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V: Hoe het jy betrokke geraak by Antarktika en die SANAP-program? 

A:  Ek het gereageer op ‘n koerantadvertensie. 

V:  Op ‘n koerantadvertensie? 

A: Ja. 

V: Wat het die advertensie voor gevra? 

A:  Dit was van die PUK (voorheen Potchefstroom Universiteit, nou Noord-Wes 
Universiteit) gewees wat gesê het hulle soek ‘n fisikus; een of twee ... Ek dink dit was 
twee poste gewees – vir my en die radaringenieur. En toe’t ek ... Hulle het ‘n website 
gegee – dit was so (19)98 gewees, so nog redelik in die vroeë dae van die web. En 
toe’t hulle ‘n website gehad waar hulle nou als, die hele program, verduidelik het en 
so aan. Toe kyk ek die ding so, toe dog ek nee kyk, ek’s nou nie ‘n fisikus nie, maar ek 
sal darem meeste van die werk kan doen. 

V:  Was jy op daardie stadium besig met ‘n graad? 

A:  Ek was besig om my M(Sc) klaar te maak. 

V:  So hierdie fisikaprojek – was dit ‘n groter projek waarvoor jy veldwerk moes doen? 

A:  Ja, dis toe die kosmiese strale-projek. 

V:  Is dit die kosmiese strale projek. So hulle het nog ... Maar dit het nie gelei tot ‘n 
graad op sigself nie? 

A:  Nee. Ek was nie op daai stadium baie lus vir weer studeer nie. En so’t ek maar net 
gegaan vir die werk, ja. Hoewel die PUK sou baie graag ‘n MSc daar wou uitkry. 

V:  So dit was onder die PUK dat jy gegaan het? 

A:  Ja. Dis soos hulle ook dit geadverteer het en dan gaan jy eers vir ‘n onderhoud na 
hulle toe. As hulle nou dink jy’s reg vir die werk, dan sê hulle jy kan aansoek doen by 
Omgewingsake. 

V:  En dan ... Moes jy vir ‘n onderhoud gaan by Omgewingsake ook? 

A:  Ook ja. 

V:  En wat het hulle gevra? Hoe het hulle proses gewerk? 
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A:  Hulle het ‘n ... In die eerste plek was dit ‘n gewone staatsdiens-aansoekvorm, twee 
bladsye, en dan het hulle so ‘n dik vraelys gehad – honderd vrae, of ek weet nie ... ‘n 
honderde vrae nie; elf bladsye ... 

V:  Daar naby. 

A:  Dis nou ‘n sielkundige vraelys wat jy moet invul. Ek kan rêrig nie al onthou wat 
daarop gestaan het nie. 

V:  Maar een of twee goed? 

A:  Een ding wat daar was, is “Beskryf wat jy in die afgelope week gedoen het.” So jy’t so 
‘n gemiddelde week beskryf. 

V:  Het hulle ‘n mediese toets ook gedoen? 

A:  O ja. Toe ons nou klaar is met die onderhoud, toe sê hulle oukei, jy’s... Ek dink nie jy’s 
al aangestel nie ... Nee, dis reg. Jy’s nog nie aangestel nie, maar dan sê hulle vir jou: 
“Oukei, jy kan gaan vir die onderhoud. Hier’s jou afspraak.” Dan moet jy terugkom vir 
die afspraak by ... Wat’s die plek se naam? Iets te doen met lugvaartgeneeskunde ... 
? ... Militêre plek in Centurion, nie ver van die Unitas Hospitaal af nie. 

V:  Seker maar ‘n militêre hospitaal of iets. 

A:  Lugvaartgeneeskunde, ja. Ek weet een van die interessante dinge ... Hulle het daai – 
weet, die skaars goed – hulle het ‘n hiperbariese suurstof-kamer, of so iets. Sulke 
fancy goeters wat hulle daar doen. Alles interessant. Dan gaan jy nou soontoe vir die 
mediese ondersoek. Baie interessant, hulle vra wel van die “eilanders” – die 
“eilanders” kom vir mediese ondersoeke. Dan moet jy nou ‘n dag daar spandeer – 
nie ‘n dag nie, maar ‘n hele paar ure wat jy ore toets en oë toets en jy moet op ‘n 
treadmill hardloop en kyk of jou hart reg is en ... Dit was ‘n redelik deeglike 
ondersoek: x-strale, borskas, sinus ... en ja, so ‘n klomp goed. En dan nog 
teruggegaan 1 Mil (Een Militêre Hospitaal) vir ‘n tande-x-straal ... toe teruggekom vir 
die x-strale. En toe’s hulle nou tevrede dat hulle genoeg inligting het. 

V:  En wie betaal jou dan? Jy sê dis soos ‘n staatsdienswerk, soos ‘n staatsdiensaansoek. 
So betaal DEAT of het die PUK betaal ... die fisikaprogam? Die kosmiese strale-
program? 

A:   Omgewingsake het betaal vir die ondersoek. 

V:  En julle salarisse? 

A:  Ook Omgewingsake. 

V:  So hulle het jou dan aangestel as ‘n veldassistent? 

A:  Ja. Wel ek is aangestel as ‘n fisikus. 

V:  As ‘n fisikus? ‘n Fisikus op Antarktika. 
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A:   Ja. 

V:  Watter ander voorbereidings het julle toe gedoen, toe julle nou klaar gekeur is? 

A:   O genade ... Ek is eers ... Dis reg, ek’s die Februarie PUK toe vir my onderhoud en 
toe’t ek gegaan vir my ... Ek het toe in Maartmaand ... moes ek weer gaan, want toe 
ek Februarie gaan, toe’s al die mense wat besig is met die Antarktiese projek op 
verlof. En toe’t ek net met die professore gesels en toe gaan ek in Maartmaand – 
dink ek – weer vir ‘n ... toe’t ek met meer mense gesels omdat hulle nie nou seker 
was of hulle my gaan aanstel of nie. Ek kan nie onthou of my Omgewingsake-aansoek 
nou voor of na dit was nie – die onderhoud by Omgewingsake – voor of na dit was 
nie. Maar in elk geval in daai eerste ses maande. En ... O, dis reg – toe’t 
Omgewingsake nog my aansoek weggegooi ook. 

V:  O aarde! 

A:   Toe bel die prof my en vra of ek nog belangstel. Toe sê ek: “Ja; ek wag nog op ‘n 
respons van julle af.” Maar toe’t Omgewingsake my aansoek verloor en toe moes ek 
weer aansoek doen. Maar gelukkig, toe’s dit vinnig. Toe’s ek ... toe gaan ek vir die 
onderhoud en la-la-la en toe ... Ja, toe sê hulle ek kan maar begin. En toe die 15de 
Junie het ek op die PUK begin werk. Toe’s ek nou ... Ja, omdat ek toe uit ‘n heel 
ander veld uitkom, toe’s dit nou weer wetenskaplike opleiding van kosmiese strale: 
waaroor gaan dit? hoekom bestudeer ons dit? – al die teorie en die hele ruimte-fisika 
teoriehandboek deurwerk ... 

V:  Was jy op daai stadium al amper klaar met jou M(Sc) gewees? 

A:  Gelukkig was my M(Sc) toe klaar. Ek het die Vrydag finaal ingehandig en die Maandag 
begin werk. So gelukkig was dit nie ‘n probleem nie. 

V:  Maar was dit moeilik om weer ... want ek raai jy het voorgraads fisika gehad? 

A:   Ja-nee, dit was nie vreeslik moeilik gewees nie. Dis nie ‘n vreeslike hoë vlak van fisika 
wat nodig is nie, want jy’s nie ... omdat mens nie eintlik aan die navorsingskant is nie, 
jy’s aan die eksperimentele kant. So jy doen maar observasies. Soos ek sê, jy moet 
leer om met die instrumente ... Ek sê altyd vir mense wanneer hulle vra wat ek 
gedoen het, dan sê ek ek het die instrumente opgepas! 

V:  Ek sien! Wanneer het jy die res van die span ontmoet? 

A:  Die spanleier het ‘n draai kom maak op Potchefstroom. Hy was die laaste ou wat 
aangestel is as ‘n spanleier op sy eie, as ‘n pos op sy eie. En toe’t hy Potch toe gekom 
om die professore te ontmoet en te verstaan waaroor die wetenskap nou gaan. 
Maar dit was eers in November wat ons begin het met spanopleiding. 

V:  Wie was die spanleier gewees? 

A:   Duncan Comarty. 
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V:  Het hy geweet hy’s die laaste spanleier wat net as spanleier aangestel word? 

A:   Nee. Ek weet nie of jy weet nie, maar die Weerburo was betrokke tot die einde van 
SANAE 3 en toe by die nuwe basis was hulle nie juis betrokke nie, om budget redes of 
wat ook al, en toe’t hulle besef dit was ‘n fout. En toe wil hulle graag weer iemand 
hê, en toe weereens om begrotingsredes, toe besluit hulle maar oukei, toe sit hulle 
‘n weerkundige op die span en maak een van die lede spanleier, dieselfde as op die 
eilande. So dit het in die jaar gebeur wat ons nou weg was. 

V:  Julle spanvoorbereidings – waaroor het dit gegaan? 

A:   Dit het begin met die kooklesse ... ! 

V:  En wat het hulle julle leer kook? 

A:  Ons het leer ... Was ons nou drie dae daar gewees? Ons het leer kook en bak. Een 
dag ... ja, eintlik maar net om mens vertroud te maak met die kombuis. 

V:  Was dit nodig gewees? 

A:  Ek’s nie so seker nie! Maar omdat die idee is dat almal kook, die idee is jy moet almal 
dieselfde soort van opleiding hê. Maar dis ‘n baie goeie deel van die spanopleiding 
om die span te leer ken, want jy werk saam en sien die ander ouens. 

V:  Hoe was julle spansamestelling gewees? Hoe groot was julle gewees? 

A:  Ons was tien gewees. 

V:  Mans, meisies? 

A:  Almal mans. 

V:  ‘n Manspan? 

A: Ja. 

V: Was daar net nie aansoeke van vrouens nie, of weet jy nie? 

A:  Daar was seker net nie aansoeke nie, ja. Die twee spanne voor ons het vrouens 
gehad. 

V:  Is dit? So dit was ... Nou hoe was dit gewees, ‘n mans-alleen span? Om vir ‘n jaar net 
saam met mans te bly? 

A:  Ek weet nie. Ek was in die weermag, so dit was nie vir my ... Dit was vir my maar 
normaal. 

V:  Dink jy dit sou anders gewees het sonder die weermagopleiding? 

A:  Dalk ja. Ek dink so. Maar ja. Dis moeilik vir my om te sê, want ek weet nie ... Ek sal 
rêrig nie weet nie. 

V:  In hoe ‘n mate dink jy het die weermagopleiding jou voorberei daarvoor om 
Antarktika toe te gaan vir ‘n jaar? 
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A:  Wat dit maklik maak is dat ... 

V: Ons was by die weermagopleiding. Die weermagagtergrond – dink jy dit het gehelp? 

A:  Ja, dit het gehelp, omdat dit dit gemaklik maak het om van die huis af te gaan. Jy’s 
gewoond daaraan om weg te gaan van die huis af en ver van die huis af te wees. 

V: Kon ‘n mens die verskil sien tussen die van julle wat weermag toe was en die (wat) 
nie? Want ek skat daai span was almal nie dienspligtig gewees nie. 

A:  Nee, dit was nie almal dienspligtig nie. Ja, ek het al met húlle gesels daaroor, maar ... 
Ja, ek dink so ... Die ouens in die weermag was nie so geworry om huis toe te bel en 
so aan nie. 

V:  Ek verstaan. So, behalwe nou vir kooklesse, wat het julle nog gedoen? Het julle leer 
... Wat het julle geleer in die voorbereiding? 

A:  Ons het ‘n dag, of ‘n oggend, afgestaan aan brandbestryding, wat nie baie 
interessant was nie, want ons het na die brandweerstasie toe gegaan, toe’t hulle vir 
ons video’s gewys. 

V:  Jy kon dit net sowel by die huis gedoen het! 

A:  Soos ek verstaan, die span na ons het darem die kans gekry om ‘n brand uit te sit en 
so aan. Baie van die goeters is, het ek agtergekom, verskil geweldig tussen spanne. 
Die ouens na my, byvoorbeeld, het baie meer oppervlakkige mediese ondersoeke 
gehad. Maar dis nou als budget redes, want iemand moet nou betaal vir die 
ondersoeke en dan gebeur daar nou iets goedkopers op die ou end en dan gaan hulle 
maar vir die beter opsie. So elke jaar is dit maar anderste ... Dit lyk my elke 
ekspedisie is maar uniek. 

V:  Ek wonder wie bepaal dit. Is dit die DCO of ... ? 

A:  Tussen die mense by Omgewingsake kyk hulle nou maar na die ... 

V:  Wie was director gewees toe jy oor is van Omgewingsake? 

A:  Joe ... Van Schalkwyk? Wat’s sy eerste naam? Ja, dis Van Schalkwyk; jy sal sy naam 
weer deurkry. 

V:  Was hy Direkteur van Antarktika? 

A:  Ja, hy was Direkteur van Antarktika en die eilande. Dirk van Schalkwyk. “Skurk van 
Dalkwyk”! 

V:  Nou, julle het julle voorbereiding voltooi ... Toe gaan julle seker Kaapstad toe op ‘n 
kol? 

A:  Ja. Toe’t ons nog twee of drie weke opleiding ... O, dit was nog opleiding. Ons het ‘n 
lekker ding gedoen wat al die spanne blykbaar gedoen het. Hulle het vir die week in 
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die ... naweek ... hier na ‘n plek toe gegaan ... Grootkloof. Dan leer ons nou 
krevasredding ... Om mense te leer hoe om mense wat in krevasse inval uit te haal. 

V:  Hoe doen mens dit in Suid-Afrika? 

A:  Dis hoekom jy Grootkloof toe gaan, want daar’s so ‘n lekker oorhangkrans. Dis die 
bergklub se eiendom, dink ek. En hulle’t ook vir ons die opleiding gegee. In ‘n groot 
mate is dit maar vertroud raak met touwerk en so aan – knope maak en abseiling, 
sodat as so iets gebeur jy weet wat om te doen. 

V:  Toe’s julle Kaapstad toe? 

A:  Toe’s ons Kaapstad toe. Eers toe kry ons ‘n week verlof en al die tandepasta en goed 
gaan koop vir die jaar wat jy gaan weg wees. 

V:  So hulle het dit nou nie verskaf nie – jy moes maar self gaan koop! 

A:  Dis een van die min dinge wat hulle nie verskaf nie. 

V:  Tandepasta. 

A:  Ja! En al die goedjies oppak en regkry en ... Wat nie baie gehelp het nie is dat ek nog 
in daai week siek geword het ook – nogal ‘n maagaandoening gekry. Maar ek het so 
verrassingsafskeidspartytjie gekry ook. Ek dink die skok daarvan het gemaak dat ek 
siek word! 

V:  Wie’t die verrassingspartytjie gegee? 

A:  Is maar my vriende van Pretoria. Mense met wie ek saam op universiteit was en so 
aan. 

V:  Wat was hulle reaksie toe hulle hoor jy gaan vir ‘n jaar lank Antarktika toe? 

A:  Nee, hulle was almal opgewonde en so. Niemand het gesê “Jy’s nou laf nie.” Dit hou 
‘n ou maar positief. 

V:  Bietjie meer oor die skeepsreis ... Hoe was dit? Was dit jou eerste ervaring op ‘n 
skip? 

A:  Dis die eerste keer dat ek op ‘n skip was, ja ... op die oop see op ‘n groot skip. Dit was 
ja. Interessant, my tannie sê ... My tannie het ons kom afsien op die skip, want my 
my ma-hulle het ons afgevat. My tannie-hulle bly in die Kaap, toe gaan ons nou op 
die skip, want voor die tyd kon hulle nou sien en so aan. Toe sê my tannie dit ruik 
soos ‘n skip, want sy’t met die skip nog Engeland toe gery! En die reuk is nog steeds 
dieselfde. Dis die eerste keer dat ek nou op die see kom en een van die grootste 
verrassings van my lewe was daai eerste dag. Want jy weet, jy gaan nou op die skip 
en jy weet jy gaan nou deur die Roaring Forties gaan en die eerste dag moet jy nou ‘n 
lifeboat dril doen, dat ‘n mens nou weet wat om te doen as... En dit was die middag 
gewees – seker so vieruur se kant – en toe ry ons op daai skip en ek kyk daai see so 
en ek dink: as die see só lyk, hoe gaan dit lyk as ons in die Roaring Forties kom?! En 
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toe gaan staan ons nou daar op die helideck en elke kajuit weet nou na watter 
reddingsboot toe hy moet gaan. Toe sê die ou, die offisier wat nou in beheer is van 
die storie, toe sê hy net oukei, hierdie is nou amptelik slegte weer. Toe’s ek nou baie 
verlig dat hierdie nou amptelik slegte weer is! So toe’t ons net ‘n verkorte oefening 
gehad dat ons weet ... dat hulle net sê wat gaan (ons) doen. Toe staan ons maar 
almal daar op die dek met ons reddingsbaadjies aan en toe ons klaar is, toe gaan ons 
maar terug kajuit toe. 

V:  En toe julle by die Roaring Forties kom? 

A:  Toe ons klaar is met daai dinge, toe sit ons nou daar op daai rowwe see en toe’t ek 
die laaste paar tree so na die bed toe so gehardloop en toe gaan lê. Ek het vir die 
volgende drie dae net gelê, want elke keer as ek opstaan, dan word ek naar! 

V:  Kan jy onthou wie was die skeepskaptein gewees? 

A:  Nee, maar ek kan jou vertel ook van hom. 

V:  Wat kan jy vertel? 

A:  Hy was kaptein van die ... ‘n ander skip van ... ‘n Suid-Afrikaanse navorsingskip ... Ek 
kan nie die naam ... 

V:  Die Africana dalk? 

A:  Africana – waarskynlik ja. Hy’t ervaring van die Africana gehad. Maar toe hy nou 
afgetree het, het hy om die wêreld gaan seil en dan soos hy nou kom op plekke het 
hy dan nou werk gekry as ‘n skeepskaptein. Dis baie lekker as mens so soort van 
werk het. En toe in die noordelike halfrond het hy nou ervaring gekry met ys. En toe 
kom hy terug en toe hulle nou ‘n skeepskaptein soek, toe’s hy nou beskikbaar en 
toe’t hy nou die ys-ervaring. Toe kan hy die skip afvat. 

V:  Het julle pakys teëgekom? 

A:   O ja; ja ons het. Ons het nie baie vasgesit nie, maar ons het deur die ys gegaan. Die 
Roaring Forties was toe niks.  

V:  (Dit) was toe niks teen daardie eerste drie dae nie! 

A:  Toe’t ons baie mooi weer toe ons daar aankom. 

V:  O, toe was die Kaap van Storms maar julle stormagtige tyd! 

A:  En toe ... ja, toe gaan ons ... Ons het ons eerste ysberg gesien ... O, en toe stop ons by 
Bouvet Eiland. Dit was nogal ‘n ervaring gewees. 

V:  Het julle ... iemand afgeklim daar? 

A:  Daar’t mense afgeklim daar, ja. Ons het ook weer twee of drie dae daar gewag vir die 
weer om te kalmeer. Dat die helikopter kon opstyg en die mense gaan aflaai op die 
eiland. 
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V:  Het die mense agtergebly op die eiland? 

A:   Hulle het agtergebly, ja. In die somer daar gebly. 

V:  Was dit Suid-Afrikaners? 

A:  Tegnies was dit ‘n Noorweegse span wat afgeklim het, want dis natuurlik ‘n 
Noorweegse eiland, maar dit was meestal Suid-Afrikaners. Dit was maar vir die 
politiek moes dit ‘n Noorweegse span wees, maar hulle het Suid-Afrikaners gehuur, 
veral. Onder andere mense wat saam met my studente was hierso. 

V:  Kan jy onthou wie? 

A:  Nee, glad nie. 

V:  So wat het hulle gaan doen daar? Was hulle weerkundiges of ... ? 

A:  Nee, hulle het gaan geomorfologie doen. Hulle het gaan kyk na die struktuur van die 
eiland en so aan; en biologie – gaan voëls tel en robbe tel en so aan. Hulle het dit al 
‘n paar jaar gedoen en dit was toe een van die jare dat hulle besluit het dis nodig. 

V:  Maar Bouvet bly maar ‘n verafgeleë plek? 

A:  Jis, dis nou ‘n godverlate plek. 

V:  Is dit? 

A: Ja. 

V: Was julle bly dat dit nie julle is wat daar moes agterbly nie? 

A:  Ja, ek dink nogal. 

V:  Is dit? Maar sou jy? 

A:  Ek sou graag wou; ek sou graag wou. Maar dis ‘n heel ander ervaring om so op so ‘n 
eiland te gaan bly vir die ... 

V:  En toe julle nou die eerste keer deur daai pakys is en julle sien die ice shelf en goed, 
hoe was dit? 

A:  Ek was actually aan die slaap gewees toe ons by die pakys aankom. Toe’t ons eers 
gestop by Akta Bukta, waar die Duitsers aflaai; toe’t ons eers hulle vrag gaan aflaai. 
Op ‘n fantastiese mooiweersoggend. ‘n Mens kan nie eintlik ‘n beter aankoms aan 
dink nie. En toe’s ons ... Toe’s dit natuurlik middernagson; toe’s die son die heeltyd 
op en ... Soos ek gesê het, dit was die oggend – ek dink ons het in die oggend daar 
aangekom het. 

V:  Maar dit kon netsowel middernag gewees het ... ! 

A:  Dit was in die oggend, want ek het nog geslaap! Toe’t ek opgestaan en toe gekyk – 
ons was nou nie betrokke nie, so ons kyk maar net hoe hulle aflaai en ... 

V:  So julle het nie self afgeklim nie? 
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A:  Nie self afgeklim nie; nee. 

V:  Moes hulle met hyskrane of helikopters dit aflaai? 

A:  Ja, met hyskrane afgelaai. Die yswand daar is lekker laag. So hulle kon direk van die 
skip af op die ys aflaai. 

V:  En toe, van Akta Bukta af? 

A:  Toe ry ons oos toe nou en toe, seker die einde van daai dag, toe kom ons by ... wat is 
die plek ... ? Christmas Tree ... 

V:  Ekskuus? 

A:  Christmas Tree Bukta, dink ek. Ek is nie seker wat hulle die plek genoem het nie ... 
Maar in elk geval, ons het net gepraat van die bukta. Dan kom ons daar aan, en toe is 
daar see-ys. Die hele baai is toe vol see-ys. Die idee was toe ons gaan nou daar kom 
... Toe’s ons nou al mooi gesê wat gaan nou gebeur. Ons gaan nou daar aankom, dan 
gaan ons by die ramp stop en dan gaan ons die vrag aflaai en ons gaan nou drie dae 
vat, of wat ook al. En toe kom ons daar en toe’s die hele baai vol see-ys en die skip 
kan net nie daar uitkom nie. Jy kan sien daar’s die yswand ... Ek weet nie hoe ver dit 
was nie ... Vyf kilometer, of so iets ... 

V:  So binne sig? 

A:  Binne sig. En ek weet nie of ons iets kon sien wat aangaan nie, maar as jy op die 
ramp  was, kon jy die skip sien. Maar toe sit die skip toe op die see-ys. Toe moet ons 
eers ander planne maak. En toe besluit hulle maar die see-ys is sterk genoeg; ons kan 
op die see-ys aflaai. En toe’t hulle die ramp ook gemaak dat jy kon afgaan tot op die 
see-ys. 

V:  Seker maar met die bulldozers? 

A:  Met die bulldozers, ja. Was dit die jaar ... ? Ja, dit was ‘n interessante jaar gewees, 
want hulle het mense vooruit gestuur van Kaapstad af Blue One toe en van Blue One 
af oorgevlieg SANAE toe, onder andere die bulldozer-drywers, want die geleentheid 
was daar om mense te stuur. Ook die ou van die vorige span... Elektriese ingenieur... 
Hy’t probleme gehad met hoë bloeddruk, toe’t hulle hom die vorige jaar uitgevlieg. 
Hy’t op die skip saam met ons teruggegaan. Ek het nou gedink hulle het hom ook 
teruggevlieg, maar hulle het net die bulldozer ouens ... 

V:  Solank afgevlieg? 

A:  Solank afgevlieg, ja. 

V:  Was dit nou met hierdie Noorweegse DROMLAN-vliegtuie? Of was dit later? 

A:  Dit was nog voor DROMLAN actually. Hulle het nie Troll toe gevlieg nie; hulle het 
Blue One toe gevlieg ... Dis ‘n blou-ysveld ... Weet, van daar af ... 

V:  Ek wonder met watter vliegtuig het hulle gevlieg? 
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A:  Ja, ek kan jou glad nie sê nie. 

V:  Aan wie die vliegtuig behoort het? Was dit dan ‘n Russiese vliegtuig? 

A:  Dit was ‘n Russiese vliegtuig, maar dit was ‘n... ek weet nie. Dit was dalk vir toeriste 
gewees ... Kan wees; kan heel moontlik wees. Want Peter McDowell van ANI 
(Adventure Network International) was toe ... nee dis reg; hy was aan die einde ... 
Sorry, hy was in die tweede oorname saam met my op SANAE gewees. So ons was op 
die dieselfde tyd op SANAE. Ons het mekaar nie gesien nie, maar ons was daar. Toe 
... elk geval ja, toe’s die bulldozers daar ... Fanie (Bez) Bezuidenhout was toe daar 
gewees en toe kon hy die ramp doze tot op die see-ys. Toe was die vrag afgelaai op 
die see-ys, op die slees en van daar af na die depot toe gevat. 

V:  Wanneer het julle die eerste keer die ou span gesien? Was dit toe julle aflaai, of ... ? 

A:  Ja, so in stukkies het hulle ... (ons het) so een-een hulle ontmoet. Die ou wat saam 
met ons op die skip was natuurlik het ons ontmoet op die pad af ... van die vorige 
span. Die eerste keer ... 

V:  Hoekom het hulle hom weer op die skip afgestuur? 

A:  Want daar’s toe niks fout ... hulle kon toe niks fout kry met hom nie. Blykbaar net 
hoë bloeddruk gehad en (die) dokter was bekommerd. Toe is daar die geleentheid 
om hom terug te stuur, toe’t hulle maar so gedoen. Anders sou hy maar moes wag. 
Ja, toe hulle nou rêrig nie kon fout kry met sy gesondheid nie, toe kom hy weer af. 
Toe’t ons ... Ja, toe’t ek vir Johan en Esmé Nel die eerste keer op die skip ontmoet. 
Hulle het saam met ‘n CAT (caterpillar) gekom van SANAE 4 af om vrag te kom haal. 
En toe’s ons nou besig om te laai en toe’s hulle op die skip gewees toe ek daar 
aankom. Dis die eerste keer wat ek hulle gesien het. 

V:  En hoe was dit? Was was mens se eerste indrukke van die ou span? 

A:  Die eerste indruk was: ja, hierdie mense weet hoe om met ‘n graaf te werk! Want 
toe moes ons slees skoonmaak sodat ons die vrag kan oplaai en so aan. En toe kan 
ons sien maar hierdie mense is nie bang om ‘n graaf te spit nie! Ja, (ek was) bly om 
die ou te leer ken ... Ek dink ek het al tevore met hom op die telefoon gesels en so 
aan ... 

V:  En toe het die skip vertrek ... en julle agterlos? 

A:  Ek moet nou eers dink ... Soos ek sê, elke oorname is anders. Ek kan nie onthou of 
die skip toe teruggekom het nie ... Ja, hy het toe teruggekom Suid-Afrika toe. En toe’s 
ons nou die tyd saam daar. En nou weer, nog steeds opleiding al die pad. Dis nou op 
die ys leer hoe om te werk en so aan. Nee, dis reg ... toe’s die ou span  met die 
oorland teruggegaan see toe om op die skip te gaan klim ... En daai laaste dag het 
hulle vir ons ons vleis ingevlieg van die skip af met die helikopter. Direk uit die 
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vrieskas tot vrieskas, sal ek maar sê. En ja, ek het nogal ‘n skyfie daarvan toe die 
laaste vlieënier op die laaste helikopter klim! 

V:  En hoe voel mens dan? Ek bedoel as jy nou weet hier gaan hulle nou en jy gaan hulle 
nou vir ‘n ruk nie weer sien nie? 

A:  Dis nogal ... Hoe moet ek dit nou beskryf? Skokkende stilte ewe skielik ... want dis 
natuurlik verskriklik bedrywig: alles moet gelyktydig gebeur terwyl die weer reg is. En 
ewe skielik is daar niks wat jy moet doen nie. Ewe skielik kan jy die slaap wat jy 
verloor het, begin inhaal. En natuurlik, party van ons mense is toe nog by die bukta, 
op E-Basis, so ons is nog nie almal saam nie ... 

V:  Was daar nog ‘n basis gewees op die bukta toe? E-Basis? 

A:  Ja, E-Basis was toe nog in bedryf gewees; ja. Natuurlik, (die) helfte van ons brandstof 
lê nog op die bukta ... 

V:  So daar was nog werk gewees om te doen? 

A:  Ja, daar was nog baie werk gewees om te doen. So maar ja ... Maar ewe skielik kan jy 
doen net wat jy wil; daar’s nie iemand wat vir jou sê ... vir jou voorsê nie ... Maar 
daar’s nog steeds werk om te doen. So so stadigaan kom mens darem maar in ‘n 
roetine. 

V:  Die dag in die lewe van ‘n fisikus op Antarktika ... ? 

A:  Hm ... 

V:  Hoe begin so dag? 

A:  Begin maar met opstaan ... Ek’s een van die ouens wat maar ‘n gewone roetine 
gevolg het. (Ek) het maar sewe-uur of so iets opgestaan en gewas en aangetrek en 
gegaan ... 

V:  Was daar mense wat dit nie gedoen het nie? 

A:  Ja. Ons spanleier, byvoorbeeld, ‘t gesê hy’t nooit meer as vier ure geslaap nie ... 
aanmekaar geslaap nie. 

V:  Ongelooflik! 

A:  Hy’t genoeg geslaap ... maar almal kry maar probleme met slapeloosheid. Hy’s een 
van daai ouens wat nou swaargekry het. Ja, dan moet jy nou maar gaan kyk wat gaan 
aan met die instrumente, of al die instrumente nog loop...  ja, ek moes elke dag gou 
‘n barometer-lesing neem ... ‘n lugdrukkorreksie doen op die data – dis die laaste 
deel van die goed ... Soos ek sê, net seker maak als loop nog. En dan ... elke maand ‘n 
verslag skryf – wel, almal moes verslae skryf elke maand. My verslag het eers Potch 
toe gegaan ... Of nee, (daar het) twee verslae gegaan – een is gefaks saam met die 
ander se verslae Omgewingsake toe en myne is Potch toe ook. (Ek) moes sê wat het 
gebreek en wat het gewerk en hoe lyk die data en so. 
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V:  Maar jy hoef nie data geïnterpreteer het nie? Jy het maar netso oorgestuur. 

A:  Oorgestuur, ja. As ‘n mens nou iets interessants stuur, dan rapporteer mens dit nou. 
In my jaar was nou baie sonstil tyd, so daar was nie baie sonvlamme en so nie – ek 
het nie baie goed nie kosmiese strale gesien nie. Die groot ding wat ons natuurlik 
verwag, is ‘n groot sonvlam wat energiek genoeg is om protone wat ... om ... 
energiek genoeg is om op die neutronmonitors raakgesien te word. Dis nou  ‘n soort 
van ‘n .. Die fisici soek nou daai goeters, want dit gee vir hulle inligting van die 
transport van materie van die son af na die aarde toe. 

V:  Ah ... interessant. 

A:  Maar ek het nie so iets gehad nie. Ek het aan die einde van my tyd een Forbush-
afname gehad, maar dis nie nie ‘n groot gebeurtenis nie. Dis maar net een van die 
gebeurtenisse op die son. Wat eintlik interessant was, was dat daar so min was. 

V:  So dit was nie teleurstellend dat dit so eintlik half ‘n quiet sun year was nie? 

A:  Nie vir die wetenskap nie, nee. Dis omdat dit sulke langtermynprojekte is en ons soek 
eintlik daai lang tye van data.  

V:  En vir jou? 

A:  Persoonlik was dit nie so goed nie, want ons het amper nie ‘n aurora gehad nie. 

V:  O ja. 

A:  Ons het die eerste aurora hier in Meimaand ... ons laaste aurora in Mei gehad ... En 
toe was dit nogal ‘n interessante gebeurtenis op die son gewees, waar die ... Hulle sê 
”the day the solar winds stopped”. 

V:  O, dit klink na ‘n vreeslike ding! 

A:  Eers agterna gehoor daarvan, dat dit gebeur het. Maar toe begin dinge vir my sin 
maak. Die son het amper-amper gestop. En ... 

V:  Werklik? 

A:  So toe word ... Al die magneetvelde word nou als kalm. En toe gebeur daar niks nie. 
As ek dit nou reg verstaan, het dit ‘n lang tyd gevat vir die stelsel om nou weer 
genoeg energie op te bou. En toe is daar is daar nie eens baie gebeurtenisse nie en 
toe sien ons nou eers weer ons eerste aurora in Oktober. 

V:  Sjoe. Oktober 1999? 

A:  Ja. 

V:  So, as ek dit nou reg het, het jy die jaar 2000 binnegegaan op Antarktika? 

A:  Dis reg, ja. 
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V:  Het jy iets spesiaals gedoen oor dit ... ? Hoe was dit gewees? Was julle bewus van die 
wêreldwye hype oor die millenium? 

A:  Ja, ons was bewus daarvan gewees. Ons moes op ‘n stadium verslag lewer oor ons 
rekenaars, want iemand – een of ander konsultant – moes of wou een of ander iets 
doen.  

V:  So julle moes maar een of twee precautions neem? 

A:  Omdat ons taamlik tegniese mense was, het ons nie gedink dit gaan ‘n probleem 
wees nie. Ons het geweet van die ander mense se bekommernisse, maar ons kon nie 
rêrig sien wat die probleem is nie. 

V:  Maar teen die tyd dat Nuwejaar aangebreek het, was die nuwe span seker al daar? 
Die nuwe aflos? 

A:  Ja, toe’s hulle al daar gewees. Ja, toe’s dit al besig gewees. Toe’s ons al amper die 
radar klaar oorgebou gehad en so aan ... Ken jy die geskiedenis van die SuperDARN-
radar op SANAE? 

V:  Nee. 

A:  Oukei. Dis nogal ‘n ... 

V:  Kan jy die geskiedenis vertel? 

A:  Ek kan vertel. Die bietjie wat ek weet. Dis nou die ... Toe SANAE 4 nou gebou is, die 
nuwe basis, toe’s dit nou groot nuwe terrein, nuwe goed ... onder andere ook toe 
nuwe wetenskap. En die beeld riometer wat hulle toe gebou het, is toe een van die 
groter projekte, maar ... van Natal, Dave ... kan sy van onthou nie ... ‘n professor wat 
gereël het dat Durban toe deel word van hierdie Sup- ... internasionale projek wat 
hulle noem SuperDARN. 

V:  Superdarn? 

A:  Super-D-A-R-N. 

V:  D-A-R-N. 

A:  Ja. “DARN” staan vir Dual Auroral Radar Network. Die plan was toe dat op SANAE het 
ons die een radar en op Halley Bay staan daar nog ‘n radar, en die twee oorvleuel en 
hierdie radars kan vir jou inligting gee oor die aurorae. En met die nuwe basis is 
hierdie radar toe gebou en toe die ... Maar die eerste jaar al, toe waai die wind daai 
torings om ... inmekaar gewaai. Toe kry hulle vir Hennie Stassen om nuwe 
radartorings te ontwerp en hulle bou die radar oor met nuwe torings. So toe (vir) 
SANAE 37, toe staan die radar mooi; toe werk als baie goed. Toe, vir SANAE 38 – in 
daai September dink ek – toe kom daai groot storm en hy buig die boom van die 
radar. Die radar bestaan uit twee dele: die toring en die boom bo-op. Daar’s foto’s op 
my web page ... 
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V:  Ek sal dit graag wil sien. 

A:  ... Toe buig hy al daai booms. Toe’s die torings ... 

V:  Ag nee, toe’s‘it so als ... 

A:  Toe’s dit nou lekker staaltorings wat nog baie vas staan, maar die aluminium booms 
is nie sterk genoeg vir die wind nie, en toe ... 

V:  Dis seker ‘n paar miljoen rand se skade? 

A:  Ek dink dit was so ‘n kwartmiljoen rand se skade gewees. Gelukkig het hulle toe ‘n 
plan beraam. Die meeste van die goed kon ons toe oorgebruik. Toe’t ons net die 
aluminium booms bo-op met vierkantige staal booms vervang. 

V:  Is dit radars waarmee jý moes werk? 

A:  Nee. Ek is baie betrokke daarby gewees, want die radaringenieurs is ook op Potch 
opgelei en ek het nog gewerk saam met die mense wat die radar gebou het – Mike 
Matthews ... Piet Bezuidenhout ... Burt Wilson...  So ek was baie betrokke gewees en 
redelik goed verstaan wat aangaan. En toe ons oorname begin, toe moet ons nou 
daai radar oorbou; daai radar booms nou vervang. 

V:  Julle oorname, waar julle nou af is, of ... ? 

A:  Ja, waar ons nou gaan ... 

V:  Waar julle afgelos word? 

A:  Afgelos word. 

V:  O, en toe bou julle nou oor. 

A:  Ja, en om terug te kom na die 31ste Desember toe, toe’s ons nog besig om die radars 
te bou. 

V:  O, oukei. Ek neem aan die millenium het nie ‘n effek op die radars gehad nie? 

A:  Nee! 

V:  Geen Y2K-virusse nie! 

A:  Geen Y2K-virusse; niks nie. Nee, als het goed gewerk. 

V:  En het julle darem ‘n partytjie gehou, of was dit maar ‘n gewone werksdag? 

A:  Nee, dit was ... Ons het ‘n snow(?) partytjie gehou. Hier’s nou ons amptelike 
spanfoto. 

V:  Wow! Hoe’t julle dit reggekry om die helikopter in die agtergrond te kry, of is dit 
ingescan? 

A:  Nee, dis so afgeneem. Ons het die middag nog gewerk, toe sê hulle nee, ons moet 
nou ophou werk; ons gaan nou helikopter ry. Dis die lugmag wat nou vir ons gevlieg 
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het daai tyd en hulle het ‘n ... soos in daai tyd, alles is – vandag nog seker– als moet 
voor betaal word;als moet voor begroot word en betaal word. So Omgewingsake 
betaal vir die helikopters vir soveel ure. Maar die lugmag het ook begroot vir soveel 
opleidingsure ... 

V:  O, ek sien ... 

A:  En toe’t hulle basies almal wat daar was gevat vir ‘n vlug met die helikopter. 

V:  Wow! 

A:  Dit was nogal ‘n baie groot ... 

V:  Dis nogal ‘n ding. 

A:  En dis van daai lewe... Mense wat nog nooit so ‘n geleentheid kry nie, want hulle 
werk die heeltyd op die grond. 

V:  Ja. 

A:  Dis almal wat nou op die basis (was), wat hulle laat vlieg. En toe’t hulle vir ons gevat 
en op Lorentzen Piggen gaan aflaai. Op die piek van Lorentzen Piggen het ons daai 
foto daar geneem. 

V:  Dis wonderlik. Was dit nou op die 31ste Desember? 

A:  Dis nou op die 31ste Desember gewees. 

V:  En hoe laat is hierdie foto omtrent (geneem)? 

A:  Seker so vieruur se kant. 

V:  Dis seker besonder spesiaal gewees. 

A:  Ja, dit was nogal ... 

V:  Nou wat hét julle gedoen vir ontspanning, as julle nou nie gewerk het nie? 

A:  Ons het ... wel, gedrink vir die eerste plek! 

V:  Ja ... ! 

A:  Natuurlik. Maar ons het elke Woensdag sport gehad na aandete. 

V:  Sport? 

A:  Ja. 

V:  Watse sport? Pool? 

A:  Pool en ... wel, alles wat daar was: pool en tafeltennis en darts en sokker – die 
tafelsokker ... 

V:  O ja, daai fussball ... 

A:  Ja. En ja, dis nou al wat daar was. 
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V:  Het julle nou video’s saamgehad? 

A:  Ja, ja. Ons het boeke geleen by ‘n streeksbiblioteek in Pretoria. Dit was baie lekker. 
Dan gee hulle vir jou ‘n trollie en sê: “Neem vir jou boeke uit.” 

V:  Wow, dis impressive! 

A:  Ja, dan neem jy basies boeke vir die hele jaar uit. Ons het video’s ook gehad. Ek 
probeer nou onthou waar die video’ vandaan gekom het ... Ons het video’s 
gesponsor gekry, ‘n paar ... Ek kan nie onthou of ons gekoop het nie, maar ons het ‘n 
hele biblioteek vol video’s gehad. En soos die dinge maar soort van gaan, is die 
geneigdheid maar vir die beter video’s om weg te raak. So ons het ‘n klomp ... die 
baie, baie slegte flieks (gekyk)! Jy kyk maar hierdie goed, want dis ... 

V:  Ja wel ... 

A:  Ons het ook nog rolprente gehad. 

V:  Dis daai ou ... 

A:  Ja. 

V:  Wow! 

A:  Dis ook maar deel van die SANAE-tradisie dat die spanne het nou maar hierdie 
rolprente leer ken, want die goed is daar en hulle het daar gebly en ... 

V:  So daar’s nog so ou John Wayne-tipe ... 

A:  Ja ... Gregory Peck en ... Sulke ou flieks. Baie goeie flieks, party van hulle. Dan so af 
en toe, dan’t ons nou ‘n fliekaand gehad. Vir midwinter het ons onder andere 
rolprente gekyk: eers ‘n Wallace and Grommit-video vir ‘n voorprent, en toe ‘n regte 
rolprent. 

V:  Oor midwinter ... Wat gebeur midwinter? Hoekom is midwinter belangrik? 

A:  Midwinter is natuurlik die dag wanneer die son omdraai. So dan begin mens weer 
uitsien na die somer. Dis maar Antarktiese tradisie van die begin af. Midwinter is die 
groot fees. Die middelpunt van die ding is maar die midwinter-ete, wat nou bietjie 
spesiale ete is. As ek nou reg verstaan, het die ouens van SANAE 1 en daai manne dit 
ook gedoen, maar hulle het bietjie moeiliker lewe gehad, so vir hulle om ‘n goeie ete 
te kook en om aan te trek vir ‘n ete was bietjie meer werk gewees as vir ons. Maar 
dis maar deel van die ding: jy sit ‘n das aan en jy kook ‘n vyfgang-maaltyd. 

V:  Kook almal dan saam, of is dit nou maar die ou wat se beurt dit is? 

A:  Ja, almal kook saam; almal neem deel. Dis ‘n hele fees. Dan’s dit nog ... Ons het nog 
‘n kunsuitstalling ook gehad! 

V:  Van wie se kuns? 

A:  Ons almal se kuns! Almal moes ‘n bydrae lewer tot die kunsuitstalling. 
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V:  En kontak met ander basisse? Het julle ... Jy het nou-nou genoem julle was by 
Neumayer gewees vir die persoon van die Indiese basis wat julle moes help ontruim 
... 

A:  Ons het baie min kontak gehad as ek nou moet aflei van die ander mense. Ander 
spanne het meer kontak gehad. Ons het byvoorbeeld nooit besoekers gehad 
behalwe vir die oornames nie. Ander mense, veral die span na ons, het onder andere 
... dit was die eerste keer gewees dat daar mense by Troll oorwinter het, en die 
ouens het toe kom kuier op SANAE. Dit moes amazing ... baie lekker gewees het. 

V:  Ja ... 

A:  Maar ons het nie sulke goed gehad nie; nie buite die oornames nie. Ons het baie 
goed oor die weg gekom met die Duitsers, omdat ons nou op die skip was saam met 
hulle, hulle leer ken het, en ons het baie keer darts gespeel teen hulle. 

V:  So oor die radio? 

A:  Tegnies, of tradisioneel, is dit oor die radio, maar ons het dit maar oor die telefoon 
gedoen. Ons het so ‘n plan uitgewerk wat ons ... Ek kan nie onthou wat die reëls was 
nie, maar jy gooi ‘n klomp darts, dan’s dit nou halftyd, dan vergelyk jy die punte 
halftyd en dan, as dit klaar is, dan bel ons weer, en dan ... 

V:  En dan vertrou julle maar hulle sê vir julle die regte hoeveelheid?! So jy sê die 
Duitsers was saam met julle op die skip. Was daar Duitse wetenskaplikes saam met 
julle af van Kaapstad af, wat julle ook by Neumayer afgelaai het? 

A:  Ja. Dis nogal ... Soos ek sê: elke oorname is anders. 

V:  Het julle in Duits die darts gespeel, of in Engels? 

A:  In Engels. Ons het oor-en-weer midwinters- ... uitnodigings gestuur vir midwinter. Dis 
natuurlik ‘n ander ding van midwinter: almal word uitgenooi om te kom deelneem 
aan die midwinter-dinee. 

V:  Maar niemand kom nie ... ! So julle het ook uitnodigings gekry, sê nou maar na die 
Russe of die ander of so? 

A:  Ja. Ek kan nou nie onthou wie anders nie, omdat die spanleier maar meestal daarby 
betrokke was. Maar definitief die Duitsers het ons baie lekker (mee) saamgewerk ... 
met hulle. 

V:  So wat het die spanleier dan gedoen? Wat was die werk van ‘n spanleier? Ek sal hom 
ook vra, maar uit jou perspektief uit? 

A:  Hy’s maar die administratiewe beampte, tot ‘n groot mate. Hy’s die ou wat met 
Omgewingsake praat en hoor wat die planne is en ons vertel wat verkeerd gegaan 
het en moes sorg dat die verslae betyds ingaan en ... ja. 

V:  So hy’s maar bietjie ook soos ‘n manager? 
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A:  ‘n Baie groot manager, ja. En natuurlik al die los werkies! 

V:  So hy’t darem vir julle bietjie gehelp met julle goed as dit dalk nodig was? 

A:  Ja. Wel ons het almal mekaar maar gehelp, maar hy’s altyd ook een van die ouens 
wat gehelp het. 

V:  Was daar ooit konflik op die basis, en wat sou sulke konflik veroorsaak het? 

A:  Nee, ons het nooit ... Ons het konflik gehad, natuurlik, maar niks wat die span laat 
ophou werk het nie, as ek so kan sê. 

V:  Wat is maar meestal die rede daarvoor? Is dit maar ... 

A:  Misverstande. Mense verstaan nie die verskil in opinie oor “wie se werk is wie se 
werk” ... Nie net oor werk wat gedoen moet word nie, maar “hierdie is my 
verantwoordelik – ek sal sorg daarvoor; moenie jy vir my sê hoe ek my werk moet 
doen nie!” 

V:  Daai soort van ding ... En hoe het julle dit dan opgelos? 

A:  Ons het gepraat. Ons het in die begin een keer ‘n week vergadering gehad – wat nou 
basies oor management was – en aan die einde van die vergadering het ons wat ons 
genoem het ‘n “grudge session”, (waar) enige iemand oor enige iets kon kla. Wat 
baie nice was, na ‘n tydjie het ons gesê oukei, dis nie net vir kla nie; as jy iets goeds 
wil sê, kan jy dit ook dan sê. Want so na ‘n tydjie, dan besef jy party ouens doen 
goeie werk en jy wil graag ... hierdie ouens erken ... 

V:  Ja, erkenning gee. ... Wat sou jy sê is die belangrikheid van Antarktika vir wetenskap? 

A:  Dis nog altyd ‘n moeilike vraag. Wel natuurlik uit die kosmiese strale-oogpunt uit – 
die ruimtewetenskap waar ek nou in gewerk het ... Die groot ding is, dis ‘n stabiele 
vaste platvorm om van te werk by die pool, in teenstelling met die Noorpool, waar  
daar net water is en jy kan niks permanent daar opsit nie. En ... minder deel van die 
groot prentjie, of meer deel van die groot prentjie is ... wetenskaplikes probeer altyd 
alles dek. Hulle het altyd ‘n probleem as daar ‘n gaping in die data is en Antarktika 
natuurlik is ‘n plek en jy wil inligting, data, van daai (hê), so dit maak sin om moeite 
te doen om mense daar te sit. Uit ‘n meer omgewingsperspektief uit is dit rêrig een 
van die plekke in die wêreld waar daar ... wat die mens nog nie orals opgemors het 
nie, so die geskiedenis van die ... die rekord van die geskiedenis van die wêreld is 
daar, in die ys en in die rots. En jy kan sê hoe het dit gelyk voor daar mense op aarde 
was... die yskors en al daai goeters. En dis ook hoekom mens moet wegbly daar en 
nie moet die plek ontwikkel nie, want dan is die ... Soos jy weet van rekords, as die 
rekords weg is, is dit weg ... is dit vernietig. 

V:  En die belangrikheid vir Suid-Afrika sou jy sê om ‘n basis aan te hou in Antarktika? 

A:  Kyk, hierso gaan dit maar altyd oor die wetenskap en die politiek ... Altyd die ... Ons 
doen die wetenskap, want dit gee vir ons ‘n sê in die wêreld. Ons doen die 
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wetenskap, want dit gee vir ons ‘n rede om daar te wees. So die twee is baie nou 
gebind. Dit was baie mooi gewees toe my opvolger, Jaco Wiid, het toe gesê  ... Hy’t 
toe die dag gesê, hy’t nou uitgevind ons is nie daar vir die wetenskap nie. 

V:  Toe het hy tot daai ontdekking gekom! 

A:  In ‘n mate is dit so. Die wetenskap word toegelaat om aan te gaan, maar aan die 
ander kant, as dit nie vir die wetenskap was nie, was daar nie ‘n rede om daar te 
wees nie. En die ander ding wat ek altyd vir mense sê, is die opleiding, die ervaring 
wat dit mense gee om soontoe te gaan. Dis te minste vir die wetenskap ... is dit waar 
... Jy kry geweldig baie ervaring en natuurlik Marion eiland se biologiese programme 
is uitstekend en dis als deel van daai opleidingsproses, die ervaringsproses. Die 
wetenskaplike produkte ... In die wetenskap is dit altyd die geval dat jy hoop maar dit 
lewer iets op. Maar in die geval van die opleiding van die mense is daar nie hoop nie, 
dit werk. 

V:  Wat sou jy sê was die invloed van ‘n jaar op Antarktika op jou lewe, indien enige? 

A:  Dit het gemaak dat ek altyd die ou is wat Antarktika toe was! Die eerste keer toe ek 
...(?)... ontmoet, toe sê hy vir my: “Ek hoor jy was op Antarktika” ... ! 

V:  Ja, dis ‘n gespreks-topic ... 

A:  Ja, ons het altyd iets om oor te praat. 

V:  Maar vir jouself? Dink jy dit het iets vir jou verander? 

A:  Ja-nee, mens is ... As ‘n mens ... as jy vir ‘n jaar weg was op ‘n ander plek en jy’t nie 
verander nie, dan is daar rêrig iets fout met jou. So Antarktika is ook een van daai 
plekke en as jy nie verander het nie, is daar iets fout met jou. Maar Antarktika is 
bietjie anders ook ... bietjie meer, omdat dit so spesiaal is, uniek is. 

V:  Wat maak Antarktika so spesiaal? 

A:  Dis so leeg en so onbewoon. Dis stil en dis groot en dis groot en dis mooi en dis ... ja, 
al daai goed. 

V:  Wat is die beste deel van die jaar op Antarktika, as mens nou so iets kan kry? 

A:  Sjoe, dis altyd ‘n moeilike vraag ... Die beste deel daarvan is seker ... dis een groot 
avontuur. En dis nou moeilik om een gebeurtenis nou uit te sonder. 

V:  Wat maak die lewe daar moeilik? 

A:  Wat dit moeilik maak is in die eerste plek dat jy als vooruit moet beplan; jy kan niks 
daar doen wat jy nie voor die tyd beplan het nie. Jy kan nie sommer net iets doen 
nie, daar gaat jy nie. Jy moet als selfs ‘n jaar voor die tyd begin beplan. Dan is daar 
slaap – ek weet nie van enigiemand wat lekker slaap in Antarktika nie. Ek weet nie 
hoekom nie. Mense sê dis oor die sonlig, maar die tyd wat ek die slegste geslaap het, 
toe was die dae en die nagte ewe lank. So dis ten minste nie in my geval nie. En dan 
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spesifiek van my jaar op SANAE 4 is die droë lug. Binne-in die basis, as dit warm is, is 
die lug kurkdroog. So daar is ... As jy slaap, word jou mond kurkdroog binne-in. Jou 
neus is heeltyd half droog en verstop. Daar’s heeltyd statiese elektrisiteit – jy’s 
heeltyd besig om jouself te skok. Dit maak dit moeilik om met die intrumentasie te 
werk, want daar’s heeltyd die gevaar van skade as gevolg van statiese elektrisiteit. En 
dan natuurlik die son, altyd die son. In die somer is die son heeltyd op, so dis heeltyd 
lig. Dit pla met die slaap, maar ook met ... Omdat die son die heeltyd op is en die son 
is nooit hoog nie, skyn die son die heeltyd in jou oë. En ... nogal ‘n groot probleem as 
jy ‘n trekker bestuur en jy’t ‘n donkerbril op om buitekant te sien, maar nou kan jy 
nie die instrumente sien nie, want jy’t ‘n donkerbril op! So as jy foto’s wil neem, dan 
kan jy nie ... deur die kamera se view finder kan jy nie sien – hang af van die kamera 
self –aar jy kan nie sien wat in die view finder staan nie, want als is ... die lig is so 
helder. En sonbrand ... Een ou wat saam met my die riometer afgebreek het, was ‘n 
dag lank in die bed gewees ... 

V:  Sonsteek ... ? 

A:  Ja, hy’t sy hemp uitgetrek. Dit was mooi weer gewees, toe trek hy sy hemp uit, toe 
brand die son hom tot (in) die bed. 

V:  O eina... En toe jy nou terugkom, hoe was die aanpassing terug in Suid-Afrika? Wat’s 
jou eerste indrukke wat jy kry? 

A:  Eerste indruk was maar spoed. Alles is so vinnig. Ek kry die gevoel ... Jy weet, soos ek 
van die skip afklim, toe ry daar ‘n vurkhyser op die kaai. Toe dog ek nou vir wat jaag 
die man so! ‘n Groot ervaring van spoed ... van goeteres wat vinniger moet gebeur. 
Omdat als op die ys stadig is. Natuurlik kleur: ewe skielik het als weer kleur ... baie 
kleure. Ah. ek het dít lanklaas gehoor! Voëls. Voëlgeluide. Dis hier so algemeen; dis in 
die agtergrond. Die eerste keer dat jy dit weer hoor, dan dink jy “ah ja! ek het 
lanklaas voëls gehoor.” 

V:  So wat mis mens van Antarktika en wat mis mens op Antarktika? 

A:  Wat mens mis van Antarktika is ... ja, die stilte. Groot, oop, stil niks. Ja, dis iets wat 
mens nie hier kan kry rêrig nie. Wat mens mis óp Antarktika ... Dit sou nogal ‘n goeie 
idee ... ‘n lekker ding gewees het as daar bietjie troeteldiere was. Die ou manne het 
natuurlik huskies gehad ... klein husky puppies en die goed om mee te speel. Daar 
was niks gewees nie... Dit sou baie lekker wees om ‘n kat of twee daar te hê. Maar 
van Marion af weet ons nou wat die probleem met katte is ... 

V:  Ek kan nou nie dink dat katte gaan wild hardloop op Antarktika nie! 

A:  Nee, maar die protokol sê nou die mag nie, so dit mag nou nie. Maar troeteldiere sou 
die lewe bietjie interessanter gemaak het. 

V:  Ek gaan maar ‘n bietjie aanbeweeg na die Antarktika Klub toe, self. Net ‘n bietjie 
agtergrondinligting daaroor. Wanneer is dit gestig? Weet jy? 
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A:  Ek weet nie self nie. Dit is gestig deur lede van SANAE 1 onder andere. So dis al reg 
van die begin af. Ek het nou maar eers die laaste paar jaar betrokke geraak, so ... 
Daar is notules van die eerste vergaderings af. Ek het nog nie ‘n oog gelê daarop nie. 
Ek weet nie hoe lyk dit nie, maar dalk as jy met Brandt van Rijn praat ... Hy sal jou 
baie kan help met daai notules. En daai goed moet waarskynlik ook op ‘n manier 
bewaar word dat ons ‘n rekord het van wanneer dit gestig is en ... 

V:  En wat is die rol van die Antarktika Klub? 

A:  Dis maar om mense wat oorwinter het bymekaar te hou, in kontak met mekaar te 
hou. Ook om mense wat belange het by Antarktika in kontak te hou. 

V:  En julle aktiwiteite? Julle doen eenkeer ‘n jaar ‘n Midwinterfees ... 

A:  Ja, dis maar eintlik ons groot aktiwiteit, ja. In die ou dae, toe ons ... toe die 
spanopleiding in Pretoria gedoen is, het ons vir al die spanne ‘n afskeidsbraai gegee 
ook ‘n manier bewus te maak van die Klub voor hulle weggaan. Maar toe’t hulle nou 
‘n paar jaar terug begin om die opleiding in Kaapstad ... die spanopleiding in 
Kaapstad te doen, so daai gebeurtenis het nou verval, omdat ons nie eintlik ‘n 
klubteenwoordigheid in Kaapstad het nie. Die sterk punt lê maar nog in Pretoria. 

V:  Wat is die verhouding, sou jy sê, tussen die mense wat op ... Want 
departementeelgesproke val dit onder die ... tussen mense wat op SANAE was en 
mense wat op Gough was. 

A:  In die ou dae was daar ‘n groot verskil. In die begin was die Antarktiese Klub net vir 
mense wat ... Antarktiese mense. Mettertyd is die Eilanders toegelaat om aan te sluit 
en so aan. Ek dink ons is nog steeds meer in die yl kant wat lede betref wat van ... 
van die eilande. Maar ja, die Klub is vir almal oop, ja. 

V:  In terme weer van jou jaar op Antarktika, het julle kontak gehad met Marion? 

A:  Ja, soort van. Nie altyd op ‘n goeie manier nie ...  

V:  In watter opsig? 

A:  Ons het stryd gehad oor die Internettoegang. 

V:  Oor almal so saamgebondel is? 

A:  Ja, ons het verskillende tye gehad en daar’s baie meer mense op Marion as op 
SANAE en min op Gough. En ek kan nie onthou hoe die tyd verdeel was, of dit gelyk 
op verdeel was nie, maar SANAE het die groter datanavraag gehad en dis die rede 
hoekom SANAE Internettoegang gehad het om mee te begin. Dis sodat die data daar 
kan uitkom, want die radardata is uitgestuur ... 

V:  ... Groot ... Ja, dis ‘n groot stuk data. 
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A:  Ja. So groot ons kan nie eers naastenby alles stuur nie, maar jy kon darem party goed 
stuur. In elk geval, toe’s daar nou ongelukkigheid gewees oor die verdeling van die 
tyd tussen ... Ons het een keer darts gespeel teen Marion, maar verder baie min ... 

V:  Sou jy weer teruggaan Antarktika toe as jy die geleentheid kry? 

A:  Ja. Wel, ek was al weer terug. 

V:  Vir die oornames? 

A:  Nee ... 

V:  Vir ‘n jaar? 

A:  Nee, ek het vir ‘n seisoen vir ANI gaan werk ... Adventure Network International – 
ouens wat toeriste Antarktika toe vlieg. Hulle het daar ‘n stuk blou-ys by wat hulle 
noem Patriot Hills ... Waar die wind oor die berg kom, maak hy baie ys skoon dat 
vliegtuigwiele daar kan land. Dan vlieg hulle nou met groot vliegtuie soontoe, vat die 
mense in soontoe en dan van daar af, vat hulle hulle met Twin Otter-vliegtuie onder 
andere na Mount Vincent toe en na die Suidpool toe. Maar dis nou suiwer toerisme. 

V:  Ja. Is daar ‘n curio shop op die Suidpool? 

A:  Ja! 

V:  O, oukei! 

A:  Dis Amerikaners! 

V:  Oukei, ek sien. Was jy self op die Suidpool? 

A:  Ek was nie self op die Suidpool nie. Nee, ek was net ... Toe’t ek nou vir die seisoen vir 
hulle gaan werk op Punto Arenas in Suid-Amerika, waar hulle vanaf werk. En toe’t 
hulle my ‘n week op die ys laat werk. 

V:  Nou watter soort werk het jy dan vir hulle gedoen? 

A:  Ek was ‘n radio-operateur, kommunikasie-beampte, wat ook al ... 

V:  Was jy ook radio-operateur gewees of was daar ‘n ander radio-operateur tydens jou 
jaar op Antarktika? 

A:  Daar was ‘n ander radio-operateur gewees. 

V:  (Was dit) maar daar waar jy geleer het, of kon jy radiowerk doen? 

A:  Dis maar daar waar ek geleer het, ja. Ek het ... Toe ek later natuurlik teruggekom het 
van Antarktika het ek my radio-amateur lisensie gekry, so ek ... 

V:  En was dit lekker om weer terug te kom? Was dit anders? 

A:  Ek het dit nie tóé geweet nie, maar ek was toe depressief gewees, en toe was dit vir 
my ‘n bietjie teleurstellend om daar te kom. 
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V:  Ja, ek kan dink ... Dis ‘n ander deel van Antarktika ook. 

A:  Ja. En toe ek daar kom, toe dog ek ag maar, dis nie ... Dis toe vir my ‘n ervaring toe ek 
daar aankom ... Dit was half snaaks gewees. Maar ja, toe ek daar afklim, toe weet ek 
ek is nou terug op Antarktika. Dit was nice gewees. As ek nou terugdink daaraan was 
dit nog steeds ‘n goeie ervaring. 

V:  Heel laaste wil ek nou net ‘n bietjie hoor oor die diere. Daar’s nie baie diere rondom 
SANAE nie, né? 

A:  Nee. 

V:  Maar het julle, toe julle nog afgery het Antarktika toe, Adélies gesien, of ... ? 

A:  Ja, ons het ... Omdat hulle ons op die see-ys afgelaai het, toe ons daar kom, toe lê 
daar ‘n rob op die ys. (Hy’t) taamlik gou padgegee. En terwyl ons afgelaai het, het die 
pikkewyne kom kyk wat gaan aan. (Hulle) is verskriklik nuuskierig ... Emperors en die 
Adélies. 

V:  O, so julle het Emperors ook gesien? 

A:  Ja. 

V:  Dit was seker ... Hoe lyk ‘n Emperor in regte lewe? 

A:  Hy’s baie stadig, solank hy regop staan en stadig loop. Maar sodra hy omval op sy 
maag en gly, dan lyk hy maar baie komieklik. 

V:  So julle het darem daai belewenis gehad? 

A:  Ja. Maar die Adélies is vir my nog maar my favourite. Hulle is so oulik en hulle ... 
nuuskierig en hulle loop baie meer as die Emperors. So hulle lyk meer soos mense en 
... 

V:  Is dit? ... En hulle is nie baie menssku nie. 

A:  Nee, as jy stilstaan, dan kom hulle baie naby. Hulle’s baie nuuskierig; hulle wil kom 
kyk wie’s jy en ... Dis so ‘n bietjie ... Dis nogal baie ‘n unieke ervaring ... Ek het so die 
skip gery op pad af  en ek was alleen op die dek gewees. En toe kom daar ‘n walvis 
onder die water uit en gaan weer onder die water in. En dis ... en toe’s dit weg. 

V:  Om te dink hy’s net weg en daai ... teen die skip in en dis mos maar groot diere ... 

A:  Ja ... Toe’t ons nog ‘n bietjie walvisse gesien. ... Ek het teruggevlieg van SANAE af na 
die skip toe. Ek moes eers my werk klaarmaak. En toe’t ons so ‘n paar dae ... ja, toe’t 
ons nog walvisse gesien. En daar’s natuurlik voëls ... Ons het nie skuas gesien nie – 
dis natuurlik ... vir die ou manne het skua baie groot betekenis ... Maar dis toe hulle 
weet nie lente kom nou, toe die petrels begin terugkom. En dan ... Toe’t hulle daar in 
die kloof ... Hulle maak mos nes by Robertskollen, nie ver van SANAE af nie. Maar 
toe’t hulle daar kom rondvlieg; seker maar kom nesmaakplek soek of wat ook al. En 
toe’t hulle so met die kranse langs op en af gevlieg. 
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V:  En dit was seker lekker om dit te sien ... 

A:  Ja, dis ook ‘n ervaring van “o, hier’s weer lewe!” 

V:  Is dit? Toe die skip julle kom haal? 

A:  Die lugmag het toe ook mos ... Dit was ons eerste kontak weer met mense ... is toe 
ons vliegtuig, die helikopter ingekom het. Ons het ... maar baie beskermend oor jou 
eie plek ... onseker oor wat gaan gebeur as daar nou nuwe mense kom en ons het 
nou allerhande planne gehad om hulle te ... hoe ons hulle nou sou hanteer en 
grappies gemaak daaroor. Maar op die ou end ... maar baie bly om mense te sien. 
Net nuwe gesigte en nuwe ervaringe en so aan. Ons het nogal ... ons het ‘n redelike 
seremonie gemaak daarvan. Ons het ‘n  ... Elkeen wat wou kom, moes ‘n visa kry – ‘n 
visa stamp in sy paspoort kry – so dis nogal ons “republiekie” die; jy moet 
toestemming hê om in te kom! Maar nou ja, ‘n mens raak maar weer vinnig 
gewoond. Daai eerste paar dae is natuurlik baie lekker, want toe’s die helikopter 
daar en toe versleg die weer – toe kan hulle nie terugvlieg skip toe nie. En toe kon 
ons nou ‘n baie lekker werksverhouding skep met die lugmagmense. En eintlik eers 
toe Omgewingsake se mense teruggekom het, toe’t daar weer begin spannings kom 
oor wanneer moet wat nou gebeur en die base sê dit moet só gedoen word, maar 
ons dink nie noodwendig dis die beste manier nie. Maar dis blykbaar ook maar ‘n ou 
probleem. Die mense op Potch het ook daarvan gepraat. Jy’t nou vir ‘n jaar daar 
gewerk, dis nou jou plek, en dan kom die ander mense van buitekant af en dan ... Ja, 
wie sê nou vir wie wat om te doen, want “hoor hierso, ek ken rêrig hierdie plek; ek 
ken rêrig hierdie plek baie goed! So jy hoef nie vir my te sê wat of hoe ek iets moet 
doen nie ... Ons het ‘n manier.” 

V:  Ja, ek verstaan. Dit klink nie onbekend nie. 

A:  Maar aan die anderkant, mense kom van buitekant af met sekere doelwitte, so hulle 
het ook seker redes hoekom hulle sekere dinge op sekere maniere gedoen wil hê. 
Een van my mense wat op Potch was, het ook gesê dis heeltemal ‘n ander iemand 
wat terugkom van SANAE af as wat gegaan het; ‘n ander mens. Dis nogal ‘n 
interessante waarneming, ja. 

V:  Die heel laaste wil ek net gou-gou bietjie hoor oor die seremonies, want as ek dit reg 
het, het julle ‘n seremonie die eerste keer as julle oor die Suidpoolsirkel gaan ...  

A:  Ja ... 

V:  ... en dan weer as die nuwe basismense julle nou welkom heet. Of die ou mense die 
nuwe mense welkom heet; die ou span die nuwe span. 

A:  Ja. As jy nou oor die Arktiese Sirkel gaan, dan’s daar nou ‘n seremonie wat op die skip 
gehou word ... wat jy nou voor Koning Neptunus moet gaan kniel. Ons was gelukkig. 
Ons was op die Agulhas ... Wat maak hulle ... ? Breek ‘n eier oor jou kop en dan druk 
hulle jou kop in meel en dan gooi hulle jou in ‘n bad water in. Maar dis nou yswater; 
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dis nou seewater wat nou ys ... ! Ons voorgangers het op die Outeniqua afgegaan en 
daar’s hulle in die skip se balls water  gegooi! 

V:  Oei! Die Outeniqua, dis ‘n weermagskip? 

A:  Dis ‘n voertuigskip gewees, ja. 

V:  O, so die vorige span is níé met die Agulhas af nie? 

A:  Nee, hulle is ... Die Agulhas was daar, maar dit was nog met die finale konstruksie 
van die basis. So die Outeniqua was nog betrokke [onduidelik 1:10:44] ... 

V:  Wie reël hierdie Koning ... Wie’s Koning Neptunus? Wie reël dit? Of wie’s meestal die 
mense daaragter? 

A:  Goeie vraag. Maar die mense wat tevore al gedoen het. Daar’s natuurlik baie van die 
Noorweegse mense wat al baie keer daar was en hulle is onder andere die bere wat 
jou gaan in die water gooi. 

V:  Ja, ja ... Sterk, groot ... 

A:  Groot ouens, ja. En die lugmagouens is ook betrokke en ... 

V:  En dit was seker nogal iets as die ou span nou vir die nuwe span sê: “Hoor hier, ons 
gee nou vir julle die basis.” 

A:  Ja. Dis ... In ons geval was dit nou die koördineerder ... ek dink op dié stadium noem 
hulle hom die DCO ... met die oorname ook ... ja, die oorname-koördineerder. 

V:  ... Ja, die DOC of die officer in charge ... of wat ook al. 

A:  Die officer in charge, ja ... wat die oornameseremonie self behartig. Dan’s daar ook 
nou ‘n ete en wat almal mee help ... Oukei, met die oorname is daar gewoonlik nou 
‘n chef, maar die plek word mooigemaak en almal trek bietjie aan en dan’s daar ... 

V:  Dis so half ‘n formele okkasie ... 

A:  ‘n Formele okkasie, ja. Almal op die basis is daar. Met ons tweede oorname het ons 
onder andere die DOW-ouens wat toe op E-Base was ingevlieg, sodat hulle ook daar 
is, dat hulle ook kan deelneem. Ons het saam met hulle gewerk en so aan, so dis baie 
nice gewees. En dan is daar nou ‘n ... Ons hou nou die amptelike oorname voor die... 
voor die officer in charge nou teken hy’t die ding oorgegee (en) die ander ou teken 
hy neem oor en dan’s dit die best growth competition ... 

V:  Die wat ... ? Die best ... ? 

A:  Best growth competition. 

V:  Wat’s dit? 

A:  Wie’t die beste ... wie’t die langste baard gegroei! 

V:  O! 
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A:  Die beste baard. 

V:  En die meisies, wat het hulle daar gedoen by die best growth competition? 

A:  Nee, hulle moes ook maar deelneem! 

V:  O ... Hoe toets hulle dan dit? Meet hulle maar? 

A:  Nee, hulle het hulle op grond van effort en lengte en smaak en reuk ... 

V:  En wie doen die beoordeling? 

A:  Dis nou maar senior mense – lugmagouens en senior DOW-ouens en so aan. En as 
daar enige vrouens betrokke is, dan’s hulle ook op die kommittee om ... 

V:  Die span wat by julle oorgeneem het, was dáár vrouens by? Kan jy onthou? 

A:  Laat ek mooi dink ... Nee, ek weet nie of daar was nie. Nee, ek kan nie ... sover ek kan 
onthou, nee. Ek wil net sê oor die oornameseremonie: ons het iets gedoen wat ek 
hoop die ander spanne ook gedoen het. Toe ons oorname toe kom ... die eetkamer’s 
nou so in twee dele ... die gang loop nou so in die middel van die gebou af na die 
eetkamer toe – dis nou so ‘n kamer wat so aan weerskante van die gebou is – en aan 
die een kant is dan die wasbak en al die koffiemaakgoeters en so aan – dis waar ons 
altyd ons aandete geëet het – en almal het ons tafel gehou tot by die oorname; toe 
na die oorname het ons almal soontoe gejaag en gesê: “Dis nou julle tafel daai!” Dis 
nogals ‘n manier om te sê: “Dis nou julle ... “ 

V:  “Dis nou julle basis,” ja. Het julle ooit op veldekspedisies gegaan met die caboose ... 
of ... ? 

A:  Ja, ons het. Dis maar ‘n gesukkel om toestemming te kry. Ons het actually 
toestemming gevra en dit gedoen. 

V:  By wie moet julle toestemming kry? 

A:  Ook by Omgewingsake. En by die baas ... Uiteindelik by die ... Ek moes vir my prof vra 
of ek mag weggaan, want ek moes die instrumente in iemand anders se sorg laat... 
So... 

V:  (Jy moes) toestemming kry. 

A:  ... moes toestemming kry. En nie baie ver gegaan nie ...  (Ons het na) ‘n plek gegaan 
met die naam van Mas Hornet (?) en net ‘n klomp dromme met brandstof daar gaan 
aflaai. 

V:  Met brandstof ... hoekom? 

A:  Vir die helikopters ... vir die ... Ja, die geoloë het in die veld gewerk en daar was ... As 
dit nodig was om die ... hulle te gaan haal of iets, dan moet daar ... is dit goed as daar 
brandstof in die veld is. 

V:  Dis so half ‘n brandstof-depot dan. 
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A:  Ja, ‘n brandstof-depot, presies ja. 

V:  En hoe was dit gewees om bietjie uit te kom? 

A:  Dit was vir seker ‘n baie goeie ervaring gewees. Ek’s bly ek het die kans gehad. Ek’s 
bly ek het die kans gevat. Dit was ‘n baie polite span gewees, want toe die tyd kom ... 
Ons het nou gereël dat ... as ons kán gaan ... toe’s daar ‘n klomp ouens wat sê nee, 
hulle sal bly. 

V:  Oukei! 

A:  Maar ek het net gevoel ek het nou rêrig die hele jaar hier gesit ... Ek het nie eers baie 
op E-Base gekom nie. Toe’t ek gesê: “Nee, ek wil gaan.” 

V:  En ‘n witsig? Het julle ooit ‘n witsig gehad – ‘n whiteout? 

A:  Die heeltyd! Ja, dis nou ... 

V:  ... Dat julle nou buite was, bedoel ek. 

A:  O nee, darem nie. Ons het goeie weer gehad vir ons ekspedisie. 

V:  Maar het jy ooit buite gekom tydens ‘n whiteout? 

A:  Toe ... in die storm(s), ja ... Die ... 

V:  ... Die smellie gaan volmaak het ... of so iets. 

A:  Of so iets ... Die ... Nie vreeslik baie nie ... Ons ingenieurs was baie goed vir ons. Hulle 
het gesê hulle sal sorg vir die water; hulle sal vra as hulle hulp nodig het. En die 
meeste van die tyd het hulle nie gevra nie, so ... Ek het eenkeer ... Ek sou graag in ‘n 
storm wou uitgaan om ... een van ons instrumente het ‘n geruis opgetel in die storm 
en ek sou graag wou gaan kyk of daar ‘n korona-ontlading op die antennas is. En ek 
het so ‘n uitstappie beplan, maar net so entjie by die trappe afgegaan en gesien, nee, 
hierdie storm is te rof; dis te groot vir hierdie werk! 

V:  Maar hoe is so ‘n whiteout? Hoe’s die belewenis daarvan? Kan ‘n mens dit beskryf? 

A:  Ek dink die beste beskrywing wat ek seker gehoor het, iemand sê dis soos om in melk 
te swem! Want jy kan niks ... jy kan net só ver sien en jy kan nie jou voete sien nie; jy 
kan nie ...  

V:  Dis net wit ... 

A:  Jy kan niks sien nie. Jy kan nie sien waar jy trap nie. 

V:  Daarom moet mens eerder na die radars toe gaan nie. 

A:  Ja, jy moet mos ... jy moet sorg dat jy aan ‘n tou vas is. Dat jy weet waarnatoe om te 
gaan. O ja, en natuurlik daai trappe. As jy nou uitgaan in daai storm, dan skok die 
ding van die elek- ... ons het gepraat oor die statiese elektrisiteit ... Jy skok jou deur 
daai boots. 
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V:  Deur daai groot steel-capped ... Seker oor die steel caps. ... Oukei. Ek dink dis eers vir 
nou al. Het jy enigiets wat jy wil byvoeg? 

A:  Ag, ek kan seker nog heeldag praat! As jy nog wil weet, moet jy net weer kom! ... Ja, 
jy het nou nie eers op die tape gehad van ons reddingspoging met die Indiër nie ... 

V:  Nou vertel! (Want ek dink ook nie sy’t nou gehoor nie.) 

A:  Die ... Waar’t ons nou daarby uitgekom ... ? In elk geval ... Jy’t gevra oor ... 

V:  Die stickers ... 

A:  Ja, stickers en die Indiërs, ja. Die Indiër het ook siek geword op hulle skip; hy’t ‘n 
beroerte gekry. En toe’t hy nou ... Toe wil hulle hom evacuate ... uitkry en in ‘n 
hospitaal kry. Maar hy was te ver van enigiemand af om iets te doen. Toe’t die skip 
nader gevaar na ons toe vir ... twee dae dink ek het dit hulle gevat om naby genoeg 
te kom. Toe’t hulle twee helikopters na ons toe gevlieg en toe’t ons hom afgelaai. 

V:  Het julle mediese dokter toe na hom gekyk? 

A:  Ja. Hulle dokter het saam met hom gevlieg. En ons dokter het toe gekyk na hom en 
hom gestabiliseer en toe’t hulle ‘n hele operasie ... want hulle helikopter op die 
helideck moet toe eers omgeruil word en ons s’n terugkom op die helideck en dan 
die ou inlaai. En toe vlieg ons hom na Neumayer toe. En (op) Neumayer het hulle 
hom op die Duitse vliegtuig gelaai en Halley Bay toe gevlieg en op Halley Bay het die 
Amerikaners hom kom haal, oor die Suidpool, en hom teruggevat Christchurch toe. 

V:  En hy’s toe daar oorlede? 

A:  Toe’s hy daar oorlede, ja. 

V:  Is daar ‘n gevoel van ‘n “Antarktiese gemeenskap” as jy op die ys is?  

A:  Ja. As jy ... Jy sal nie sommer by iemand verbyloop as jy weet hy was op die ys nie, 
sonder om hom te vra: “Waar was jy en wanneer?” 

V:  Is dit? 

A:  Ja! 

V:  Ook na die tyd dan? 

A:  Ook na die tyd, ja.  

V:  Terwyl julle daar is, julle weet so half julle kan enige van die ander basisse bel ... 

A:  Ja. Soos ek gesê het, ons het nou meestal met die Duitsers saamgewerk, maar ons 
het met hulle almal gepraat. 

V:  ... Mee gepraat, veral oor Midwinter en Kersfees? Het julle vir mekaar 
Kersfeesboodskappe gestuur? 
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A:  Kersfees ... Ja ons het seker. Maar Kersfees was rêrig so besig, ek kan nie onthou wat 
... wat gebeur het nie. 

V:  Wat jy gedoen het nie. 

A:  My eerste Kersfees was ek nog op E-Basis gewees. Dit was nice, want toe’t ons gereël 
dat ons kan huis toe bel. Dan praat jy met die radio van E-Basis af SANAE toe en (by) 
SANAE sit hulle jou radio terug op die telefoon. Maar dis maar net ‘n ... Kersfees... 
net ‘n rusdag. Die volgende dag moet jy weer werk. 

V:  So kommunikasie Suid-Afrika toe was oor die algemeen maar via e-posse en 
telefoon? 

A:  Ja.  

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

A:  Dis ‘n Pretoria-nommer gewees, ja. ... En ek kon rêrig nie kla oor die kommunikasie 
nie. 

V:  So geen 20-woord telekse nie? 

A:  Nee, niks sulke goed nie, nee. Jy kan ook nie email soveel soos jy wil nie, want as jou 
email-boodskap te groot is, dan clog hy die lyne op, want hy gaan sit in die queue tot 
hy klaar gestuur is en dan wag almal se emails. Daar was ‘n beperking op hoe groot 
die emails kon wees. 

V:  En julle het ‘n donker kamer gehad? 

A:  (Ons) het ‘n donkerkamer gehad, ja. 

V:  En self julle foto’s ontwikkel? 

A:  Self foto’s ontwikkel. 

V:  Is dit iets wat jy vooraf gedoen het? 

A:  Nee, glad nie. Als daar gaan leer. (Daar was) ‘n persoon wat nogal moeite gedoen het 
met sy skyfies en hulle het my geleer ... 

V:  Oukei. Ja-nee, dis goed ... 

A:  ... wat om te doen. 

V:  En toe nou eers terug in Suid-Afrika in skyfieblokkies kon sit? 

A:  Nee, daarso. 

V:  Daar dit ook gedoen? 

A:  Ja. Ons het raampies saamgevat; als saamgevat. 

V:  Saamgevat ...O, oukei. 
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A:  En as projek het ons skyfievertonings gehou. (Ek het) nogal baie geleer van fotografie 
op dié manier ... kommentaar lewer op mekaar se foto’s ... 

V:  So fotografie is maar ‘n groot hobby, kan ‘n mens amper sê ... ‘n groot stokperdjie? 

A:  Stokperdjie, ja. ... Dis natuurlik ‘n uitstekende plek om foto’s te neem. 

V:  Ja, ja. Seker heel lekker ook. 

A:  (Ons) het altyd gesê dis moeilik om ‘n foto van Antarktika te neem waaroor mense 
nie gaan sê: “Wow!” nie. 

V:  En toe jy terug is in Suid-Afrika, hoe was jou ervaring as ander mense hoor jy was op 
Antarktika? Wat’s hulle reaksie? 

A:  Eerste reaksie is: “Dit was seker koud!” 

V:  ‘Dit was seker koud’ – regtig? Was dit so koud? 

A:  Nee, dit was nie vreeslik koud nie. Die laagste temperature wat ons gehad het, was 
-32 oC. Wat blykbaar vir almal ‘n redelike verrassing was, want by SANAE 3 het die 
temperature buite afgegaan tot -40. 

V:  Sjoe. 

A:  En die environmental impact analysis wat ek gelees het voor die tyd oor SANAE 4 het 
ook gesê hulle verwag die temperatuur gaan laer wees. 

V:  Oor dit op die Vesles is? 

A:  Ja, oor dit binneland is. Sien dis hoër. En toe’s dit warmer. Toe in ons jaar was dit 
warmer gewees. Ek vermoed dit het te doen met twee dinge: die katabatiese wind – 
die laagste temperature kry mens as dit windstil is en helder lig. Dan straal die aarde 
nou al sy hitte uit, dan koel dit af. Maar dis ook die kondisies vir katabatiese wind. 
Dan begin die katabatiese wind vloei en dan kry jy vermenging van die lug, so dan 
word die warmer ... die aarde koel nou af van onder af meestal ... maar die warm lug 
van bo word dan gemeng. En die ander ding is, ons wat bo-op die berg sit ... sit ons 
dan 200m in die inversie in. So ... 

V:  O so, ek sien ja. So jy’s so half in die helfte van daai inversie. 

A:  Ja ... is jy automaties in ‘n warmer plek. Maar ek het nog nooit gehoor dat iemand ‘n 
vergelyking gedoen het oor die twee plekke nie. 

V:  En die laaste vraag, nou dat jy dit noem, oor die basis. Was hy daai tyd nog oranje, 
blanje, blou geverf? 

A:  Ja. 

V:  Was dit daai jaar wat hulle hom oorgeverf het, of was dit die volgende jaar? 

A:  Nee. Eers ‘n jaar of twee later ... 
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V:  Eers ‘n jaar of twee later. Maar julle’t geweet ... Wat was julle ... Het julle dit opgelet 
toe julle aankom daar? Het iemand ‘n opmerking gemaak? 

A:  Wel... Ons het geweet daar’s bespreking oor die kleure; dat mense nie gelukkig is oor 
die kleure nie. En ... 

V:  Was daar mense op jou span wat nie gelukkig was ... ? 

A:  Nee, ek dink nie so nie. 

V:  Die nou nie iets waaroor julle gepraat het nie? 

A:  Dis ons huis! 

V:  Oukei!  

V:  Baie dankie. 

A:  Groot plesier. 

 

END VAN TRANSKRIPSIE  

 

 

 

 


