaan eintlik om die 

omgewing en die wetenskap en die goeters; ons moet skuif.” Toe’t hulle ons net by daai 

Algemene Afdeling uitgehaal en ons met alles ... met skip, helikopters, alles – ons het daai tyd 

ons eie helikopters ook gehad; twee Pumas – alles oorgeskuif Omgewingsake toe. Met die 

budget, alles. 

V:  Hoekom het julle nie meer helikopters nie? 

A:  Ons Pumas wat ons gehad het, was baie oud gewees. Hulle was oor hulle jare en goed. En die 

bedryf ... daai tyd ... ek wil nou nie sê ons het skelm parte gekry vir hulle nie, maar met die 

boycotts en alles teen ons ... was ... ons kon nie lekker parte kry nie vir hulle nie. En met die 

dat hulle nou begin oud raak en goeters, het dit ons baie geld gekos. Maar ons kon dit nie self 

bedryf nie; ons moes iemand aanstel om dit vir ons te bedryf, so dit was dubbelkoste, en 

dubbel-dit en dubbel-dit... Die Weermag het dit als vir ons gedoen. Toe het die Weermag, wat 

dit vir ons bedryf, al hulle Pumas verkoop, of ge-ground, en hulle het oorgeskakel Oryxes toe. 

Toe’t hulle gesê ons moet dieselfde doen, en toe’t ons met hulle ‘n ooreenkoms aangegaan 

dat ons sal ons Pumas verkoop en die geld gebruik ... in twee van hulle Oryxes – die Weermag, 

die Lugmag se Oryxes – insteek om hulle te ontwikkel en op te gradeer na Oryxes vir 

Antarktiese gebruik. Wat ons toe wel gedoen het, en nou word daai twee helikopters net 

gebruik vir ons, maar hulle sal dit in stand hou; hulle doen alles. En toe’t ons op 
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Weermagkostes gevlieg, of teen hulle tariewe, vir lank, en toe ewe skielik, toe kom hulle 

hierso met “nou’t hulle nie meer pilots nie” en die Oryxes het nou híérdie probleme en ... Toe 

kom die vliegure sommer op van R6,000 ‘n uur na R40,000 ‘n uur toe, daai tyd ... Sulke tipe 

goed en dinge het toe suur geloop en met die nuwe mense wat ingekom het, alles. ... Net gesê 

sorry, nou kan hulle nie meer vir ons mense gee nie. Toe begin die Weermag mos ontplooi in 

die DRC en al daai ander lande. Toe sê hulle maar nou is Antarktika nie meer ‘n prioriteit vir 

hulle nie. Hulle kan nie meer dokters voorsien nie; nie meer die helikopters nie, nie pilots nie. 

En toe *onduidelik 29:46+ “Right, bogger die hele ding.” 

V:  En nou is dit ‘n privaat maatskappy, Titan? 

A:  Ja. Toe stel ons ‘n tender op. Ons het ‘n paar goeie, ervare mense gehad wat vir ons gehelp 

het met die tenders, en daar gaat ons; kyk nie weer terug nie. 

V:  Wat is die belangrikeid van Marion vir Suid-Afrika, na jou mening? 

A:  O, baie. Veral wetenskaplik. Veral die navorsing .... die soseer vir die navorsing wat daar 

gedoen word nie, maar vir die navorsers. Ek bedoel almal weet wat om hulle aangaan; almal 

weet wat hulle daaruit kry. Maar vir die universiteite en die projekte wat daar uitloop vir die 

studente en dit wat daar uitkom, ek kan vir jou ... ons het êrens ‘n lysie van al die PhD’s, al die 

nagraads, al die grade, alles uit verskillende gebiede, wat uit Marion uitkom ... Dis ongelooflik 

as jy sien hoeveel grade, hoeveel doktorsgrade daar uitgekom het. En as jy gaan kyk na die 

mense wat op Marion was twintig of vyftien jaar terug, as studente, waar in Suid-Afrika sit 

hulle nou? As direkteure van companies, dit en dit en dit. En dan bring hulle hul goed terug 

Marion toe; dis ongelooflik. Bo en  behalwe dit, ons is die enigste Afrikaland met so ‘n eiland. 

As hom nie benut nie; as ons nie iets daar het nie, dan verloor ons dit. Kyk, dit val nou onder 

die jurisdiksie van Kaapstad – was altyd Pretoria, maar toe sê hulle Kaapstad is nou nader, toe 

skuif alles Kaapstad toe, so hy’s nou deel van Kaapstad. Die telefoonkode is ook 021 en al daai 

goed ... 

V:  Ja, ek het gesien hy val nou onder die munisipale gebied daar. Het hy nie vroeër in die 

munispale gebied van Pretoria geval nie? 

A:  Ja. 

V:  En Antarktika? Die basis self? 

A:  Ook Pretoria. En toe’t Antarktika alleen oorgeskuif Kaapstad toe, met Gough en Marion toe 

nog in Pretoria. En toe kom Marion ook af. 

V:  So, met ander woorde, die munisipale wet – as daar nou iets sou gebeur ... krimineel of so – 

dan word dit onder Kaapstad se jurisdiksie geplaas? 

A:  Ja. 

V:  Wat gebeur met mense wat stem, met verkiesings? 

A:  As jy daar is, kan jy nie stem nie, want daar’s nie ‘n Ambassade nie. Jy kan net in die buiteland 

ook stem waar daar Ambassades is, waar jy kan gaan kruisies trek. Ongelukkig. 

V:  Hoekom moet daar ‘n Ambassade wees om Marion as dit ‘n Suid-Afrikaanse gebied is? 
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A:  Net as jy wil stem ... 

V:  Wat is die belangrikheid van Antarktika vir Suid-Afrika? ... Om ‘n basis daar te hou? 

A:  Wel, geldelik is daar nie vir een van die twee voordeel vir ons nie. Jy weet, dit kos ‘n groot 

klomp geld. Antarktika is belangrik ... die teenwoordigheid is belangrik ... Om te deel te wees 

en voort te gaan ... om deel te wees van die internasionale wetenskapsforum, of wat ook al 

daar is. Ons is een van die oorspronklike ondertekenaars – twaalf ondertekenaars – van die 

Antarktiese Verdrag. Om dit gestand te doen, moet jy fisies navorsing doen. Jy kan glad nie 

deel wees van die SCAR – die Scientific Committee on Antarctic Research – enige van daai 

goed, as jy nie fisies navorsing doen nie. Met ander woorde, die oomblik wat jou basis verval, 

dan verval alles. Dan is jy glad nie meer deel daarvan nie. En dan begin jy ... dan gaan jy begin 

probleme kry op Marioneiland, want die hele kompleks gaan oor die  Antarktiese en die súb-

Antarktiese ... Marion is deel van die sub-Antarktiese. So die hoof, en die grootste deel van 

ons Antarktiese program is Antarktika. So ja, vir politiek ... voorgesette betrokkenheid en om 

deel te kan hê in die seggenskap, die toekoms van Antarktika, moet jy deel wees daarvan. 

V:  Het Suid-Afrika se rol in die Antarctic Treaty verander van die 1980’s tot nou? 

A:  Ja. Op ‘n stadium was ons een van die top drie lande gewees met navorsing in Antarktika, 

wêreldwyd. 

V:  Wanneer was dit omtrent gewees? 

A:  Ag, so ‘n rukkie terug; ‘n paar jaar terug. Presies waar ons nou met die wetenskap staan, weet 

ek nie. Ek weet ons wetenskaplikes is ... Prof. Steven Chown is bekroon nou, internasionaal, vir 

sy navorsing in Antarktika en goed. Ons projekte is van hoogstaande gehalte. Ons het een van 

die top basisse daar. Dis net ... 

V:  Die basis, as ek dit reg het, was nogal groundbreaking gewees toe dit opgesit is ... die nuwe 

basis. 

A:  Ja, dit was. Op daai stadium, in ’97, ’98, was dit die mees high tech, hoogs tegnologies-

ontwikkelde basis op Antarktika gewees. 

V:  Wanneer het hulle met die nuwe basis begin? 

A:  O, ons het met beplanning begin hier in 1990, ‘90/’91; ’92, ’93 het ons die ... ’93, ’94 het ons 

die konstruksiebasis gebou, wat die ouens in gebly het, en toe in ‘94, ‘95, ’96 is die basis 

gebou.  

V:  En in daardie tydperk is daar eenkeer nie ‘n oorwinteringspan gestuur nie. Was dit as gevolg 

van die konstruksie? 

A:  Ek dink dit was vir drie jaar gewees. Ons het in ’93 ... die ’93,’94-span ... ja, die span wat ’93, 

’94 sou afgegaan het, het nog in die ou basis gebly terwyl konstruksie voortgegaan het. Hulle 

het afgegaan en weer saam met die skip teruggekom, want die basis is toe onveilig verklaar – 

die ou SANAE 3. En toe die volgende twee jaar was daar nie oorwinteringspanne nie. 

V:  As mens nou so drie maande op ‘n slag weggaan en jy kom terug, hoe beleef mens gebeure in 

Suid-Afrika op die basis? 
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A:  O, dis verskriklik warm hier ... O, gebeure op die basis? 

V:  Ja. 

A:  Hoe bedoel jy? 

V:  Ja, dit ook – ek bedoel, wat is mens se eerste indrukke as jy terugkom? Maar as mens op basis 

is, sê nou maar in hierdie oorgangstydperk, dan is mens mos nou baie ver verwyder, of kom 

mens dit nie rêrig agter nie? Hoe impakteer gebeure in Suid-Afrika op die lewe in die basis? 

A:  Nie so erg nie. So nou en dan kom daar nuusbrokkies deur, of die ouens gaan op die Internet 

en lees gou-gou Die Beeld. Dan loop en vertel hy “O, dit het weer gebeur”, dan sê jy: “Ag, jy 

wil al weer weet”, en dan gaan jy weer aan. Want jy’s in ‘n ander milieu daar. Jy’s in ‘n veilige 

milieu. Daar’s nie crime nie; daar’s nie moord nie. Daar’s niks daar nie. Alles staan oop ... al die 

goeters. Dis net anderste. Jy ... En dan soos jy begin terugkom, dan moet jy nou weer ... “Ek 

moet nou maar weer begin my beursie by dra; ek moet my kaart nou wegsteek; my selfoon 

moet in my sak kom; ek moet my kajuit begin sluit.” 

V:  Wat is die moeilikste deel daarvan om terug te wees in Suid-Afrika? 

A:  Ek dink daai ... die verskriklike geraas en mense en beton en karre en ... en veiligheid – jou eie 

persoonlike veiligheid. Jy weet, ewe skielik moet jy nou weer begin links en regs kyk om jou, 

terwyl daar het jy nie nodig gehad nie. Dis nogal ‘n redelike issue. 

V:  Wat is die lekkerste ding daarvan om te werk op Antarktika? 

A:  Veral in die basis, met jou roetine en jou maaltye en daai goed, is dit ... Van die lekkerste is, 

veral in die somerseisoen, dit word nie donker nie. Jy kan werk tot tienuur, elfuur, twaalfuur – 

dit bly daglig. Ek bedoel, jy kan vir jouself besluit hoe vinnig jy jou werk klaar wil maak, of hoe 

lank jy wil vat. Wil jy jou werk in twee weke klaarmaak, dat jy vir twee weke kan rondry en die 

plek bietjie explore en goed; of wil jy maar net aankarring. Ek bedoel, elkeen wat daar is, is 

tipe van sy eie baas in sy werksgebied. Hy weet hy’t soveel dae – hy’t vyftig dae 

argumentsonthalwe wat hy op die basis is en oor vyftig dae is sy werk klaar. Maar hy kan speel 

daarmee. Hy kan vanoggend sewe-uur begin werk tot twaalfuur vanaand vir die volgende drie, 

vier dae, dan kan hy vir twee dae niks doen nie. 

V:  En op Marion?   

A:  Op Marion is die roetine baie soos dit in Suid-Afrika is, omdat dit dag en nag is. Jy’s ook op 

Marion meer “gebou-gebonde”, as gevolg van die weer. Op SANAE, as die wind waai en dit 

koud is, kan jy nog uitgaan, maar op Marion, in daai helse reënstorms, kan jy nie uitgaan nie. 

Jy weet, dit is heeltemal anders. Dis nog dag en nag daar, en al daai tipe van goed. So jy’t nog 

basies jou selfde werksroetine as jy op Marion is. Maar op Antarktika verval dit. Baie mense se 

slaappatrone word só ingedoen dat hulle lewe in die nag en ander mense in die dag. Want 

hulle kan, want dis die heeltyd daglig. 

V:  Wanneer is die besluit geneem om ‘n nuwe basis te bou op Marion? 

A:  In 2000 het DOW, die Departement van Openbare Werke, vir ons laat weet dat die ou basis 

raak nou onekonomies om te onderhou: die stelsels is verouderd; die hoeveelheid mense wat 
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afgaan is meer as waarvoor die basis se stelsels ontwerp is en die stelsels voor kan voorsien – 

weet, soos die brandstof, die kragopwekking, die water, die storte, die badkamers ...  daai 

goed. Dis nie meer ... Die basis kan maksimum sestig, vier-en-sestig vat, jy weet, en ons druk 

nou tagtig, negentig daarin. En die goed het net begin afgaan en afgaan en afgaan ... En toe’t 

ons besluit, oraait, voor hulle nou vir ons opkom by SANAE, wat ons moet een jaar daar kom, 

en sê: “Hoor hier, nou mag hier niemand bly nie; dis nou ... “ En dan verloor ons al die data en 

al die werk ... ons moet vroegtydig begin. Toe’t ons vir DOW laat weet. Ons het gevra hulle 

moet privaatmense aanstel ... agente om te kyk daarna: industriële ingenieurs, siviele 

ingenieurs ... jy weet, al daai argitekte en goed. En hulle het toe ‘n groepie bymekaargestel en 

ons het gekyk na hulle; onderhoude gevoer, aangestel, en toe’t ons begin gesels ... begin met 

brainstorming oor “wat wil ons hê?” Ons soek dit, dit, dit ... Die geraas moet weg wees van die 

slaap af; dit moet weg wees van dit af; dit moet by dit wees; dit moet dit, dit, dit ... En toe het 

hulle met hulle ontwerpe teruggekom, en die sewentiende ontwerp ... daai is die agtiende 

ontwerp, wat ons toe goedgekeur het op die einde van die dag. 

V:  Hoe voel jy oor toerisme op Antarktika en Marion? 

A:  Toerisme gaan Marion heeltemal opneuk. Ek is glad nie daarvoor nie. Ek het nie ‘n probleem 

as daar ‘n skip afgaan en hulle bly ... hulle ry met die skip om Marion met teleskope of wat ook 

al nie ... met groot verkykers ... en hulle kyk die goed en hulle ry weer weg nie. Maar dit moet 

gekontroleerd en beheer wees deur ... weet nie wie nie. Groot areas, soos Antarktika, het ek 

nie ‘n probleem as daar sekere plekke geïdentifiseer word waar ‘n skip heen kan ry en mense 

kan afklim en op die ys gaan loop nie. Ek het nie probleme met Antarktika nie – dis ‘n 

moewiese groot stuk ys. Ek dink daar kan ‘n klein stukkie daarvan geoormerk word om mense 

soontoe te vat. Marion is baie klein, baie sensitief. Ek bedoel, jy’t self gesien hoe lyk dit op 

Marion, waar die mense stap en so. Daar’s geen manier wat jy mense kan laat stap op Marion 

nie; geen manier nie. Daar’s geen manier dat jy hulle van die skip kan aflaai, in die basis in, en 

nou moet hulle in die basis sit ... Op Marion gaan dit nie vir my werk nie. Antarktika, dink ek, 

het dit ... Daar is sekere areas wat ‘n ou kan oormerk daarvoor, ja. 

V:  Nou ‘ n klein bietjie meer terug ... Kan jy jou eerste besoek onthou aan Marion, en jou eerste 

een aan Antarktika? 

A:  My eerste besoek aan Marion het ek niks van gehou nie. Ek’t gesê ek gaan nie weer terug 

soontoe nie. Ek het twee keer ‘n round island gedoen daai jaar, en die ou wat my op my round 

island gevat het, het nie die eiland so baie goed geken nie. Hy’t my twee keer laat verdwaal, 

dat ons eers na agt die aand by die hutte aangekom het, in leopard seal ... nee, nie leopard 

seal nie ... in fur seal-kolonies in ... wat my gebyt het ... rondgejaag het daar by Rooks ... As dit 

nie vir die katjagters was met hulle groot spotlights  nie, dan het ons seker nou nog daar 

rondgeloop. Ek het net nie van die plek gehou nie. Antarktika was ek my eerste trip mal oor 

gewees. Van die begin af was dit vir my die ultimate. Dis nou nog; Antarktika is nou nog vir my 

die ultimate. Ek dink van enige plek wat ‘n mens kan heen gaan, of wat ook al, is dit vir my 

absoluut die ultimate. Daai eerste keer op die ys; daai eerste sneeustorm – dit was 

ongelooflik. 
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V:  En ‘n witsig? Het jy dit beleef? ... White-out? 

A:  Baie. 

V:  Hoe is dit? 

A:  Dis erg; skrikwekkend. As jy nie voorbereid is en nie weet wat om te doen nie, is daar 

moeilikheid. 

V:  Wat moet jy doen? 

A:  Jy gaan sit doodstil. Jy draai nie eens om nie. Ek het in ‘n helikopter geklim, wat ons die 

voertuie kon sien so vyftig meter van ons af. En toe ons opstyg, toe ek die gordel begin 

vasmaak, toe’s dit weg. Toe’s ons in witsig. Toe’t ons seker vir tien minute net so ge-hover, tot 

ons naderhand ‘n blou kolletjie in die lug gesien het. Toe gaan ons deur die blou kolletjie uit. 

V:  Vertel bietjie meer oor die tyd van die katjagters. 

A:  Baie interessante tyd wat ek nooit weer wil oorhê nie. Dis soos die Weermag. 

V:  Wanneer was jou eerste DCO job het jy gesê? 

A:  My eerste DCO job in Antarktika was 1990 gewees. Die tweede jaar, ’91, weer SANAE, en die 

derde jaar, ’92, weer SANAE, en toe ’93 ... twee jaar op ‘n ry SANAE gedoen, ja ... En toe in ’94 

die eerste keer Marion toe. 

V:  Wanneer is die laaste katjagterspan afgestuur? 

A:  2000 ... ’99 ... daar rond. 

V:  So dis lank nadat die katte ... ? 

A:  Ja. 

V:  Hoe is dit anders om met katjagters te werk as met wetenskaplikes? 

A:  Oe, dis ‘n klomp hooligans gewees, daai katjagters. Ek weet nie wat Marthan jou vertel het 

nie, maar dis ‘n klomp hooligans gewees. Here, hulle het ons grys hare gegee. ‘n Klomp oulike 

ouens ... Baie van die ouens, veral hier teen die einde, wat ons nie mense kon kry nie, het ons 

baie van die ouens sommer van die straat aangestel. En dan word hy ‘n haelgeweer in die 

hand gestop en bietjie opleiding gegee – skietopleiding – en gesê: “Daar gaat jy! Jy moet nou 

vir jou gaan kosmaak ... Skiet die katte in hulle peetjie in!” Dan gaan hulle so vir tien dae uit, 

en dan kom hulle in basis toe vir so drie dae om klere te was en ordentlik te eet en sulke goed 

... Dan’s dit chaos. Absolute chaos. Die meeste van die basismense hardloop sommer weg as 

hulle weet die katjagters kom terug. Kyk, as hulle daar instap, dan begin die party, en die party 

hou eers op as hulle weer na drie dae teruggaan. En hulle beset die wasmasjiene en dit is ... 

net chaos gewees. 

V:  En hoe is dit om met wetenskaplikes te werk? 

A:  Jong, wetenskaplikes is anderste goed. My ma’t altyd gesê: “‘n Student is nie ‘n mens nie”. Ek 

sê studente en wetenskaplikes is nie mense nie. Dis ‘n ander nasie, die wetenskaplikes. Maar 

jy kry baie oulike wetenskaplikes ... baie smartes, wat baie oopkop is. En dan kry jy jou 
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wetenskap-wetenskaplikes, wat niks of niemand anders tel, of het punte, of weet iets, of kan 

iets reg doen, behalwe die wetenskap nie. Hulle’t nie ‘n saak met die logistiek nie; hulle wil 

niks weet van enigiets of enige iemand anders nie. En sulke mense staan my glad nie aan nie; 

inteendeel, hoe vinniger ek hom van die eiland af kan kry, hoe beter. En dan kry jy 

wetenskaplikes wat genuine die moeite werd is. Hulle is ... Mense soos Jen Lee, Marthan 

Bester, Steven Chown ... Weet jy, Steven Chown het ek, sy eerste trip Marion toe ... in ’88 was 

sy eerste trip Marion toe gewees, as student – toe’t hy gegaan vir sy graad – het ek hom 

gevat. Dit was my eerste trip ook Marion toe. Dis waar ek vir Steven Chown leer ken het. 

V:  Watter soort student was hy? 

A:  Hy was ‘n normale student gewees, ja. Drooggemaak, maar hy’t blêrrie hard gewerk. Vir hom 

was daar ‘n tyd en ‘n plek vir elke ding. En dit is een ding wat ek deur die baie jare saam met 

hom ook geleer het, is: daar’s ‘n tyd en ‘n plek vir elke ding, en as dit die tyd is vir ‘n ding, is 

daar ‘n manier om hom te doen. 

V:  Wat is die grootste demand wat gemaak word op logistiek van wetenskap, en dan van hier bo 

af? 

A:  Dis maar tyd en geld en toerusting. Hulle wil maksimum tyd hê. Hulle wil ... soos die 

oseanograwe, hulle wil maksimum tyd op die skip hê. Ons moet nie in vier dae aflaai nie, ons 

moet in twee dae aflaai, want hulle wil nog twee dae langer gaan navorsing doen op die skip. 

Jy weet, daai tipe van goed. As ons die vyftiende moet terug vertrek, wil hulle nie die oggend 

van die veertiende klaarmaak met die projekte nie; hulle wil die oggend van die vyftiende 

klaarmaak: “Nee, een uur is genoeg vir teruglaai ...” Jy weet, daai tipe van on-... . 

V:  En hoe ... Het dit ooit verander oor die jare? 

A:  Nee ... Ag, dit bly maar dieselfde. Gelukkig, die mense wat in beheer is, saam met wie ons 

werk – die hoof-wetenskaplikes en van die groepleiers, die meeste van hulle, weet wat 

aangaan ... het goeie ervaring, soos Marthan Bester, Steven en [onduidelik]... Weet, hulle. 

Hulle steur hulle ook nie aan daai nonsens nie. Hulle weet waaroor logistiek gaan en wat moet 

gebeur en wanneer dit moet gebeur. 

V:        Is daar nog iets wat jy wil byvoeg? 

A:        Nee wat, as jy nog vrae het, kan jy maar sê. 

END VAN TRANSKRIPSIE 


