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V: Hierdie is 'n mondelings geskiedenisonderhoud met Deon Kuhn en 
Cobus van der Walt. Ons is in Hermanus en dit is vandag 16 Mei 
2011. Nou, en my eerste vraag is, en julle het nou al so bietjie 
daarvan genoem, maar hoe het jou betrokkenheid by Antarktika 
begin en by die SANAP-program? 

DK: Okay, die belangstelling? 

V: Ja, begin by die belangstelling. 

DK: Okay. Kyk dit was daai dae toe Suid-Afrika die eerste keer betrokke 
geraak het by Antarktika. Hulle het in ’59 dink ek, het die nuus nou 
gekom dat hulle oorgeneem het by die Noorweërs. In 1960 het die 
eerste ekspedisie afgegaan, toe was ek tweedejaar. Dit het baie 
romanties geklink. Dit was regtig wat dit was en dit is eintlik hoekom 
ek B.Sc. op Stellenbosch gedoen. My ouers het intussen van 
Upington na Potchefstroom getrek, so dit was finansieel voordelig 
om op Potch nagraads te gaan swot. Eintlik was dit nou maar seker 
die voorsienigheid wat my toe nou ingelei het dat ek betrokke 
geraak het by die program wat toe nou 'n paar jaar later die 
Antarktiese program vir Potch gedryf het. So dit was nou, en die 
interessante was Nic du Plooy sou eintlik die eerste ekspedisie lid vir 
Potch universiteit gewees het. Tydens spanopleiding, met mediese 
ondersoeke. Die ding het so gewerk; ek en Cobus sou in 62 afgegaan 
het om te gaan kyk hoe dinge daar onder lyk vir waar ons ons 
fasiliteite moet oprig en so aan en dan sou Nic, end 63 vir die jaar 
afgegaan het en ek sou hom dan die jaar daarna as ekspedisielid 
opgevolg het. Toe word, gedurende die span opleiding toe vind hulle 
dat hy hart probleme het. Ek onthou nog, ek het daar in die lab gesit 
toe die prof daar in gekom het met so benoude trek om sy oë ek ek 
sê. 

CV:dW: Ja, ek kan daai middag onthou. 

DK: "Nick is af gekeur. Hy kan nie afgaan nie." Toe sê ek: “Prof, wanneer 
kan ek gaan?” [lag] 

V: Toe was dit darem nie 'n baie moeilike besluit gewees nie. 

DK: Nee, dit was glad nie. So dit was letterlik. Kyk my aanstellingsbrief is 
ook gedateer hier in die eerste of tweede week van Desember hier 
rond. So, ek is letterlik op nommer nege en negentig aangestel. Ek 
het nie eers die volle spanopleiding...  

CV:dW: O, is dit hoor? 

DK: Toe ek daar gekom het, toe is die spanopleiding al aan die gang. Toe 
het hy net 'n dag of wat begin. 

V: Was dit nou in Pretoria gewees? 



DK: Ja, ja. Toe sê hulle nog my, my ..wat noem hulle dit? Ek het impacted 
wisdom teeth. Toe moes ek nog in die hospitaal gaan lê laat hulle dit 
ook moet uitsny. 

DK: So toe het ek die kook deel van die spanopleiding gemis. 

V: Maar nie te min leer kook op die kontinent? 

DK: Daar’s hy! 
V: So dit met ander woorde was SANAE 3 gewees? 
DK: SANAE 5. 
V: SANAE 5? 

DK: 1964. 

V: O, ja. 1964. 
DK: Nee, SANAE 5,’ 64. Dis reg, ja. 

V: SANAE 5 gewees. 
DK: Kyk ons is saam met SANAE 3, is ek en Cobus af. 

CV:dW: Nee, nee. Ons het saam met SANAE 3 teruggekom. 

DK: Saam met SANAE 3 teruggekom. Saam met SANAE 4 af... 

CV:dW: Ja. 
DK: Van die ouens, twee van die ouens van SANAE 4 het toe agtergebly 

in SANAE 5, saam met ons span. Dit was nou, André du Plessis en Ed 
Franco. Fanus, het hy nie? Nee, Fanus het nie agter gebly nie. 

V: Wat het Franco gedoen? 

DK: Hy was weerkundige. 

V: O, was hy die weerkundige. 

DK: Fanus dink ek was op Marion gewees. Toe het hy terug gekom, ek 
toe is hy af SANAE toe. Iets van die aard. Ja, maar Fanus, ag, Franco 
het afgryslik seesiek geword. Regtig so dat jy gevoel het die ou gaan 
dood gaan. Ons het die teorie gehad, dit is hoekom hy vir 'n tweede 
jaar agtergebly het. Hy het nie kans gesien... 

V: Vir die seerit terug nie. [lag] 
DK: Jy mag net vir twee jaar agtergebly het. Jy mag nie langer nie. Ons 

het vermoed as hy die keuse gehad het sou hy selfs nog langer daar 
gebly het. 

V: En wie het julle betaal? Is jy 'n salaris betaal daaronder? Deur Potch 
of deur die departement? 

DK: Deur die Departement Vervoer. 

V: En wie't vir Potch betaal? 

DK: Departement Vervoer het die finansiering verskaf. 

CV:dW: Goed, daar was so vyf jaar begroting gewees. Dit was in vyf jaar 
termyne gewees. Dis hoe die begroting gewerk het. En dit was op 'n 
jaarlikse basis betaal. Dit was betaal aan Potch. 

V: En was dit 'n goeie salaris gewees? 
DK: Vir daai tyd? Iets fantasties. En jy't die voordeel gehad dat jy niks 

daarvan uitgegee het nie. 
V: Ja, so wie het die salaris gekry? Die bank? 

DK: Ja, 2 400 plus 800 reis toelaag.  

V: Dit is nogal goed. Nou wat moes julle nou destyds doen vir 
spanvoorbereiding? 

DK: Man, weet jy, hulle het... Soos ek sê, ek het toe nou 'n groot deel 
daarvan misgeloop. Ek bly praat nou maar oor wat die ander ouens 



ervaar het. Dit was in 'n lang, 'n hele klomp kookklasse gehad. ŉ 
Aantal dae van kooklesse. Dan was daar dinge soos 
oorlewingstegnieke en, ag, lesings oor risiko’s daaronder, wat jy mag 
en wat jy nie mag nie. Maar soos ek sê, ek het als daai het ek 
misgeloop.  

V: En die familie. Wat het hulle gevoel van die idee dat jy nou vir 'n jaar 
gaan? 

DK: Nee, my ma was in trane gewees. Sy het dit ook baie vinnig oorleef. 

V: Het hulle besef waar dit is? 

DK: Ja. Ja-nee. 

V: En wat dit behels? 
DK: Ja. Nee, ag nee-wat. My familie het nie... 
A (Deon se vrou) Sy ma het vir weke lank gehuil. Rêrig. Onthou jy hoe 

jou ma gehuil het? 
DK: Sy het met ŉ lappie op die bed gelê. 

V: Haai siestog. Ja, want ek bedoel Antarktika is nie noodwendig iets 
wat jy jouself kan voorstel nie en daai tyd het julle nou nie National 
Geographic TV gehad of Wikipedia om te gaan oplees of...  

DK: Nee, ons is toe met die trein af as span. Ek het nou op Potch by die 
trein aangesluit, nous daar afkom Kaap toe om nou die skip hier te 
haal. Van die ouens ontmoet toe nou meisies daar op die treine. 
Nou is ons toe: Waarheen gaan julle? Nee, ons gaan Antarktika toe.” 
But surely you can't go there with a train?” [lag] So hulle het darem 
genoeg van Antarktika geweet, geweet het 'n trein gaan nie tot daar 
nie. 

V: So is daar van die ouers en vriende en familie wat afgekom het ook 
Kaapstad toe om die skip... 

DK: Af te sien? Ja.  

V: Af te sien.  

DK: Ja. 

V: En was daar een of ander seremonie gewees?  
DK: Nie regtig met die vertrek nie. Kyk ons moes nou twee keer dat ek 

en Cobus saam af was. En nie een van die twee kere was daar enige 
vorm van... 

CV:dW: Nie met die afskeid nie. Daar was wel, daar was wel 'n klomp 
goedjies in 'n hotel. 

DK: Ag hulle het eetgoedjies op die skip gehad. Nee daar...  

CV:dW: Daar was 'n funksie, ja. 
DK: Ek weet van so iets met die terugkom. 

CV:dW: Nee. Nee-nee-nee-nee. Met die gaan was daar 'n... Want ek kan 
nog... Ek kan nog onthou watter hotel dit was. [Walnavardo?] Hotel. 

DK: Bestaan waarskynlik nie meer nie. 
CV:dW: Nee, hy is nie meer daar nie. 

DK: Okay, ek onthou nie van so iets nie. Dit kan ook wees laat dit ook nie 
vir... Dat die span as sulks nie daar betrokke was nie, maar dat van 
die ander... Kyk die ouens wat soos Cobus-hulle wat nou saam 
gegaan het was soos tipe van VIPs gewees. Terwyl die span was 
maar die gepeupelde. 

CV:dW: Nee. Nee, die span was daar by gewees. 



DK: Is dit? 

V: Het julle...? 

CV:dW: Ek probeer nou net dink of dit die eerste of die tweede jaar was, 
want dit kan ook... 

DK: Dit was nie dalk van die Marion of Gough reise nie? 

CV:dW: Nee. 

DK: Ek is nooit Marion of Gough toe nie, waarvoor ek baie jammer is. Ek 
sou dit graag wou sien. 

CV:dW: Maar wat ek wel kan onthou is dat daar, na dat ons, na dat ons 
terug gekom het die eerste keer. 

DK: Toe was daar die funksie in die kasteel. 

CV:dW: Ja, toe was daar 'n staatsfunksie gewees in die kasteel.  

DK: Ja, in die kasteel. Die tweede keer toe ek nou as 'n ekspedisielid 
teruggekom het, toe het ou van der Walt, wat toe as Adjunk 
Sekretaris van vervoer was. Toe het hy vir ons ontvang op die skip 
en daar was toe op die skip 'n geselligheidjie gewees waar ook die 
familie wie jou kom ontvang het, was nou ook daar by. 

V: Was van der Walt self ook af gewees? 

DK: Ek dink so, na ons tyd. Ek vermoed hy was af. 

V: Hoe betrokke was hy gewees by die Antarktika program. Het hy 
belanggestel? Het hy uitgevra? 

CV:dW: Ja, hy het baie belanggestel en hy het altyd die skip kom ontmoet 
wanneer hy terugkom. 

DK: Ons het actually, ons het die vorige namiddag al teruggekom by die 
skiereiland, maar Van der Walt kon eers die Saterdagoggend in die 
Kaap wees. Toe moet ons omtrent, na 14 blerrie maande, jy wil 
terugkom. Toe gaan ry hulle sulke sirkels met ons in Valsbaai en hier 
in die vroeër oggendure, toe is almal nog wakker, want ons wil by 
die huis kom. Toe het hulle so om Kaappunt opgevaar in Tafelbaai 
in. En elfuur die oggend toe gaan ons eers, toe dock ons eers.  

V: Sjoe. 

DK: Net omdat Van der Walt laat is. 

V: En die Sekretaris van Vervoer? Of het hy nie belanggestel nie? 
CV:dW: Nee. 

DK: Nee, dit was Danie Joubert gewees. 
CV:dW: Ons het hom nooit gesien nie. 

DK: Nee. 

V: Danie Joubert van die pad daar in Gauteng? 

CV:dW: Ja. 
V: Danie Joubert freeway. 

CV:dW: Ja, dis hy. 

DK: Kan wees. Hy was actually 'n marathon hardloper of so iets, was hy 
nie? 

CV:dW: Ja, jy is reg, ja. Hy was een of ander atleet gewees. 

DK: Hy het een of ander atletiek. 

V: En die Minister van Vervoer? 

DK: Nooit gesien nie. 
CV:dW: Ek weet dat Prof. Stoker hom 'n slag by een of ander funksie 

ontmoet het. Dis al. Maar verder het hy nie belanggestel nie.  



V: En was dit nog Ben Schoeman gewees? 

CV:dW: Dit was Ben Schoeman gewees.  

V: Ja. Ek verstaan Verwoerd self het nogal belanggestel, maar het julle 
met hom ooit iets gedoen gehad? 

CV:dW: Nee, ek dink het jou net vertel van sy vrou wat die skip kom 
ontmoet het na die Marion reis waarop haar seun was. Wat saam 
teruggekom het. Ja.  

DK: Nou wonder ek toe Hendrik terug gekom het van Antarktika af, of 
daar ook 'n Verwoerd of Boshoff of daar was om hom te ontmoet. 
Daai Carel Boshoff is ook nou oorlede. 

CV:dW: Ja. 

V: Ja, ja. Hy is onlangs oorlede. So paar weke terug.  

CV:dW: Ja, onlangs. 

V: Wat het u geweet voor u Antarktika toe is, oor Antarktika? 

DK: Okay, kyk. Die eerste besoek wat net die reis af en terug was, wat ek 
en Cobus gedoen het, was eintlik my eerste blootstelling. Voor dit 
het jy geweet dis koud en dis wit. Dis basies omtrent maar al wat jy 
geweet het. 

CV:dW: Ja. 

DK: Maar toe ek af is as ekspedisielid, toe het ek as gevolg van daai 
eerste besoek in elke geval baie meer geweet van Antarktika en van 
die basis spesifiek, as geen een van die ander ekspedisielede. 

V: So geen een van hulle was al daar gewees, behalwe die wat nou op 
die ys was. 

DK: Fanus was, as ek reg onthou, op Marion gewees, maar nie een van 
hulle... 

CV:dW: Kan wees. 
DK: ...Nie een van ons ekspedisie was voorheen op Antarktika gewees 

nie. 

V: Nou, het hulle uitgevra oor hoe dit nou is? 

DK: Ja, ja [lag]. Almal so half senuweeagtig. Ag nee, ek kan nie onthou 
soveel detail nie, maar dit het meer gegaan... 

A (Outside voice) Hulle het gevra of dit koud is daar.  
V: Mense vra dit nou nog. As hulle hoor ek was daar, vra hulle: “Was 

dit baie koud gewees?” Dan is ek soos: “Ja, maar nou nie so koud 
nie, dit was somer.” Okay, so watter tyd van die jaar is julle af? Was 
maar Desember gewees?  

DK: Ons is gewoonlik tussen Kersfees en Nuwejaar, het ons altyd 
vertrek. 

CV:dW: Ja. 

V: O, so Kersfees was nog hier by die huis gewees. 

DK: Kersfees was nog hier in die Kaap gewees. Ons het gewoonlik, die 
dag of twee dae na Kersfees het ons. Ons het voor Kersfees in die 
Kaap gekom. 

CV:dW: Ja. 
V: En... 

DK: Nuwejaar het ons ons dronk gedrink op die ys al. Nee, nie op die ys 
nie, maar op die skip. 

CV:dW: Op die see. 



V: Op die see. 

CV:dW: Maar die tweede jaar was, die jaar wat ons af is, was ons lank voor 
die tyd in die Kaap gewees. Want die, want ons het die 
neutronmonitor toe geskuif van voor af. Af na die heli-dek toe. 

DK: Ja, maar daai eerste jaar wat ek en jy hier was, was ons ook 'n hele, 
seker 'n week voor die tyd wat ons moes ook voorbereidingswerk op 
die skip doen. Ek onthou nog... 

CV:dW: Ja, maar die neutronmonitor. Die neutronmonitor was al geplaas 
gewees. 

DK: Ja, ja. 
CV:dW: Daai tyd het dit so verloop. So verloop en met die betrokkenheid 

van Potch op die skip, het ons in Oktober, Oktober ‘62 het ek en 
Koos Maree afgekom. En die neutronmonitor geïnstalleer. Maar dit 
was op 'n simpel plek gewees. Dit was voor die brug gewees. So hy 
was in die sproei gewees. As mens gevaar het, dan kon jy nie iets 
doen as daar fout kom nie. Koos Maree was toe op die vaart gewees 
na Gough met die neutronmonitor. Gough. En hulle het 'n draai 
gemaak daar naby Bouvet, want Stellenbosch het nog 
luggloedmetings gedoen op daai vaart. 

DK: Dis reg. Stellenbosch het toe nog die luggloed gehad. 

CV:dW: Ja. En toe was daar herstelwerk wat ons moes doen aan die 
neutronmonitor voor die vaart aan die einde van ‘62. 

DK: Ja. Kyk, dit is waar. Ons was, ek dink ten minste 'n week voor die tyd. 

CV:dW: Ja. Daar was 'n hele ruk wat ons nog op die skip geslaap het.  
DK: En ook toe ons teruggekom het, het ons ook nog 'n week of meer 

agter gebly. 
V: Werklik? 

DK: Om nog... Ons het nie onmiddellik toe die skip teruggekom het nie. 
Dis daai eerste besoek. Die tweede besoek het jy dadelik opgepak. 

V: Kon julle bedags dan nog steeds af van die skip kom? 
DK: Jy bly op die skip. Nee, jy bly op die skip. Ja, jy kan afkom. 

CV:dW: Ja. 

V: Maar jy slaap maar op die skip? 

DK: Ja. 

V: En wanneer julle soos met die neutronmonitor, hom rondgeskuif 
het, moes julle elke keer die Kaptein se toestemming kry? 

CV:dW: Ja.  
V: Wie het met kaptein McNish gewerk? 
DK: Eintlik... 
CV:dW: Ek het hoofsaaklik met hom geskakel, maar die... Sulke groot 

besluite soos die plasing van 'n neutronmonitor, het via 
Departement van Vervoer in Pretoria gereël. Dan het die skip net 'n 
opdrag gekry daai ding moet geskuif word.  

V: En dan het die skeepswerkers julle daarmee gehelp? Die skeepslui?  
CV:dW: Ja. 

DK: Ook nie so baie nie. As dit struktureel op die skip was, ja. Soos as ek 
reg onthou met die reometer antenna se vassit en so aan, maar jy 
pak jou monitor self.  

V: Ja, ek kan dink.  

DK: Jy... Wat het daai loodblokke geweeg? 200 kilogram of so iets. 



V: So mens kon nie sommer net... 

CV:dW: Nee, nee. Dit was 200 pond gewees. 

DK: 200 pond. 

V: So as wetenskaplike kon jy nie sommer self met die Kaptein praat en 
sê...  

CV:dW: Ja. 

DK: Ag, dag tot dag dinge as die ding nou, die skip nou eers op die see is. 
In elke geval, dan is hy; toe ons die eerste keer af was toe was Job 
Netterburg... 

V: Ja. 

DK: Weet nie of jy ooit van hom gehoor het nie. Hy was ice pilot. Hy het 
sy opleiding deurgegaan op die Glacier van die Amerikaanse vloot. 
Hy was toe, hy was Commander Netterburg. Hy was 'n Kommandeur 
gewees. 

CV:dW: Ja, hy was 'n Kommandeur gewees. 
V: Van die Amerikaanse...? 

DK: Van die Suid-Afrikaanse vloot, ja. Hy is toe as ice pilot is hy toe saam 
met ons af. Die beginsel was dat van dat ons die pakys tref tot waar 
ons weer op pad terug uit is uit die pakys uit, was Job Netterburg in 
bevel van die skip. Dan het McNish tweede viool gespeel. Die twee 
het nie baie lekker altyd oor die weg gekom nie.  

V: En hoe het Herr Funk daar nog in die prentjie in gepas? 

DK: Herr Funk het later... Herr Funk was die tweede reis. 

CV:dW: Ja. 

DK: Daai reis, ons het... Wyntjies was, ons het probeer onthou wie die... 
CV:dW: Wyntjies was die Ingenieur gewees. Hy was die Hoofingenieur.  

V: Wyntjies? Klink of daar 'n storie agter die naam was? 

DK: Nee, hy was net die Hoofingenieur van die skip.  

CV:dW: Nee, nee. Dit was bloot sy naam. Was 'n Nederlander gewees.  
DK: Was 'n Hollander. 

V: Okay.  

DK: En ons kan nie onthou wie die First Mate, die Eerste Offisier van die 
skip was nie. 

CV:dW: Dit was 'n Engelsman gewees en hy't toe net daarna, na daai 
eerste... Hy was nog saam gewees op die vaart na Marion toe 
gewees, wat ek gedoen het net na daai eerste SANAE vaart. En 
daarna het hy Kaptein geword by SAFMARINE. 

DK: Okay. Toe het Funk, toe ons af is Antarktika toe, toe ek as 
ekspedisielid af is, die tweede vaart. Toe was Funk al Eerste Offisier. 

V: En hoe het Funk en McNish oor die weg gekom? 

CV:dW: [lag] 
DK: Weet jy, ek dink Funk het sy... Het hom baie mooi gedra. Hy het sy 

styl, sy styl was totaal, totaal anders as McNish s'n. Ek het seker met 
albei van hulle heel goed oor die weg gekom. Funk was baie lief om 
jou te beïndruk. Van jou te vertel van sy dae as Kaptein van die 
duikboot in die tweede wêreldoorlog en so aan. 'n Ou kon dit sien 
aan sy gedrag. Waar McNish daai versigtige Engelse Offisier was, 
met die regte styl, jy weet, en jy moet saans by ete 'n das dra; was 
Funk meer die tipe ou wie dinge gedoen moes kry.  

V: Ja en... 



DK: Hy sny hoeke, maar ek het nooit ervaar dat Funk kanse gevat het 
nie. Maar hy het nie, "He didn't play it by the book", soos hulle sê.  

CV:dW: Nie te groot kanse nie. 
DK: Nee, hy't dit gedoen om sukses te behaal. 

V: Okay. Ek wonder nou waar die Suid Afrikaners aan Funk gekom het, 
want nie een van hierdie mense is Suid-Afrikaners nie. Jacques 
Netterburg en... 

DK: Ja-nee, Jacques was Brits. Jy weet jou Suid-Afrikaanse vloot was 
baie, baie gevul gewees met ex-'royal navy' Offisiere. Ons het, toe 
ek nou by die observatorium was as bestuurder, het ons heelwat 
met die vloot begin saamwerk en selfs daai tyd. Nou praat ek van 
1968 en later. Selfs daai tyd nog was jou vloot vol ex-'royal navy' 
Offisiere gewees. Hulle het toe op daai stadium is hulle al oud, so 
van daar af, vir die volgende vyf jaar of so, was daar toe 'n redelike 
verandering gewees. 

CV:dW: Hulle was toe vervang gewees... 

DK: ...Met Suid-Afrikaners. 

CV:dW: Maar laat ek net reageer op daardie vraag van jou oor die 
verhouding tussen McNish en Funk. Ek kan nie die presiese 
geleentheid onthou nie, ek weet nie of dit in die hawe was of in die 
ys nie, maar êrens het Funk iets gedoen waarvan McNish glad nie 
gehou het nie, en ek was by gewees. Toe sê McNish eendag gaan ek 
hierdie ou nog, kan nie onthou wat die woord was nie. Hy gaan hom 
kry. Toe bedink hy hom so en sê hy: Maar hy's 'n baie bekwame ou. 

DK: Ons praat gister daarvan, met daai eerste reis, toe ons op pad terug 
is. Nou Job Netterburg is 'n voltydse Offisier van die Suid-Afrikaanse 
vloot en hy was Bevelvoerder van een of ander skip. Ek kan nie 
onthou wat dit was nie, dit mag selfs die Protea destyds gewees het, 
die hidrografiese skip. Toe ons nou by Bouvet eiland kom, dit was so 
vroeg namiddag, so net na middagete. Toe stop McNish die skip, 
want hy gaan nou eers visvang. Hy het die skip gestop en hy het sy 
lyne uit. Hier kom Job Netterburg uitgestorm uit sy kajuit, met 
hierdie lang onderbroek aan en  onderhemp en so aan, maar toe sê 
hy "Waar is die blerrie skip!" Hy het nie blerrie gesê nie. Hy het nou 
meer kleurvolle woorde gebruik. "Waar is die skip gestop?" "No, the 
captain wanted to do some fishing", sê hierdie ene. Sê, "F- the 
captain. We are going full steam ahead." En nou ek het, ek en ou 
Jaques het heel goed oor die weg gekom. Toe vertel hy vir my die 
aand dit was 'n blerrie embarrassing situasie, want hy moet voor 'n 
seker tyd terug wees op Simonstad om sekere verpligtinge weer 
daar na te kom. Soos dit is, het ons omtrent ses dae verloor met 
daai trip, wat ons vasgesit het in die pakys op pad af. En hier kom die 
Kaptein, Jacques moet terugkom in Simonstad en die Kaptein stop 
die skip om eers vis te vang. McNish was 'n baie eienaardige ou, 
hoor. Weet jy, hy was regtig daai tipiese upper-class Engelse Offisier 
gewees. 

V: Ja, klink my so. 

DK: Maar op sy manier ook, ek het met ou McNish ook goed oor die weg 
gekom. 

CV:dW: Ja, nee-wat, nee ons het baie goed oor die weg gekom. 

V: Het hy soms mense genooi om by hom te eet?  



DK: Jy is genooi aan die begin van 'n reis om aan die 'captain's table' te 
sit. Nou ek het toevallig met elke reis aan die 'captain's table' gesit. 

CV:dW: Was 'n groterige tafel. 

DK: Ja, wat nie noodwendig 'n voordeel was nie, want jy moes das dra 
by ete en daar was so bietjie 'n nie 'n gespanne atmosfeer nie, 'n 
onspontane, daar was nie spontaniteit nie. Maar, okay. Dit was nou 
'n besonder eerbewys as jy nou genooi is om aan die 'captain's 
table' te sit. 

V: Het die res van die mens in die galley die 'captain's table' gesien? 

DK: Ja. Die ander tafels is so om hom. Hy was so in die middel, maar 
daar was so ander mess bo gewees ook. Ek praat nou van die RSA, 
nie die Agulhas nie.  

V: Ja, ja. 

DK: Daar het van die ouens, het daar geëet. Daar bo. Daar was mos so 
klein sitkamertjie. 

CV:dW: Ja. 

DK: En net... 

CV:dW: O-ja, daar was so anneks gewees aan die... 

DK: ...aan die bakboord kant van hom was 'n eetlokaal. 

CV:dW: Ja, aan die bakboord kant, ja. 

V: En, Zac was nou 'n Jood. Hoe het, of het hy mag eet wat almal eet? 

DK: Ja, kyk as daar nou 'n stukkie vark was dan het ons dit, soos Zac sê: 
"We christened it Antarctic chicken." (lag) 

DK: Dan het hy dit geëet. Hierdie Zac het ek nou ook hier uit gegrawe. 
Dit is 'n gedig wat hy vir my gegee het, wat hy daar onder geskryf 
het. 

V: Ja, ek sal dit bitter graag wil lees. En die skeepswerkers? Ek bedoel 
nou die dekhande. Was dit kleurlinge gewees of wit ouens? 

DK: Hoofsaaklik. Daar was enkele Filipino's [Fillipyne?]ook, as ek reg 
onthou. Die Offisiere was wit, hulle was almal wit. 

CV:dW: Die Offisiere was almal blankes. 

DK: En jou Onder Offisiere was ook kleurlinge. Ek kan nie onthou dat 
hulle wit was nie. Jou Chief Petty Officer, en so aan. 

CV:dW: Ja, hulle was almal kleurlinge gewees, ja. 

DK: Hulle was kleurlinge. So dis net die Offisiere wat wit was en dit is jou 
vier Brug Offisiere en jou vier... 

CV:dW: Die vier Ingenieurs. 

DK: ...ingenieurs. 

V: En het die dekhande en so gehelp wanneer die skip nou vas gemeer 
is by Antarktika om af te laai en so? 

DK: Nie regtig nie. Ek onthou daar was so hier en daar een wie gehelp 
het. 

CV:dW: Daar was bietjie van hulle.  
DK: Jy sien hulle moes werk op die skip doen. Hulle, dis nie dat hulle, as 

die skip daar lê dat hulle gaan sit en niks doen het nie. Byvoorbeeld, 
jou kombuispersoneel, hulle moes toe nou etes verskaf vir meer 
mense selfs as wat hulle gewoonlik doen. En hulle het vir, ons het 
vier etes 'n dag gehad, want ons het op 24 uur dag gewerk. 

V: Natuurlik. 



DK: Waar jy normaalweg drie etes het, of 'n ontbyt en twee etes het, het 
jy nou vier volle etes in 'n dag. 

V: Sjoe. 

DK: So hulle het actually hulle kant gebring en die ander personeel het 
onderhoudswerk gehad. In elke geval die skip se stelsels moet loop, 
want jy moet elektrisiteit en water en al die tipe van goed 
voortdurend hê.  

V: En toe julle oor die poolsirkel was, was daar een of ander seremonie 
gewees op 66 grade? 

DK: Man, met die trip af het jy nie eers geweet jy is oor hom nie, want 
ons het van omtrent Bouvet se breedte af het ons bewolkte weer 
gehad. Ek noem gister vir Cobus; ek het toe op daai stadium die 
neutronmonitor op die skip ge-run. Cobus het gewerk aan 
ballonvlugte. Deel van my job was, Dave Howard was die Brug 
Offisier wat navigasie gedoen het. Ek moes elke dag na Dave gaan 
om die skip se posisie van die afgelope 24 uur te kry, want ons wou 
breedte afhanklikheid van kosmiese-stralingtellings en so kry. Op 'n 
punt daarso was ons foutvlak by 'n honderd kilometer, omdat hulle 
nie lank genoeg oop lug gehad om byvoorbeeld sonmetings of 
stermetings te kon doen nie. Dit was voor die dae van GPS. So jy het 
letterlik, en kyk, daar was op daardie stadium 'n end oos van die 
basis, daar was so tong van ys, wat van die vasteland in die see in 
gesteek het, jy katrol daarin. 

DK: Met die weswaartse seestroom, het hy veroorsaak dat daar 'n band 
oop waters, want hy het die pakys wat gedryf het weswaarts, het hy 
afgekeer van die deel van die see waar die Bukta is. So jy't, as jy deur 
die pakys is, het jy 'n band oop water gekry. Toe ons deur pakys is in 
die oop water, toe weet hulle nie of hulle oos of wes moes vaar om 
by die Bukta uit te kom nie. Dis hoe onseker ons was oor ons posisie. 
So jy't in elke geval nie geweet of jy oor die poolkring is of nie. 

V: Enige ander dergelike tradisies gewees, julle aankom dan het nuwe 
span vir julle gesê julle moet nou hierdie drink of daai doen of... 

DK: Nee, nee, nee. Nie in ons tyd nie.  
V: Okay. 

DK: Nee, ons was toe darem al toe bietjie opgegroei na ons 
universiteitsdae. 

V: Dis reg. Was daar 'n kroeg gewees op die skip? 

DK: Ja. Was daar 'n kroeg? 

CV:dW: Nee. 

DK: Daar was nie 'n kroeg nie, maar jy kon hulle, hulle het... 

CV:dW: Maar jy kon drank koop. 

DK: ...drank by die bottel wat jy kon koop. 

V: By die bottel? 

DK: Ja. 

CV:dW: Ja. 

V: En julle kon in julle kame- in julle kajuite drink? 
DK: & 
CV:dW: 

Ja. 

V: Het julle?  

CV:dW: Ja.  



DK: Nie regtig vreeslik nie. 
V: Ja? [lag] 

DK: Jy't baie van... Maar eintlike meer gemeenskaplik in jou kajuit 
miskien, maar nie alleen nie.  

V: Ja, ja. Ek verstaan oom, ja. 

DK: Of jy't by van die klein sitkamertjies of so het jy en 'n groep pêlle 
speel kaart en dan haal jy 'n pak bier uit. 

V: Ja, want het julle dan gedoen op die skip om die tyd om te kry, 
behalwe werk [lag]. 

DK: Maar weet jy. Ek het eers nog 'n foto daarvan ook wat ons vasgesit 
het. Dit was so, ons het elke keer vir drie dae vasgesit. 

CV:dW: Ja, dit is so. 

DK: En toe ons die leads oopmaak en ons weg seil, toe sien jy so band 
van bierblikkies op die pakys waar die skippie vandaan kom. Nou dit 
is polities baie onkorrek deesdae.  

V: O, ja-ja. Nie net om soveel te drink nie, maar om dit nou nog 
oorboord te gooi. 

DK: Om jou blikkies oorboord te gooi. 

V: Het julle toe julle vasgesit het op die pakys, kon julle soms op die 
pakys self kom, dan afgeklim van die skip af? 

DK: Ja. Kyk in sekere gevalle moes ons, die skip het die pakys gebreek en 
dan moes jy dit met pale so druk dat dit agtertoe gaan. Ek het foto’s 
daarvan ook hierso en by 'n ander geleentheid het ons sokker 
gespeel op die pakys. 

CV:dW: Ja. 
DK: Toe is McNish vir ons vreeslik die donner in. Dit was hierso naby 

middernag een nag, toe is ons almal omtrent vol bier.  

V: Speel julle sokker.  

DK: Toe is McNish kwaad jong, kwaad. 

V: En maar julle het niemand probeer rugby speel op die ys nie? 
DK: Nee ons het nou nie rugby gespeel nie. 

CV:dW: Dit was moeilik genoeg gewees om te hardloop, want die ys was los 
gewees.  

DK: Want jy sien, as daai ys dik genoeg is om die skip vas te hou, dan 
gaan jy nie deur hom val nie. 

V: Nee, ek kan dink. Sjoe, want daar is 'n paar ton wat daai ys vashou.  

DK: Jy praat van ten minste 'n meter omtrent. 'n Meter kan die skip nog 
deur gaan. 

CV:dW: Ja, nee maar, daai waar ons vasgesit het was hy seker maklik twee, 
drie meter dik. Was dik gewees. 

V: Nou wat was nou dan so erg dat McNish met julle baklei het oor die 
sokker speel. 

DK: Man, kyk daar is 'n risko. Dit is nie net die twee, drie meter nie. Daar 
is 'n leads, soos jou pakys beweeg dan maak hy jou lead oop en dan 
maak hy hom toe, maar dis 'n swak plek. 

DK: ...en jy kan dit nie altyd sien nie. So ja, McNish was reg. Ons was 
stout.  

V: Maar, julle was ook teen daai tyd al 'n bietjie verveeld. 

DK: Jy sien ons was teen daai tyd BAIE verveeld. 



CV:dW: Jy sien McNish wou dit meer amptelik gedoen gehad het. Die eerste 
dag wat ons vasgesit het, het ons almal vir hom gesê ons wil af klim 
en 'n foto neem. 

DK: Ja, en dan moet jy met pale... 

CV:dW: En toe het hy, en net hy wat kaptein is voor afgeklim met 'n paal en 
toe geloop tot waar ons mag gaan. Toe het hy gesê: Okay, nou mag 
julle kom, dis veilig.  

V: Kon McNish Afrikaans praat? 
DK: Nee, nie wat ek van weet nie. 

CV:dW: Ja, hy kon. 
DK: Kon hy? 

CV:dW: Hy kon, ja, hy kon Afrikaans praat. 

DK: Ek het hom nooit gehoor nie. 

V: Maar julle het nou maar seker meestal met hom Engels gepraat. 
CV:dW: Dit was vir my groot verrassings gewees, toe ek nou eerste maal op 

die skip kom in Oktober ‘62 en ons soek nou die kaptein. En die 
Kaptein, toe groet hy ons in Afrikaans.  

DK: Okay, hy het dit seker geleer. Nee, ek kan nie onthou dat ek ooit 
met hom Afrikaans gepraat het nie. 

CV:dW: Nee, nee, hy het redelik goed Afrikaans gepraat. 

V: Okay, toe julle nou aankom daar op Antarktika, die eerste keer met 

die kort vaart. Wat was mens se eerste indrukke?  

CV:dW: Wel ek dink is die eerste indruk is die groepie mense wie daar staan 
en wag. 

DK: En hulle lyk so verlate teen daai wit agtergrond. Dit was bewolk toe 

ons daar aangekom het. So jy het nie eers toe die son ordentlik 

gesien nie.  

CV:dW: Ja, nee-wat. 
DK: Dan sien jy die paar swart stippeltjies en dis net wit. Net waar jy kyk, 

wit.  

CV:dW: Want dit was ŉ langerige Bukta gewees want jy het van redelik ver 

af, as jy nader kom. 

V: En het daai mense wat nou daar staan, daai stippeltjies, het hulle 

geweet die skip kom omtrent daai tyd daar aan, of het hulle elke 

dag. 

CV:dW: Ja, kyk hulle het van die basis afgekom.  

DK: Kyk hulle het radioskets direk, so hulle het presies geweet, okay, 

hulle het saam met ons nie geweet of ons oos of wes moes draai 

nie, maar toe hulle nou die landmerke begin herken, toe het hulle 

toe nou begin deurkom. So hulle was reeds in die Bukta toe ons daar 

aankom.  

V: Toe julle nou hierdie span mense sien, wat was julle indruk van die 
span gewees. 

DK: Hulle was, vuil klere, lang hare, lang baarde. Baie verwaarloos, maar 

ons het maar net so gelyk toe ons aan die ent van die jaar...  

V: En hoe was dit aan die ent van die jaar om daar te staan en te kyk 
hoe die skip aankom? 



DK: Weet, jy dit was baie lekker. Veertien maande is lank en jy mis jou 

familie. Jy is regtig. Nie net jou familie nie, jy mis die beskawing. Jy 

mis die geleentheid. Kyk ons het flieks gehad. Ek sien deesdae stuur 

hulle nie eers meer flieks af nie. Hulle het vir ons 'n klompie flieks 

gestuur, iets soos twintig films. En ons het 'n projekter gehad en so. 

Toe het Koos Pretorius, ons een Dieselwerktuigkundige, ons Hoof 

Dieselwerktuigkundige, hy het toe deur BP gereël dat hulle vir ons 

nog 'n pak films gegee het. Hoofsaaklik Grand Prix resiese en so aan, 

maar ook feature films, storie films. Dan het ons nou Saterdae 

aande dan haal jy nou 'n bottel brandewyn en 'n bottel gin uit en 

elkeen kry so klein bietjie drank en dan kyk ons nou fliek. Nou 

mettertyd, ons het American in Paris gehad; mettertyd dan ken jy 

die fliek so goed dat jy saam sing as hulle sing. Maar jy mis die 

beskawing, want dis anders. Dis anders as om met 'n klein glasie gin 

te sit en saam te sing as die fliek wys. Om in 'n winkel in te stap en 

om vars groente en vars vrugte. Wee’ jy, ek het ses blikkies bier 

betaal vir 'n tamatie toe die skip daar aankom.  

DK: Ja, en die kelner wat vir my die tamatie uitgesmokkel het was in 

diep, as hy gevang was sou hy in diep moeilikheid gewees het. Ses 

blikkies bier vir 'n tamatie, dis 'n blerrie bargain. Ek weet, as mens 

vir 'n jaar lank nie tamaties gesien het nie.  

V: Van kos gepraat. Het julle robbe geskiet? 

DK: Ja. Ons het vir kos vir die honde. Kyk ons het walvis vleis, sulke 

blokke walvis vleis saam gevat, wat ek dink hulle van Japan of iewers 

gekry het. 

CV:dW: O, dit was in sulke kartonne gewees. Sulke ongemaklike kartonne. 

DK: Dan het ons permit gehad om 'n sekere aantal robbe te skiet op pad 
af, wat dan nou as vleis vir die honde sou dien. 

V: En wie het julle opgelei met die honde. Het die ou span julle bietjie 

touwys gemaak of? 

DK: Die ou wat die honde opgeneem het in ons span was André du 

Plessis en hy het van die ou span oorgebly. So wie vir hulle opgelei 

het weet ek nie, maar André het nou duidelik sy opleiding in die 

loop van daai vorige jaar gehad. 

DK: En André, kyk André was in sy eerste jaar daar was hy 'n 

geomagnetikus. Die tweede jaar was hy geoloog, wat beteken hy 

moet in die veld in gaan. Wat ek toe die indruk gekry het was dit 

tradisioneel die verantwoordelikheid van die geoloog om na die 

honde om te sien, omdat hy afhanklik is van die honde.  

V: Nou hoe was dit gewees om daar aan te kom en daar is nou twee 
mense wat nou  reeds die basis ken, wat saam met julle agterbly? 

DK: Weet jy, dit was lekker gewees. Hulle het nie een van hulle het 

probeer hulle gewig probeer rondgooi nie. Franco en André, André 

het jy nou al ontmoet. Hy is... Jy het hom al ontmoet? 

V: Ja, net vinnig-vinnig. 



DK: Ja, hy is 'n weird ou. In elk geval, ek en André was saam studente op 

Stellenbosch. Ons was saam derdejaar Fisika en so aan.  

V: A, so julle het reeds mekaar geken of bekend met mekaar.  

DK: Ja, maar toe het ons nog glad nie kontak gehad tot ek nou daar 

onder gekom het. Franco ook was 'n baie, baie aangename ou. Jy 

weet hulle kon vreeslik maklik hulle gewig rondgooi en die leiers se 

posisie benadeel. Hulle het dit nie gedoen nie. Ou Skroef, wat ons 

leier was, was ook 'n bietjie van 'n wet blanket, maar ook 'n baie 

nice ou. Hy was baie streng om dinge volgens die boek te doen, 

maar dit beskerm hom. Hy was 'n Ingenieur gewees. Miskien is dit 

deel van hulle kultuur om volgens die reëls te werk. Ek dink nie hy 

was 'n vreeslike goeie leier nie; hulle het nie die geleentheid 

misbruik om sy posisie moeilik te maak nie. So ek dink regtig, maar 

jy weet jou keuse van mense daai tyd, die manier hoe hulle 

sielkundig uitgesoek is, behalwe nou ek wat op die nood op nommer 

99 ingekom het. Van die ander het deur 'n baie lang keuringsproses 

gegaan. Dit was die dae wat jy nog aansoeke gekry het. Nie lank 

daarna nie, het jy begin sukkel om aansoek te kry vir sekere poste, 

veral jou wetenskaplike poste.  

V: Hoekom sal dit wees? 

DK: Man, ouens wou loopbaan bou. Ek dink dit is een. Een ou het my 

regtig gesê: “Ek kan nie sonder meisies vir 'n jaar lank klaar kom 

nie.” Nee, regtig.  

V: Met "nie lank daarna nie" bedoel jy nou soos so vyf jaar daarna het 

julle begin sukkel. 

DK: Kyk toe ek hierso as die magnetiese program oorgeneem het, was 

dit 1968. So jy praat van nie eers vyf jaar daarna nie. Toe het ons al 

letterlik begin sukkel om goeie kandidate te kry.  

CV:dW: Ek dink die probleem was ook dat die romantiek van Antarktika het 

'n bietjie afgewater geraak, want dit was nie meer so spesiaal 

gewees om Antarktika toe te kom nie.  

DK: Jy sien ‘68, ‘69. Peter Sutcliffe het actually vir my afgegaan in einde 
‘68. So Van Wyk-hulle het om aangestel, ek het hom maar hier kom 
erf. So van ‘69 se werwing af het ek al begin sukkel. Nou praat jy 
met ander woorde van SANAE 10, SANAE 11. 

V: Ja, nou soek hulle kwaai. 
DK: Ja, ja-nee. Ek kan dit glo. Ek sal nie mind om weer te gaan nie, maar 

hulle sal nie my wil hê nie. Nie met my blik knieë en my blik skouer 

nie.  

V: So wat was 'n dag in die lewe daar onder die tonnel. 

DK: Dit het vreeslik baie afgehang van wat jou werk was. Die radio-

operateur het 'n geweldige stywe skedule gehad. Sy eerste skedule, 

en dit is sewe dae 'n week. Sy eerste skedule, sy radioskedule was 

voor sesuur in die oggend en sy laaste radioskedule was hier iewers 

tussen elfuur en twaalfuur in die aand. Dan tussenin het hy nou nog 



kontak gemaak met ander van die Antarktiese basisse. Ons het so 

kontakte opgebou en idees en probleme en so aan uitgeruil en so 

aan.  

V: Met watter basisse?  

DK: Spesifiek, Halleybaai en... Halleybaai is die een met wie ons feitlik, 

kontinu, feitlik daagliks kontak gehad het. En anderkant van ons dink 

ek was dit die Japannese gewees.  

CV:dW: Was hulle nie die Russe gewees wat die naaste aan ons was nie?  

DK: Was die Russe. Novolazarevskaya gewees. Maar jy sien, ons kon nie 

hulle taal praat of so nie. So eintlik Halleybaai was die... En hy't 'n 

bietjie suidpool gewerk, maar jou uni-serve is nie baie lekker om 

suidpool toe te probeer werk nie.  

V: En het julle skaak gespeel? 

DK: Morsen, morsen... Ja, ons het met Halleybaai skaak gespeel weet ek. 

V: Wie het gewen? 

DK: Ag. Ek kan nie meer onthou nie. Morsen, het ons kontak meer gehad 
ook heel meer gereeld, maar Morsen was 'n ander saak. Morsen 
was 'n tipe node vir data en ons moes weerkundige data op 'n 
daaglikse basis, indien enigsins moontlik deurstuur na Morsen toe. 
Dan ook, byvoorbeeld ek moes 'n sekere hoeveelheid van my 
neutronmonitor data elke week, dink ek deurstuur. En dit was 'n 
taamlike tabel van data wat Cobus-hulle dan kon gebruik om te 
kontroleer die funksionering van die ding. Hulle het my nie vertrou 
as ek gesê het hy werk nog nie. So daai ou het 'n baie, baie stywe 
tyd gehad en as gevolg daarvan het hy geen kookbeurte gekry nie en 
ook geen scivvy beurte nie. Hy het wel, op eie versoek, aan die begin 
van elke kookbeurt, elke vierde dag, het hy ontbyt gemaak; maar 
omtrent nie een van die ouens het ontbyt geëet nie. Hy was omtrent 
die enigste ou wie ontbyt geëet het. Dit was lekker as jy in jou bedjie 
lê en hier kom George met 'n bak french toast en hy deel vir almal 
french toast uit. 

V: Het julle elkeen julle eie kamer gehad? 

DK: Ja. Dan aan die anderkant het jy 'n situasie gehad soos die mediese 
dokter, wat vreeslik min mediese werk gehad het. Dries Brand het 
een keer gegly bo-op 'n hatch en sy heup seer gemaak. Die ou het 
daarna gekyk. Een van die honde se oog het nie ordentlik oop 
gemaak toe hy gebore is nie. Hulle het hom onder narkose gesit en 
sy oog chirurgies oopgemaak. 

V: Oh my. Wie was die dokter gewees? 

DK: Tollie Trout. 

V: Tollie Trout. En wat het hy dan gedoen? 

DK: Okay, een van sy ander verpligtinge was kontrole oor die 

kosvoorraad en oor die drankvoorraad. Kyk ons het, die kos wat 

saam met ons af gegaan het was die volgende span se kos. Die 

vorige span het ons kos af gevat en die idee daarvan was dat as daar 

'n probleem is dat die skip nie kan deurkom aan die end van die jaar 

nie, dan het jy nog 'n jaar se voorraad om te oorleef. So sy storie 

was eintlik maar kontrole oor die kosvoorraad en dan soos ek sê, 



oor die drankvoorraad. Die uiteinde van die saak, hy hou kontrole 

oor die drankvoorraad. So ek weet nou nie of hy nou regtig of hy so 

[lag]... 

V: Dis reg, maar het julle vrye toegang gehad tot die drank en die kos? 
DK: Kyk, wat die amptelike drank, die Departement het afgestuur vir ons 

sodat jy, soos ek sê, Saterdae aande 'n bottel gin en 'n bottel 

brandewyn. Ek is nie lief vir een van die twee nie. Dan het hulle 'n 

voorraad bier afgestuur en dié het hulle besluit om aan elke ou uit 

te deel. Die dokter het dit besluit. In twee batches, aan die begin van 

die jaar het jy, ag ek weet nie, seker so 60 blikkies en in die middel 

van die jaar weer so 60 blikkies. Dan was daar wyn vir spesiale 

geleenthede, soos mid-winter en ook Kersfees en Nuwejaar en so 

aan, het ons buite vleis gebraai.  

V: Waarmee... 

CV:dW: Nou nie mid-winter nie. 
DK: Nie, mid-winter nie, nee.  

V: Waarmee het julle vleis gebraai? Het julle... 
DK: Sommer met gewone plankies hout. Kyk hy absorbeer so, hy smelt. 

Ek sal jou wys, ek het 'n foto daar. Hy smelt so weg in die sneeu, dan 

word hy klam en dan maak hy kole. Dan brand hy nie as uit nie. So 

ons het baie lekker vleis... 

V: Kon julle julle eie drank ook saam vat? 

DK: Dit is wat baie, nie baie maar, ek het byvoorbeeld op die skip vir my 

'n kas whiskey gekoop. Soos ek sê, ek is nie lief vir gin of vir 

brandewyn nie. Hulle proe vir my so half soos paint strippers. Jy 

weet, selfs dan, toe die probleem met die dokter nou op die lappe 

gekom het, toe is, dat hy skelm-skelm van die base se voorraad toe 

al so opgebruik. Toe het die leier gevra dat ons wat nou drank het, 

dat ons dit nou doneer en dan sal hy dit rantsoeneer in dokter. Toe 

op daai stadium het ek nog sewe of agt bottels, en dis die ent van 

die jaar amper. 

V: Ja-ja-ja, jy't eintlik maar baie werk ook. 

DK: Ja, eintlik baie min gedrink. Waar daar wel gedrink was, was op 

gesellighede en dan ook nie altyd nie, maar dit was asof daar 'n 

spanning opbou en dan is daar 'n ontlading nodig. As daai ontlading 

saam gaan met, sê nou maar, iemand se verjaarsdag. Dan breek die 

ouens uit. 

V: Ja, kan dink. Maar menslik.  

DK: Dis menslik. Die leier was nie die leier soseer as een van die 

spanlede was baie ontsteld oor die tipe van ding. Ek en hy het 'n 

lang gesprek gehad en my gevoel was gewees, dis nodig. Dis nie asof 

die ouens gesoek het daarvoor nie. Dit het spontaan gekom. Dit het 

seker drie keer in die jaar wat dit gebeur het.  

V: Verjaarsdae? Het julle geskenke af gevat? 

DK: Ja, dit... Wat gebeur het, kyk ons was nie eintlik voorbereid daarop 



nie, maar van die familie het byvoorbeeld via die leier of so, via die 

Departement, verjaarsdae geskenke van hulle familielede af gestuur. 

Ag en dan anderste, jy hou party en dit gaan oor die geseligheid 

saam verkeer, anders as oor die geskenke. Jy trek pak klere aan en 

das en alles. Ja! 

V: En het julle pak en klere af gevat? 
DK: Van ons het. Skies, het gehad.  

V: En jou spesifieke werk? Hoe het dit gewerk? 
DK: Ek was kosmiesestraal fisikus, het hulle my genoem. O, okay, 

waarmee ek nou besig was. Ek was nogal baie besig gewees en die 

rede is, kyk ek was die eerste ekspedisielid vir Potch daar gewees. 

Met ander woorde, toe ons daar gekom het, ons eerste job was 

gewees om die neutronmonitor op te rig en dit was baie werk. Dit 

het omtrent die hele aflos geneem. 

CV:dW: Ja, ons was heeltyd besig, of ons was nie heeltemal klaar gewees 

nie. 

DK: En ons het omtrent amper 24 uur 'n dag gewerk. Ons het bitter min 

geslaap met daai ding. So toe Cobus-hulle, die skip vertrek, toe is 

daar nog baie installasie werk, byvoorbeeld van die reometer en so 

aan wat vir my voorgelê het. Dan as alles nou mooi reg is en so, dan 

begin jou probleme. Dan begin pak jou elektroniese stroombane op 

en jy begin kry effekte wat jy nie 'n benul het waar dit vandaan kom 

nie. Kyk, jy is op die ys en die ys is nie geleidend nie, met ander 

woorde jy kan geen elektriese stroombaan grond nie, want daar is 

nie 'n grond nie. Man enige steuring wat op jou kraglyne is, kan jy 

nêrens heen wegvat nie. Soos wat jy hier kan doen nie. En dan begin 

jy, begin jou reometer se data oor die hele kaart loop. All over the 

place. Daar het jy hoeveel dae se data verloor en dan kom jy agter 

wat dit is. Is hulle het nie die weerballonne se tracking antennas 

verbind nie. Nou hang hierdie oop voerlyne binne, net oorkant die 

gang vanwaar my neutronmonitor apparaat staan en die plugs is nie 

geblank nie. Met ander woorde, nou staan die antenna buite in die 

wind, en hy wek statiese elektrisiteit op en dit kom heelpad met die 

voerlyn af en hy ontlaai by die oop plug, maak hy vonke en vonke is 

'n radio emissie. Jou reometer is 'n radio ontvanger.  

V: Ai. 

DK: Nou jy weet, dit neem vir jou letterlik amper weke, want die wind 
waai nou en dan vir drie weke waai hy nie, en dan werk jou 
reometer. 

V: Sjoe, so dit vat 'n tydjie vir om uit te vind wat die probleem is. 

DK: Dit vat letterlik weke voor jy uitvind waar kom daai probleem 

vandaan. Dan die ander ding is, omdat jy nie gronding gehad het nie, 

en omdat my balloneksperimente was, het ons het radio gebruik om 

van die ballonne af te wek grond toe. Nou as jy die toerusting instel 

en so aan. Dan moet jy werk op daai goeters, en as George met sy 



'sked' besig is en hy saai sewe honderd en vyftig watt of so iets uit, 

dan blaas hy jou totaal van die map af. Met die gevolg is, ek moes 

meeste, as ek balon apparaat aan gewerk het, moes ek werk so 

tussen twaalfuur in die nag en sesuur in die oggend. 

V: Sjoe. In die winter ook? 

DK: Daar is dit altyd winter... Jy't anyway, die basis is toe onder 'n hele 

klomp meter sneeu so jy weet nie, jy't geen. Jy sien geen sonlig of so 

nie.  

V: Het julle moeite gedoen om elke dag buite te kom? Of was daar 

maar dae wat mens net nie uitgekom het nie.  

DK: Kyk, dit was 'n bietjie van 'n issue ook om op daai gladde lere en so 

aan uit te kom. Daar was tye wat jy gevoel het jy is nou wragtig nou 

nie om 'n bietjie ruimte om jou, maar andersins kan ek nie onthou 

dat ek spesifiek moeite gedoen het om uit te kom nie. 

V: En die honde? Was daar van die honde wat meer gerief was? 

DK: Die honde was so elke twee of drie dae... Ja, weet jy, daar was van 
die ou honde, Bamsie en Knol en so aan, was twee pragtige 
Labrador-huskies. Kyk, die Labrador-husky is die meer bonkige ene. 
Jou Groenland-husky is die meer lenige ene; is die slimmer een ook. 

CV:dW: O. 

V: Ek het nie geweet daar was verskillende huskies nie. En, o, jy sê elke 
twee, drie dae... 

DK: Hulle sê, ek dink elke tweede of derde dag is hulle gevoer. En hulle 

het buite op die sneeu gebly. Van hulle het begin stres vat en toe 

het ons hulle in die winter in een van die sneeugange ingebring. 

Maar, kyk waar hulle vandaan kom, leef hulle buite die sneeu. Hulle 

leef nie onder 'n dak of so nie.  

V: Maar julle was toe al in die tweede SANAE gebou. 

DK: Ons was toe in die eerste SANAE. 

V: Was nog die eerste SANAE gebou. So dit was nie Noorweegse stasie 

nie, dit was die gebou wat hulle net daarna gebou het.  

DK: Na die Noorweegse stasie. 

V: Okay, het julle Noorweë-stasie besoek?  

DK: Nee, ek was nooit daar nie, maar van die ander ouens het, 'n paar 

van hulle het gaan. Kyk, Noorweë se stasie op daardie stadium was 

nie regtig meer toeganklik nie. Van die sneeugange het begin toe 

druk. As jou, kyk jou sneeu van buite af oefen druk op hom uit en as 

jy nie daar is om hout stutte te maak en so aan en in stand te hou 

nie. 

CV:dW: In stand te hou nie. 

DK: Dan druk hy hom weer toe. Selfs hierdie panele, as jy genoeg druk 

op hom het dan breek hy.  

V: So moes julle almal help met instandhouding in die basis, of was dit 

spesifieke persone se werk.  

DK: Nee, almal. Kyk Departement van Openbare Werke het aan die ent 

'n die jaar, tydens 'n aflos gekom en hulle het essensiële 



instandhoudingswerk en nuwe bou werk en so aan gedoen. Maar 

deur die jaar is dit elke ou se beurt. Nie se beurt nie, as daar gewerk 

moes word, dan word die ouens bymekaar gekry en daar word 

gekyk: Het jy enige noodsaaklike werk vandag? Okay, jy is kwyt 

gestel. 

V: Wie het hierdie besluite geneem? 

DK: Dit was die leier se werk verantwoordelikheid, maar dit was tot 'n 
baie groot mate eintlik maar 'n groepsbesluit. 

V: Bietjie weer terug na die kos. Hoe het julle kos gemaak, en hoe het 

julle besluit wie wanner kosmaak.  

A Kyk elke ou, behalwe die radio-operateur, het elke tweede maand 'n 

vier dae kook beurt gemaak. Jou... Die een ding is jy moes brood bak 

vir daai vier dae. En verder het jy maar gekyk. Jy't gewoonlik genoeg 

vars vleis gehad, gevriesde vleis, vir een ete van jou vier dae en die 

res van die tyd het jy maar blikkieskos ge-operate. Boelie Beef, sulke 

tipe van goeters en dan gebruik jy maar jou ingenuity om die dinge 

aantreklik toe te maak. Daar was bokse vol blikkies kreef.  

V: Geblikte kreef? 

DK: Ja, weet jy. Dis lekker. Jy kan baie doen met blikkies kreef. Weet jy, 

ek het 'n macaroni pie ontwikkel met blikkiesvleis. 

V: Ja. 
DK: Wat nou nog, as my seun-hulle vir ons van die Kaap af wil kom kuier. 

Oor die telefoon, hulle wil macaroni pie hê asseblief pa.  

V: Werklik? Maar daar is seker party mense wie se kos mens liewer 

wou eet as ander mense.  

DK: Wel, laat ek dit so stel. Daar is party ouens wie se kos jy liewer nie 

wou eet nie. Jy weet dit is ook, ek dink soos met baie dinge, 

kosmaak is nie 'n meganiese funksie nie. Jy kan nie regtig leer kos 

maak nie. Kosmaak het sekere tegnieke, plus sekere sieninge nodig. 

Dit is 'n mental, plus 'n fisiese proses.  

V: Ja-ja.  

DK: En ouens soos ons leier, byvoorbeeld, hy kon nie kos maak nie. Hy, 
hoe, weet jy dan gaan hy voor sy kookbeurte, dan steel hy brood 
van die vorige ou en hy steek dit weg, omdat hy nie in staat was om 
brood te bak nie. So, dan raak die brood weg. Ek kan nie onthou wie 
voor hom gebak het nie. Dan is hulle die donner in, want dan moet 
hulle weer bak, en toe laat in die jaar, toe kom dit uit dat Skroef 
steel die brode [lag]. 

V: Nou hoe het julle spanning hanteer, want ek kan net dink, julle was 

hoeveel gewees?  15? 

DK: Was 14. 

V: 14? 14 mans alleen in die donker, 14 maande. Daar moet oomblikke 
wees van spanning. 

DK: Kyk, ek dink nou terug aan die ding. Daar was nie regtig, behalwe vir 

een geval, daar was nie regtig oomblikke van serious spanning in ons 

span nie. Daar was ander spanne waarvan ek gehoor het wat baie 



probleme gehad het, maar ag weet jy.  

V: Die Ionusonderou is die beeswagter genoem. Okay, Zac was; hy was 

die enigste Jood, was hy... Het julle ooit iets oor godsdiens gepraat 

of Bybelstudie gehou of was godsdiens net nie van sprake nie? 

DK: Ja, kyk daar was van die ouens wat 'n... 'n Paar ouens van die span 

wat dit gedoen het, maar godsdiens het nie eintlik ge-feature in die 

span nie.  

V: Ja-ja-ja. 

DK: Daar was, ag weet jy, geen, maar geen gevoel van andersheid 

teenoor Zac nie. Ons het baie lekker as span geïntegreer, maar jy 

weet, die bietjie wat ek in spanopleiding gehad het, ek dink dit was 

miskien omdat ons almal 'n klomp jong mense was. Die 

uitsonderings was Skroef en Tollie en Koos, hulle was al in die 

dertigs. Ons ander is almal hierso in die vroeër twintigs, daar rond.  

V: O ja, dis baie jonk. 
DK: Ek dink dan is dinge soos verskillende godsdienste of so is nie vir jou 

so 'n issue nie. Nie een van ons in die span van ons jong groep in elk 
geval het streng konserwatiewe godsdienshouding gehou nie. 

V: Dis nogal nuttig. 
DK: Ja. 

V: En politiek? Het julle ooit politiek gepraat? 
DK: Ook nie so dat dit 'n issue gewees het nie. Daar is politiek gepraat ja, 

maar daar was ook nie 'n vreeslike belangstelling in politiek nie. Dit 

was nooit 'n kontensieuse issue gewees nie.  

V: Het julle nuus gekry uit Suid-Afrika uit? 

DK: Ja, kyk jy het maar op die radio ingeskakel en daar was destyds 'n 

baie goeie nuusbron was, Hilversum, radio Nederland. Hulle het 

gereeld nuus uitgesaai en dan, ek het ook periodiek na die Deutshe 

Welle geluister. Ek het Duits op skool gehad tot matriek, so ek kon 

so bietjie op daai stadium nog Duits verstaan.  

V: En Afrik-, wel wat was dit destyds genoem, Afrikaans Stereo? 

DK: En dan BBC. Nee, Afrikaans het... 

CV:dW: SAUK. 

DK: SAUK. Nee, jy't hulle nie opgetel daar nie. Weet jy, hulle het 'n 
mediumgolf, nee... 

CV:dW: Nee-nee, dit moes 'n kortgolf gewees het. Maar, ek weet dit was 'n 

groot gesukkel om hulle te ontvang. Ons kon hulle selfs nie op die 

skip, toe ons na Gough en Tristan toe was nie. Toe kon ons ook nie 

ontvang nie. 

DK: Kyk, wat daai Amerikaanse ene? Dan BBC. 

V: National Public Radio, NPR? 

DK:  Nee. 
CV:dW: ABC? Was so iets gewees. 
DK: Nee... In elke geval, daar was, BBC was; ek onthou, ek het een 

namiddag nog gesit en luister na 'n bespreking van Dr. Zhivago. Dit 



was kort nadat, toe ons weg was, ek het nog vir my Dr. Zhivago 

gekoop op Potch by die boekwinkel om saam te vat. Dit was toe kort 

nadat die nobelprys vir Dr. Zhivago gekry het. 

V: Ja-ja-ja. 

DK: En toe het hulle 'n literêre bespreking nog oor Dr. Zhivago wat ek 

met aandag gesit en luister het. So... Maar nee, jy het nuus gehad. 

Alhoewel dit nie altyd so maklik was om daarby uit te kom nie.  

V: En briewe van die huis af? Was dit maar die 200 woorde 'n maand, 

meer? Hoe het dit gewerk? 

DK: Ja, dit is... Nee, ons het 200 woorde 'n week gehad, dink ek. Ja, ons 

het nie net 'n maand nie. Maar kyk ons was 'n klein span. Ons was 

14, so ons het 200 woorde, of 150 woorde 'n week gehad. Of so iets. 

CV:dW: Ja, ek verbeel my iets van 150 wat toe gereël het na die... Maar ek 
weet nie of dit per week of per maand... 

DK: Nee, dit was per week. Nee, ons het definitief per week. Dit was 

deel van hoekom jou radio-operateur so besig was.  

V: En om 'n, met die mense terug in Potch te praat? Daar was nie 'n 

beperking op daai hoeveelheid nie? 

DK: Nee, ons het elke maand, het ons elke maand? 

CV:dW: Nee, dit was meer gereeld. 

DK: Was meer gereeld. 

CV:dW: Ek dink dit was twee-weekliks of so iets gewees wat ons... 

DK: Dan het jy 'n amptelike oproep en hy's onbeperk in lengte. 

CV:dW: Ja, so ver ek kan onthou was daar nie ‘n tydsbeperking. 

DK: Ek dink hulle het 'n nominale tydsbeperking gehad, maar niemand 

het hulle ooit daarby gehou nie.  

CV:dW: Dit was natuurlik maar problematies gewees, want die ontvangs was 

nie altyd die... Mense moes maar herhaal en so aan. Maar ons kon 

kommunikeer.  

DK: Kyk daar was 'n... Ons het gedink aan die moontlikheid om 
handradio, amateur radio te gebruik om kontak te maak, maar jou 
wetgewing oor amateur radio in Suid Afrika was sodanig dat jy nie 
sulke tipe van amptelike kontak per amateur radio mag doen nie. 
Ons was veilig op Antarktika, hulle kon niks aan ons dien nie, maar 
die amateur in Suid Afrika, hy kon sy lisensie verloor as hulle vang 
dat hy so. Jy weet, van die ouens, Trevor Robertson se, dis sy pa of 
sy broer wat oorlede was toe ons daar onder was. Dan scrap hulle  
die beperking en hulle het byvoorbeeld toe nou gereël van Vervoer 
se kant af dat hy kon kontak maak, dat van sy familie het toe nou na 
'n amateur, ek dink in George gegaan. Toe het hulle nou kontak 
gemaak met Trevor. 

V: Maar, dit was seker nogal ŉ skok gewees. Het hulle hom gebel of per 

teleks laat weet? 

DK: Ek weet nie hoe hulle hom laat weet het nie. Jy sal by hom moet 

hoor.  

V: En het hy dan vir julle kom sê? 

DK: Ag, ek dink George... George Bentley het baie van hierdie dinge op 



homself geneem om dit op die beste diplomatiese, hy's die jongste 

ou in die span gewees.  

V: Sjoe, wie Trevor of George nou? 

DK: George, om dit dan nou op die mees diplomatiese manier. Jy weet 'n 

ou soos, in so geval Trevor, dit was waarskynlik vir hom ook makliker 

dat George met die span daaroor praat sodat hy na ons toe kom en 

daaroor praat.  

V: Ja-ja, ek kan dink. Omtrent watter tyd van die jaar was dit gewees? 

DK: Ek dink dit was net voor die winter, ek is nie seker nie. Dink dit was 

net voor die winter. 

V: Nou, van winter gepraat. Hoe was mid-winter en van wie het julle 
boodskappe gekry en wat het julle gedoen? 

DK: Kyk, die basis het die... Die onderskeie basissisteme het natuurlik vir 

mekaar boodskappe met mid-winter gestuur, en dan plak jy dit op 

die bord, teen die muur en so aan. 

V: Het Rusland vir julle 'n boodskap gestuur? 

DK: Ons het van Novolazareskaya af gekry, ja. Ons het van al die basisse 
af, het ons boodskappe gekry. 

V: Kon julle vir al die basisse stuur? 

DK: Ons het ook vir al die basisse gestuur, ja. Of dit als deurgegaan het, 

weet ek nie. Ons het actually 'n paar dae lank party gehou en dit 

beteken nie ons het dronk gelê vir 'n paar dae nie, maar ons het 'n 

hele reeks feestelikhede daarom gehad. Soos 'n 

fotografiekompetisie en ek kan nie eers meer alles onthou nie. Jy 

weet. Partytjie een aand en 'n ete een middag en so aan.  

V: Drie-gang maal. 
DK: Jy weet dit was nou tipies, daar was nie op daardie stadium 'n 

behoefte onder die ouens om te ontlaai nie, met ande woorde mid-

winter het actually baie matig en stemmig en so verloop. Ons het 

gepraat van vleisbraai buite, maar dit was nie baie lekker daai tyd 

om alleen daar buite te wees nie.  

V: En het julle ŉ boodskap gekry van die Departement Vervoer om 

geluk te sê? 

DK: Ons het van, ja-nee. Ons het van al die plaaslike owerhede, ek dink 
tot van julle af het ek iets gekry. 

V: Wie was nou die mees belangrike... 

DK: Selfs van ou spanlede af, jy weet. Wat boodskappe gestuur het.  

V: En wie was die, soos die koningin vir julle boodskap gestuur, die 

Amerikaners? 

DK: Nee, nee. Die Amerikaanse president of koningin het nie vir ons, sy 

het nie eers geweet van ons so ver nie. Sy het genoeg probleme van 

haar eie gehad.  

V: Nou wat se, is nou die lekkerste herinneringe aan SANAE? 

DK: Weet jy, dis nou snaaks klink, maar dis twee dinge. Die lekkerste 
herinnering was spangees. Ons het vreeslik lekker, weet jy as jy nou 
hier in die aand voor ek nou twaalfuur in die nag gaan werk het, klim 



jy nou gou in by 'n brugskool, speel jy nou 'n paar uur brug en so aan 
en jy gesels. Daar was 'n vreeslike lekker gemeensaamheid tussen 
die ouens gewees. Die ouer manne soos ou Koos en Skroef, Koos nie 
so seer nie, Skroef Tollie, veral. Tollie was tot 'n groot mate die gees 
van die span, hoor. Hy was daai spontane, luidrugtige, antwoord-op-
alles tipe van ou gewees - voor ons hom nou uitgevang het. In elke 
geval, en daar was 'n baie lekker gesindheid van gemeensaamheid 
tussen almal, dit was vir my baie lekker en ek het dit nooit-ooit weer 
daarna in enige werkkring ervaar nie. Okay, jy weet, toe ek nou op 
Hermanus was, aanvanklik as bestuurder van die Antarktika 
program. Dan is jy in 'n senior posisie, en Hermanus was 'n klein 
plekkie. Jy het nie ouens van jou portuur eintlik gehad in die dorp 
om mee pêlle te wees nie. Jy kan nie te sosiaal en jolly wees met jou 
personeel nie. So ek en Peter het maar grootliks maar van onsself, 
Peter was toe nog ongetroud en ons het baie lekker saans tot laat 
gesit en gesels en beplan oor die toekoms van die program en die 
goed. 

V: A, okay. 

DK: En toe ek nou later toe ek terug kom en bestuurder van die 

observatorium was, toe weereens, jy's weereens, ek het nie 

geesgenote in die dorp nie, en ek kan nie op te vriendskaplike vlak 

met my personeel raak nie.  

V: Natuurlik. 

DK: Dit was, dis miskien hoekom daai vir my 'n vreeslike aangename 

herinnering was. 'n Ander ding wat ek nie soseer, nie onaangenaam 

nie, maar dit was iets wat vir my die hoogste waarde was vir my 

Antarktika besoek. Toe het ek gister vir Cobus genoem, ek het 

netnou gesê vir Cobus, ek het net nou gesê jy weet, toe die skip nou 

wegtrek. Ek het die reometer geïnstalleer en alles is mooi, toe begin 

pak die stroombane op. Jy weet, nou moet jy sit, jy kan nie om hulp 

roep nie, want daar is niemand wie jou kan help nie. Nou moet jy 

gaan sit en kyk, wat het jy, wat kan jy aanmekaar slaan om daai 

stroombane se funksies oor te neem en so aan. Dit het tot my dag 

van aftrede, het dit my gebaat. Die feit dat jy besef, jy het 'n 

probleem, dit help nie om hulp te roep nie. Dit is 'n verkeerde ding 

om vir hulp te roep. Nou gaan sit jy en jy gaan los die blerrie 

probleem op. Klaar gelag! En dit dink ek het ek saam gebring van 

Antarktika af. 

V: En die winter, hoe was die winter? 

DK: Van die ouens het grief gehad. Ouens soos die 

Dieselwerktuigkuniges of so wie toe nou skielik niks buite te doen 

gehad het nie, want daar word nie voertuie gebruik of so nie. En 

binne moet hulle maar net die die generators aan die gang hou en 

daarso het hul drie gehad, waarvan party keer twee geloop het. Een 

keer 'n week het hulle oorgeskakel dan neem dit hulle 'n paar uur 

om die een wat geloop het te versien, te diens en vir hulle was dit 

moeilik, vir die dokter was dit moeilik. Jou weerkundiges se program 



het aangegaan. Die geoloog kon niks doen in die winter nie en my 

werk het aangegaan. So vir my was dit nie 'n verskil of dit winter of 

somer was nie.  

V: Was daar van die ouens in die span wat meisies of vrouens by die 

huis gehad het? 

DK: Ja. Die getroude ouens was Tollie gewees, die dokter, Skroef. Skroef 
het 'n paar weke voor ons vertrek het, het hy getrou. 

V: Siestog! 

DK: Ja en hy was toe al in sy dertigs. In elke geval, daai tyd was dit vir 
ons oud jong. Ou omies daai. Dan nou Koos Petoors wat getroud 
was en Dries Brand was getroud. En ou J was getroud. Pieter de 
Waal het ook getrou kort voor hy weg is, of het hy getrou net toe hy 
terug gekom het? Ek is nou nie seker nie, maar hy het meisie om die 
lyf geloop kort voor hy weg is. Ek dink hy het getrou toe hy 
teruggekom het. Die ander het maar almal meisies gehad of so. 
Party serious, party nie so serious nie. 

V: Okay, en as julle nou daar was, het julle ooit die moontlikheid 

opgekom dat daar eendag meisies en vroues sal saamgaan 

Antarktika toe? 

DK: Nie meisies of vrouens nie. 

CV:dW: [lag] Dit was ondenkbaar gewees. 
DK: Ondenkbaar. 

V: En swart mense? 

DK: Selfde, ondenkbaar. Dis die tyd waaruit ons kom. 

V: Toe julle nou terugkom en julle kom nou uit Antarktika uit terug, 

wat is die mees algemene wanopvatting wat julle hier tëegekom 

het, wat mense het oor Antarktika? 

DK: Hulle het gedink dis koud op Antarktika. Weet jy, ek het nie regtig 'n 

antwoord daarop nie; het jy?  

V: Watter soort vrae het mense julle gevra as hulle gehoor het julle is... 

DK: Is dit koud op Antarktika? 

V: Het hulle regtig gevra? 
DK: Genuine, elke ou, elke enkele persoon wat jy tëekom: “Maar is dit 

nie baie koud daar nie?”  

V: En is dit nie die eerste keer dat van julle in julle span dalk sneeu of ys 
beleef het? 

DK: Ja, vir my was dit absoluut die eerste keer wat ek sneeu... Ek kom uit 

Upington, kind. Daar is nie baie sneeu op Upington nie, nie op die 

beste van tyd nie. Maar, weet jy, vrydag by die gym, toe noem ek 

nou dat julle vandag kom, julle storie en dat julle oor Antarktika kom 

gesels. En, een van die ouens wat daar saam gym, Clive sê: “Have 

you been in Antarctica?” Dis nou Vrydag wat nou verby is. Ek sê: 

“Yes, I've been in Antarctica.” Clive: “As an expedition member?” Ek 

sê: “Yes.” “Wasn't it cold in Antarctica?” So... [lag] 

V: Okay, ja, it’s cold in Antarctica [lag]. 

DK: Toe sê ek vir hulle: “Not as hot as you find it here.” 

V: Ja, en ek wou nou vra. Wat is die koudste wat julle gekry het? 



DK: Dit was daai -54. Dit was actually in die dag. Dit was nie 'n 

nagtemperatuur nie.  

V: Was dit toe koud in die basis ook gewees of was julle ook geïsoleer? 

DK: Kyk, jou basis, selfs jou sneeugang is redelik goed geïsoleer deur die 

lae sneeu bo-op. Wat die sneeugang koud maak, is as 'n hatch oop 

gelos word. En, byvoorbeeld as jou... In die somer, waar jou 

temperature tot naby vriespunt opgaan, dan moet jy die hatch toe 

hou. Baie, baie definitief toe hou. Daai lug wat inkom is warm 

genoeg dan om te begin smelt in die sneeugange. Dan is jou vloere 

so glad dat jy jou nek breek op dit.  

CV:dW: Seepglad, ja. 

V: Die basis, hoe diep was hy al onder die ys gewees? 

DK: Ons was twee leerlengtes, so dit was so 28 voet. 'n leer is 14 voet. 

V: Twee leerlengtes? 

DK: Ja. 

V: Dis vrek ver om te val as jy van bo af val. 
DK: Dit is vrek ver om te val ja.  

V: Het iemand al af geval al? 

DK: Nee, Dries Brand het geval bo op, hy't op die hatch gegly en toe sy 

heup seer gemaak, maar niemand het ooit afgeval in die ding nie. 

CV:dW:   Harm Moraal het mos afgeval. 

DK: Het hy? 

V: Nee, ek kan dink, want dit moet glad wees daai leer ook, ek bedoel, 

ek kan nie... 

DK: Dit is die punt, omdat hy blootgestel is aan die buitelug, veral in die 

somer, dan kry jy ook daai gladde ys lagie wat op die sporte vorm. 

As jy nou instrument het, jy't 'n swaar ossilloskoop op jou rug en 

nou moet jy daar uit, dan is jy nie gebalanseerd of so nie. 

V: Het julle ooit gaan vakansie hou? Soos die Caboose uit gevat en... 

DK: Nee. 

V: ...die geoloë? Hoe gereeld het hulle uitgegaan? 

DK: Die geoloog, omdat die Caboose het ons nou verloor hier in die 

winter of net voor die winter of net na die winter. Hy het toe nou in 

die skeur bly lê. 

V: O, het hy weggeraak in die skeur? 

DK:  Ja, hy het vas geval op 'n diepte van seker so 20 voet. 

V: O, okay ja. 

DK: En ons is toe nou af met lere en sy kante oop en instrumente 

uitgehaal. Ons kan niks aan die Caboose doen nie. Hy moes maar 

daar bly. As gevolg daarvan kon hy (geoloog) toe nou nie veel van 'n 

geologiese program voortsit nie, want hy het nie huisvesting. Hulle 

het toe nou wel kort trips gedoen en wat gebeur het, van die ouens 

het saam gegaan. Dit was tipe van 'n vakansie. Om dan nou vir so 'n 

drie dae trip weg te breek van sy werk by die basis. Ek het 

byvoorbeeld, ek het gister vir Cobus die foto's gewys, wat ons 



gegaan het. Ag, dit was seker so 20, 30 kilometer van die basis af. Jy 

ry stadig daarso. Wat ons oor 'n punt van die vasteland gery het, en 

toe na 'n area 'n groot ysberg uitgebreek het, en voor hy uitgebreek 

het met die drukking, het die ys met die sneeu vervloei. So op die 

kant waar hy uitgebreek het, het jy soliede ys gehad. Ons het toe 

nou daar, ons het twee nagte daar op die ys in tentjies geslaap. Dit 

was nie ŉ vakansie nie. Dit was bitter koud. En die punt is jou kouse 

word ook nie droog nie, want nou hang jy jou kouse bo in die tent 

op, maar jou wasem trek alles op soontoe. So dis warm daar, ja, 

maar dis klam. Gelukkig het ek genoeg kouse gehad dat ek elke dag 

dan droë kouse kon aantrek. Dan moet jy nou op ŉ primus in daai ou 

tentjie. Moet jy nou kosmaak vir jou aandete, daar is twee ouens in 

die ou tentjie. Maar dit was afwisseling, en dit was lekker en dit was 

mooi. Ek het gesien hoe breek die see-ys op. Ek het ook vir Cobus 

gewys gister hoe kan jy die kraak sien, die volgende foto dan is hy 

nou groter. Hierdie plat skywe ys. 

V: Julle handskoene? Hoe was julle handskoene gewees? 

DK: Dit was mittens. Dit was, hy het nie vingers gehad nie. Obviously, 

want vingers word koud. Dit was maar sulke morsige, sagte leer 

goeters. So hulle het nie baie goed gehou nie. Hulle word vuil, want 

alles wat jy doen jy met jou handskoene aan. Jy leer tot later, jy kan 

al  amper klavier speel met die ding. 

V: Met mittens? [lag] Nou gepraat van klavier speel. Het iemand 'n 

musiek instrument saam gehad? 

DK: Daar was 'n kitaar daar wat niemand; ek het probeer kitaar speel, 

maar ek het geen kennis van kitaar whatsoever gehad nie, so dit was 

'n mislukking. Dan was daar 'n trek... probeer kitaar speel, maar ek 

het geen kennis van kitaar whatsoever gehad nie, so dit was 'n 

mislukking. Dan was daar 'n trekklavier, wat ek so bietjie op musiek 

gemaak het, maar nie een van die ander ouens het ooit, wat ek kan 

onthou. Myne was ook nie suksesvol nie. Dit was maar 'n poging wat 

ek baie vinnig gestop het. Okay, die klawer kant, maar nie die 

knoppie kant nie. Die ken ek nie.  

V: En in die basis self, was daar 'n portret gewees van die 

staatspresident? Van Verwoerd? 

DK: O ja, nie Verwoerd nie. Daar was een van die Staatspresident. 

V: Was dit toe nog C. R. Swart gewees? 

DK: Dit was Swart gewees, ja. 

V: En wat moes julle met die portret doen? 

DK: Nee, dit was niks nie. Hy het maar net daar gehang. 

V: En moes julle iewers 'n vlag hys of 'n stem sing? 

DK: Nee, weet jy op Republiekdag. Ek weet nie wie het agter hierdie ding 

gesit nie. Kyk ons het gewere gehad op die basis. Ek dink drie. Toe 

het ons nou 'n vlag gehys en ons het net die goedkeuring van die 

Departement op skrif en ons het 'n saluut geskiet en so aan. Maar ek 



weet nie wie het. George weet ek het al die kommunikasie met die 

Departement gehad. Maar George het nie agter die ding gesit nie. 

Iemand anders het agter die ding gesit. 

V: Klink my dit was ook meer vir afwisseling as wat hulle nou rêrig 

vreeslik die republiek wou vier. 

DK: Dit was nogal interessant, want dit is toe nou al, dit stap toe nou al 

aan midwinter toe, né. In die middel van die dag, nou is dit so sterk 

skemer... Toe nou al aan met dit Republiekdag? 

V: 31 Mei gewees? Of wanneer was? 

CV:dW: Ja, 31 Mei, ja. 

DK: So, maar verder was daar nie serious patriotisme nie. Nie serious 

patriotisme nie, nie serious godsdiens nie, nie serious politiek nie, 

daar was 'n baie gematigde temperament. 

V: En alles. Wat sal nou iets wees wat jy bly is jy hoef dit nou nie weer 

te doen nie? 

DK: In daai koue long drop te gaan sit. 

CV:dW: Ja, dit was darem onplesierig [lag]. 

DK: Dit was bad... 

V: Was dit 'n long drop gewees? 

DK: En ys ys koud, want kyk enigsins, dit is al wat jy reuke weg hou.  

V: Ja, maar ek bedoel die goed daar is mos nie allerhande bakterieë en 

goed wat.. 

DK: Nee, hy lê maar daar. 

CV:dW: Dit word bewaar daar [lag]. 

V: Dit word bewaar. Wat doen jy? Gooi jy maar net sneeu oor en grawe 

'n nuwe gat?  

DK: Nee, dit is diep, diep diep, met ŉ bank oor, soos ŉ plaastoilet. 

V: Soos 'n regte egte long drop? 

DK: Soos 'n regte egte long drop. 

V: Hy moes seker vol geraak het in Antarktika. 

DK: Wel, ons was die tweede span in daai basis so ons het nie, was nie 

ons worry,... 

V: ...geen probleme gehad nie. 

CV:dW:  Ja nee, hy was wel diep gegrawe, want die geoloë wou sien hoe 

loop die lae.  

V: O, so dit het sommer  in ŉ wetenskaplike eksperiment ontaard. 

Okay. 

CV:dW: Hulle is baie diep uit... 

DK: Hy was, ja. 

CV:dW: Ek verbeel my iets van 50 voet of so iets. 

V: Nee, [lag] dit moes koud gewees het. 

CV:dW: Dit was baie onplesierig [lag]. 

DK: Die gravitasieversnelling bepaal. 

V: Julle het nie besoek gekry van enige iemand in die tyd daar nie. 

Geen buitelanders betrokke gewees op die skip of observeerder? 



CV:dW: Ons het waarnemers gehad. Op die skip van SA. 

DK: Ja, maar hulle was eintlik, kyk hulle funksie was om 'n seismograaf 

daar te installeer. Dis waar, twee van hulle 'n seismograaf en een 

was 'n waarnemer. 

CV:dW: Een was 'n waarnemer gewees, ja. 

DK: Kyk volgens die Antarktiese verdrag, kan die verdragslande, het 

hulle die reg om waarnemers te stuur op sulke ekspedisies. Hulle 

hoef nie te vra nie, we can demand, tipe van. 

A Wie was, van waar het die waarnemer gekom? 

DK: Hy was van VSA, maar ek kan nie sy van onthou nie. 

CV:dW: Van die VSA. Die een ou wie saam was, was die Hoof of Direkteur of 

wat ook al van Yellowstone. Van die nasionale park. 

V: Nee, ek probeer nou net uitvind hoekom Yellowstone by Antarktika 

uit. 

CV:dW: Dis seker maar van hulle Departement Omgewing of wat ook al. 

DK: Ja, dit was familie gewees van een of ander Direkteur daar, jy weet. 

CV:dW: Kan ook wees, ja. Was maar 'n oulike ou gewees. 

DK: Ons het 'n ou gehad Botes, was dit Van der Merwe? 

CV:dW: Was dit? Was daar nie Thomas Bradley gewees? 

DK: Dit lui 'n klokkie. 

V: Van der Merwe klink nie baie buitelands nie. 

DK: Nee, maar Van der Merwe was 'n jagmaat van die Sekretaris van 

Vervoer. 

V: O, dis ook 'n manier om Antarktika toe te kom. 

DK: Hy was baie nuttig, hoor. Hy het nie, waar hy kon help het hy 

gehelp. 

V: Ja nee.  

CV:dW: In die skip se werkswinkel. 

CV:dW: Ja, want hy was 'n passer en draaier. 

DK: Dis reg, ja. Jy sien, daai selfde trip het ou prof. de Villiers van 

Bloemfontein, hy was geoloog. Het hy saam gegaan. 

V: Die kook en geniet man 

DK: Die kook en geniet antie se man, ja. Hy was 'n pyn in die jis. Jy weet, 

hy was oral onder jou voete. So hy het nou as waarnemer gegaan op 

grond van sy vakgebied. En hy was nie 'n honderdste so nuttige soos 

ou Van der Merwe wat as 'n pêl van die Sekretaris van Vervoer was 

nie. Jy weet toe ons afgelaai het, nou ek en Cobus wou probeer 

ballonvlugte doen van die ys af, maar jy moet help aflaai. Daar is vir 

jou gesê, as als afgelaai is, dan kan jy jou ding doen. Toe als afgelaai 

is, toe moes ons die goed wat moet terugkom weer oplaai en toe dit 

afgehandel is, toe ry die skip. So ons kon nooit, ons kon nie eers 

daaraan dink om 'n ballonvlug van die ys af te doen nie. 

V: Ai, en daar was ekstra hande, maar dit het ook nie gehelp nie. 

DK: Ou de Villiers loop rond. Hy doen sweet all, en as dit nou nog maar 

al is, maar nou is hy nog in die pad van die ouens wat dinge wil 



doen.  

V: Ja, het hy darem vir julle 'n kookboek saam gebring? 

DK: Hy het. Ene vir die span. 

CV:dW: Hy't vir SANAE ene gebring. 

V: Dit is 'n baie nuttige kookboek. 

DK: Dit was my inleiding gewees, maar nou intussen het ek ook nou al 

baie geleer wat ek nie met haar kan saam stem nie. 

V: Ja, dis ook waar. Okay, nou net oor die terugkoms, voor ek nou 

aangaan met die meer, wat nou daar gebeur het veral. Toe jy nou 

weer in Suid-Afrika aankom, wat was die eerste ding wat jy oplet? 

DK: Ek kan nie dink aan een spesifiek nie. 

CV:dW: Ek dink die eerste ding wat mens soek is vars vrugte. 

DK: Ja. Nee, maar oplet... Ek kan nie dink nie. Ek weet Peter Sutcliffe, toe 

hy teruggekom het, kon hy nie die modes van die mense verwerk 

nie. Jy weet toe stap ons, en ek het toe gereël dat... Kyk, hy moes 

toe nou hier bly vir ŉ jaar om sy Antarktikadataverwerking af te 

handel . En ek het  met Departement of altans met die WNNR gereël 

dat hulle hom permanent aanstel en sekondeer na my Antarktiese 

program toe. Nou is ons saam in Kaapstad om te gaan komponente 

of goed koop, weet jy, en nou stap ons op die sypaadjie. Dan steek 

Peter daar vas, dan bars hy uit van die lag vir 'n vrou se klere. Dit 

was so blerrie embarrasing. Maar ek kan nie dink aan enige iets 

spesifiek wat... 

V: Het julle gekyk na Tafelberg toe julle in of uit die hawe uit is? 

DK: Ja, dit is wonderlik. Jis, ja dit is wonderlik as jy terugkom en jy sien 

Tafelberg. 

V: So tafelberg word maar 'n deel van... 

DK: Mooiste berg wat daar is. 

V: Okay. So nou die tyd daarna het julle terug gekom en nou die data 

verwerk in 'n M.Sc. of? 

DK: Kyk ek het 'n M.Sc. toe gedoen, want dit was in elke geval deel van 

my. Ek was toe nog steeds ingeskryf as M.Sc. student op Potch 

gewees. So ek moes my M.Sc.. Jy kon daai tyd 'n keuse gehad. Jy kon 

jou vier Fisika vraestelle doen oor twee jaar, plus was dit 'n 

wiskunde vraestel? 

CV:dW: Ja, dit was twee wiskunde vraestelle. 

DK: Twee wiskunde vraestelle, maar ek het nie wiskunde 3 van 

Stellenbosch gehad nie. Ek het wiskunde 3 toe as 'n ekstra vak op 

Potch gedoen. Toe kon ek nie die wiskunde opsie neem nie. Die 

alternatiewe opsie was jou vier fisika vraestelle en 'n tesis. So ek het 

toe nou die tesis gedoen en... 

A Waaroor? 

DK: Oor reometer. 

A Maar wat van die reometer? 



DK: Dit was eintlike maar kyk jou reometer gee vir jou 'n aanduiding van 

die invloei van elektrone en protone wat van die son in die 

magneetveld in kom, en hulle invloei en so aan en neersetting in 

pool gebiede en so. Dit het maar gegaan, ek kan nie meer my M 

verhandeling so mooi onthou nie. Dit het maar gegaan eintlik om 

sistematiese patrone van so neersetting van deeltjies; ek het dit 

verder gevat toe die doktersverhandeling, en dit was toe baie meer 

sinvol wat toe ek onder verskillende tipe neersettingspatrone kon 

onderskei en dan nou elkeen toeskryf aan 'n ander bron. Jy het 

magneetveldlyne wat geslote is soos 'n magneet se lyne en deeltjies 

wat daar gevang word, word op een manier gepresipiteer. Jou oop 

veldlyne wat verbind na die buiteruim, deeltjies daarin word op 'n 

ander manier gepresipiteer. So ek kon nou onderskeid tref daar 

tussen. Wat was dié wat ons gepubliseer het? Dis die 

temperatuurafhanklikheid wat as jy 'n neersettings gebeurtenis het, 

dan verander dit jou temperatuur in die bo-lug. So dit is werklik, dit 

logies. Jy het energie wat neerset en daai energie word dan omgesit 

in hitte van die atmosfeer. 

A Het dit gehelp dat jy self die data versamel het en nie data gebruik 

het van... 

DK: Nee... Ja, weet jy, dit het gehelp in die sin laat ek 'n gevoel gekry het 

vir die instrument en sy funksionering en so aan. Dan kan jy jou data 

beter na waarde skat. Jy weet met daai tipe van data moet 'n ou 

baie versigtig wees dat jy nie vals data interpreteer as regte data 

nie. Maar my doktorsverhandeling was in elk geval maar een jaar 

van my data en twee jaar van ander ouens van na my se data. 

V: Wie se data was dit gewees? 

DK: Daan Joubert en wie was na Daan? Ek kan nie onthou nie. 

CV:dW: Na Daan. 

DK: Was dit nie Jan Smit nie? 

CV:dW: Ek dink Jan Smit het na hom gekom, ja. 

DK: Want kyk die ouens het na my toe gekom nog, ek is toe by die 

Universiteit van die Noorde en hulle het na my gekom om te leer 

hoe om die reometer in te stel en so aan. Ek dink dit was Jan Smit. 

CV:dW: Ja, ek dink so, ja. Hy was die derde ou. 

V: So hoe lank was jy nog op Potch gewees? 

DK: Nee, ek was dosentop Potch net vir daai jaar gewees. Toe het ek pos 

aanvaar by die Universiteit van die Noorde. 

V: Dit was darem nie van Antarktika na Limpopo toe nie. 

DK: Nee, nee. Kyk jou kontrak loop so dat jy moet terug kom en 

afhangende van die omvang van jou data verwerking moes jy 

terugkom vir drie maande, ses maande, 'n jaar of so. Ons het 

byvoorbeeld die ouens hierso by Observatorium, die geomagnetici 

het ons aangehou tot September nog van daai jaar. Want hulle het 

gewoonlik, veral die Aurora-data, die fotografiese data, jy het tyd 



geneem om te katalogiseer. 

V: Nee, okay. 

DK: Terwyl die kosmiesestraal goed was of so aan, was tot 'n groot 

mate, het julle is direk in die rekenaar in eintlik met die goed... 

CV:dW: Ja nee, in die laaste jare hier van Die Puk se rekenaar  

DK: Toe was daar nog nie rekenaar nie. 

CV:dW: Dit was maar eers hier van... 

DK: ‘66, ‘65. 

CV:dW: ‘66 het begin om van die data by ander plekke se rekenaars as te 

verwerk. 

V: Puk se rekenaar, die een rekenaar wat daar was. 

DK: Daai rekenaar het nie die krag gehad van my rekenaar wat hier langs 

my staan nie. 

V: Ek is seker. 

CV:dW: Nie van jou selfoon nie. 

DK: Nie van jou selfoon nie, seker nie. 

V: Waarskynlik nie. So dit was toe 'n post by die Universiteit van die 

Noorde en Doktorsgraad klaar gemaak by Potch. 

DK: Ja, dit was terwyl ek nee, weet jy, ek was drie jaar by die Universiteit 

van die Noorde, toe het Potch my aangestel om die Antarktiese 

program hier van Hermanus af te bestuur. Ek het eers my 

Doktorsgraad klaar gemaak daai jaar, die eerste jaar wat ek hier 

was.  

V: Okay, so die Antarktiese program se bestuur was nog van die begin 

van Suid-Afrika se betrokkenheid by Antarktika onder, ek bedoel, 

was daar 'n afdeling onder die observatorium wat dit gedoen het? 

DK: Ja ja. 

V: Aanvanklik was dit hier gewees, was dit, maar. Kyk, hulle weet nie. 

DK: Ek dink dis een van die redes hoekom Departement Vervoer nie 

happy was met hulle bestuur nie. Hulle het nie 'n toegewyde 

persoon hier gehad om dit te bestuur nie. Die ou wat afgegaan het 

as geomagnetikus; hy het maar 'n groot deel van die werk gedoen. 

Met van hulle permanente personeel, waarskynlik Gert Scheepers as 

toesighouer. Nou Gert self het nie sy voete daar gesit nie, so hy het 

nie 'n benul gehad van wat daar aangaan nie, en ek dink dit is tot 'n 

groot mate hoekom - weet jy toe ek hier gekom het, benewens daai 

jaar, ek het hier gekom begin Desember van ‘68. Toe ses weke, twee 

maande later, twee en 'n half maande later toe kom die skip terug 

van Antarktika met 'n hele jaar se data wat verwerk word. Toe sit ek 

met drie voorafgaande jare se data wat nog nie verwerk is nie.  

V: Sjoe. 

DK: Ja. 

V: Nou wie het die salaris betaal by HMO was dit Potch salaris? 

DK: Dit was 'n Departement Vervoer gefinansier via Potch, so ek was 'n 



werknemer van Potch. 

V: Maar hier gewerk by die HMO? 

Doen Maar ek was hier gestasioneer. 

V: En onder wie het die observatorium toe geval? 

DK: Die observatorium het geval, op daai stadium toe ek hier gekom het, 

onder Departement van Lande. En hoekom Departement van Lande 

die driehoeksmeting kantoor, het geresorteer onder die 

Departement van Lande. En die observatorium het gefunksioneer as 

'n onderafdeling van die driehoeksmeting. 

V: Die driehoeksmeting kantore was nog altyd in... 

DK: Mowbray 

V: Mowbray gewees. Okay. 

DK: Kyk dit was die storie. Presies hoekom hulle dit so gedoen het, weet 

ek nie. Tradisioneel, in Europa en so, sal jy vind laat jou magnetiese 

observatoriums was meeste gevalle amper gekoppel aan 

weerburo’s. 

V: Ja, dit maak nou net vir my sin. Hoekom sal 'n magnetiese 

observatorium gekoppel wees aan... 

DK: Ek het 'n idee dat dit was waarskynlik was dat jou, kyk jou trig survey 

het te doen gehad met kartering en so aan, en daar kom daai, jou 

magnetiese navigasie-tipe van inligting... Het jy ooit geografie 

geswot? Daai pyltjies aan die kant van jou 51 duisend kaart en so 

aan. Ek vermoed dit is waar, kyk wat ook gebeur het daardie tyd is 

jou driehoeksmeting personeel, wie in die veld gewerk het, hulle het 

kompasse gehad. Bo elke baken waar hulle rigtingmeting gedoen 

het, het hulle ook 'n kompaslesing geneem. Dit was van die eerste 

inligting wat gebruik is om navigasie kaarte op te stel.  

DK: Hy het in 1941 amptelik begin funksioneer in Hermanus. Kyk hy het 

in 36, 1936, het jy as so klein funksietjie by die universiteit van 

Kaapstad af geskop. Dit was wat hulle genoem het: The Second Polar 

Year. Dit was gekoördineerde internationale geofisiese 

waarnemings. Die ou wat toe daar was, prof. Alexander Ogg by die 

Universiteit; hy het toe geld gekry van die Amerikaners Kaapstad te 

stig. As jy nou by die observatorium kom sal jy sien nog fotos van 

hoe hy gelyk het. Sulke paaltjies om hom. Elk geval, hy loop toe baie 

suksesvol en toe die Second Polar Year, dit was soos hierdie 

programme maar gaan, Polar Year wat so twee jaar of twee en 'n 

half jaar aan gehou het. Toe het Ogg vir die regering oortuig om dit 

as 'n permanente funksie voort te sit en as deel van daai vergunning 

toe het hulle toe besluit om weg te skuif en die permanente 

struktuur weg van Kaapstad op te rig, want jou elektriese treine en 

jou elektriese trams gee verskriklike versteurings as jy meer hoë 

vlak, fyn magnetiese waarneming doen. Hemanus het nie treine nie, 

so dit is hoekom hulle toe nou besluit het om die plek Hermanus toe 

te verskuif om 'n magnetiese waarnemingstasie daar. Die ander 



storie was dat Ogg het 'n aftree huis gehad daar anderkant naby die 

nuwe hawe. Die storie was dat hy dan nou sou aftree en dan nou die 

observatorium se bestuurder sou word. Ons weet nie presies wat 

gebeur het nie. 

V: Hier dag ek dit het iets te doen met die Overberg en Bredasdorp se 

militêre aanlegte. 

DK: Dit is toe presies wat gebeur het. Hy het toe afgetree by die 

universiteit, hy het sy vakansie huis so net 'n paar blokke see se kant 

van die observatorium het hy toe kon betrek en hy was toe vir 'n 

lang tyd daarna was hy toe bestuurder van die observatorium. 

V: I see. 

DK: Toe hy afgetree het, het Van Wyk oorgeneem en ek het weer by Van 

Wyk oorgeneem in 1977. 

V: So hoe lank was ons by... 

DK: Okay, toe ek nou hier gekom het ek het toe hier gekom Desember 

‘68, en van April ‘69 af het die observatorium toe uit die staatsdiens 

uit na die WNNR toe geskuif.  

V: So dit was net kort by die staatsdiens gewees. 

DK: Dit was net kort. Dit was 'n groot verbetering, want jy weet 

ongelukkig ouens soos Van Wyk en Scheepers en so aan was 

vasgevang in daai konservatiewe staatsdiens patroon. Ek het taamlik 

moes baklei om nuwe fasiliteite ingebring te moes kry, want ek is 'n 

gas hierso. 'n Ou kan nie eers stem te luidrigtig maak nie, maar weet 

jy hulle het vir my baklei. Toe toe ek wou probeer 'n computer hier 

inkry. Op die ou end, nou gaan ek by hulle verby. Nou gaan ek direk 

na die WNNR toe, maar nou moet hulle ook diplomaties wees. Hulle 

is oortuig saam met my dat die funksie is essensieël hierso. Maar 

Van Wyk wil dit nie hê nie. Nou hoe kan nou Van Wyk sê Deon Kuhn 

wil dit hê, hierso shut up. 

V: Was daar 'n seker prestige gewees aan die Antarktika projek? Of het 

julle maar net meer geld gekry as ander of? 

DK: Ek dink nie daar was regtig ons het nie meer geld gekry nie.  

V: Maar het mens nie meer geld nodig vir die Antarktika goed nie? 

DK: Nee, jy't gekry wat jy nodig gehad het. 

V: O, okay. Maar julle het nie... 

DK: Maar jy het nie in luukse geleef nie. Daar was miskien 'n bietjie 

prestige, want kyk dit het vir jou internasionale blootstelling gegee 

as gevolg van die Antarktiese verdrag. Jy weet van SCAR Scientific 

Committee on Antarctic Research?  Ek weet nie of hy nog ooit 

bestaan nie. 

V: Ja, nee ek doen. 

DK: Nou daar was 'n Suid-Afrikaanse counterpart van hom, SASCAR 

South African Scientific Committee on Antarctic Research. Ons het 

almal as program bestuurders daarin gedien. Dit was jou 

blootstelling gewees, dit was jou kontakpunt in die buiteland in en 



omdat daai verdrag buite die politiek om was, waar ander deure 

begin toe gaan het, het jou SCAR en jou SANCGASS– South Afrcian 

Committe for Geomagnetism, Aeronomy and Space science. Ek het 

op SANCGASS gedien. Trouens op SANCGASS was ek South African 

reporter aan IAGA International Association of Geomagnetism and 

aeronomy. Wat weer ’n asscociation van IUGG is 

V: Geodacium, daai ene. 

DK: International Union of Geodessy and Geophysiscs. 

V: Geodessey, ja. Dis alles weer deel van die IUCN. 

DK: Dis reg. So op die manier het ons bande gehad in die internasionale 

wêreld, op 'n manier wat die politiek hulle nie kon knip nie. Ons het 

byvoorbeeld 'n IAGA konferensie gehad in Vancouver; wat die 

Kanadese ons gehaat het op daai tyd. 

A Ja, jy sou nie sommer in Kanada in gekom het as 'n toeris nie. 

DK: Maar hulle mag nie 'n woord gesê het om die doodeenvoudige rede 

dat daardie verenigings was signatories van die principle free 

circlculation of scientists. 

V: En op daai stadium SASCAR het ook van naam verander. Het 

SASCAR, was hulle net aan hulleself verantwoordelik? Of aan SCAR 

ook, of het hulle... 

DK: Du Toit, ek weet nie of jy Piet du Toit onthou nie.  

A Hy is ook hier in Hermanus. 

DK: Is hy hier? 

A Ja. 

DK: Ek het dan gehoor hy het destyds afgetree hier by die Kelders. 

V: Nee nee, hy is daarso naby by ons nuwe huis. Naby Kiep Brook. 

DK: Praat ons nou van dieselfde ou? Hoe oud is hy? 

V: Nee, ek skat seker so naby tagtig. Hy was hoof van die weerburo 

gewees? 

DK: Ja. 

V: Ja ja, dit is P.S. du Toit. 

DK: Die donner, ons is... 

A Ek het sy nommer. 

DK: Ja, gee dit vir my, asseblief. 

V: Dis reg ek sal dit gee. 

DK: In elke geval, so jou SANCGASS was wyer as net Antarktika en 

kosmiesestrale en die magneetveld en so aan. SANCGASS het ook 

goed ingesluit soos Verwoerd se vulkanologie en Kyk SANCGASS het 

eintlike aan IUGG geraporteer. IAGA was maar een aspek van 

SANCGASS. En soos wat ek raporteer van SANCGASS aan IAGA was, 

was Wilhelm Verwoerd reporter aan die vulkanologies deel van 

IUGG, en Piet was reporter van die weerkundige deel.  

V: So, maar SASCAR en die Antarctic Research Committee, daar het 

seker ook nou bioloë op gesit en nou weer... 

DK: SASCAR het weer daai funksies by gehad en Van Sinderen Bakker 



wat destyds op Marion gewerk het, van Bloemfontein. Ook van die 

weerburo, want kyk die weerburo het aanvanklike die vestiging van 

SANAE as 'n Suid-Afrikaanse effort was gemotiveer deur die 

weerburo.  

V: Van die weerburo gepraat. Het jy ooit 'n dokter T.J. Schoeman 

tëegekom? T.J. Schoeman, hy was net voor Engelbreght by die 

weerburo. 

DK: Is dit? Engelbreght het ek kontak mee gehad en Matie Taljaart. Maar 

ek het nie, ek weet van Schoeman... 

CV:dW: Schoeman, is al vroeër... 

V: Ja, hy is toe weg na die atomiese, Atoomkrag Raad toe. 

DK: Atoomenergie Korporasie. 

V: Ek het baie lank gesukkel om 'n engelse vertaling daarvan te kry. Ek 

het uiteindelik gesien wat die engelse vertaling is, want die 

dokumente as mens... 

DK: Watter dokumente praat jy van? 

V: Die Suid Afrikaanse Atoomkrag Raad. Die Nuclear Energy Board; 

want die probleem met die dokumente. Wel dit is nie 'n probleem, 

maar dit is vir my maklike, maar vir ander mense moeilik. Hier van 

die middel 60’s af is alles in Afrikaans. Al jou burokratiese dokument, 

en ek is mos maar gewoond aan Engels. So. 

DK: Weet jy ek is nou so vreeslike bly ek weet van Piet. Ek sal hom graag 

weer wil sien. 

V: Ja, ek weet. Hulle het lieflike katte. 

DK: Is dit? 

V: Hy en sy vrou. Dis nou 'n jonger vrou. 

DK: My! 

CV:dW: Dit wys jou wat gedoen kan word. 

V: Seker 22 jaar jonger as hy. Ek was nou by SASCAR gewees, want ek 

probeer nou uit-figure wie het SASCAR beheer. Het SASCAR 

raporteer aan vervoer, of aan die WNNR...? 

DK: Weet jy, ek weet nie aan wie almal SASCAR geraporteer het nie, 

maar die WNNR het sy funksies gekoördineer. 

V: Ah okay, die WNNR het sy funksies koördineer. 

Doen Net soos wat hy SANCGASS se funksies kyk dit was ook 'n amptelike 

funksie van een afdeling van die WNNR, ou Dennis Kingwell, wat is 

daai afdeling wat hy bedryf het: Weternskaplike Samewerking? 

V: Ja, VG Kingwell. 

DK: Ja. 

CV:dW: Ja, dis iets in die lyn. 

DK: En al hierdie funksies van wetenskaplike koördineering en so aan. 

CV:dW: Was dit nie wetenskaplike skakel, ek is seker jy kan seker êrens 

dokumentasie... 

V: Hy het mos 'n boek hier iewers. 

DK: Dis sy boek wat ek nou wil uitgrawe. 



V: En by wie het die WNNR geld gekry? By die regering? 

V: Was dit by die Kabinet of Handel en Nywerheid? 

CV:dW: Handel en Nywerheid seker, I don’t know. 

V: Ek dink hulle het by Handel en Nywerheid geld gekry. 

DK: Is dit die boek wat jy van praat? 

V: Ja. 

DK: Hy het nogal vir my 'n dingetjie gestuur om voor in te plak. 

DK: Nee, hier vertel hulle maar net wat hy alles geko rdineer het. Vat 

daarso as jy bietjie wil kyk. Ek dink hulle was bekend as die afdeling 

Wetenskaplike Samewerking.  

V: Okay, dit het so aan gehou vir, deur ’69 tot. 

DK: Kyk, ek het gee pad ‘75, tot en met daardie stadium het dit nog 

voort gegaan. 

V: Dat dit geresorteer het, basies. Dat die wetenskap deel van 

Antarktika basies deur dieWNNR gekoordineer is. En deur SASCAR, 

het die programme uitgewerk of... 

DK: Nee, SASCAR het ook sy vergaderings gehad onder die beskerming 

van die WNNR en daar was byvoorbeeld logistiese dinge gewees wat 

tersprake gekom het, soos koordineering van programme op 

Antarktika. Ek het byvoorbeeld, van die hele lot van 

programbestuurders en so aan, ek die enigste ene wat hier in die 

Kaap is. Nee, dit is verkeerd, Zeeman, hulle was op Stellenbosch.  

V: Ja, Piet Zeeman , PH... 

CV:dW: Ja, maar kyk hulle was nie baie lank aan die gang gewees met die... 

DK: Nee, Zeeman-hulle was al aan die gang toe ek op Antarktika was, 

want Trevor het Zeeman... 

CV:dW: Ja. Nee, maar ek bedoel hulle het nie lank aangehou daarna nie. 

DK: Hulle het aangehou, kyk die ouens het finaal vir Zeeman-hulle gezap 

hier in die vroeë 70’s, want toe het hulle gesê ons... Ek, my program 

moet die luggloedprogram oorneem. 

V: En wanneer het Natal in gekom, want Natal het toe ook hierdie... 

DK: Natal is ook van heel van die begin af. Kyk Natal... Toe ek alles op 

Antarktika het hulle al, hulle het nie 'n waarnemer daar gehad nie, 

maar hulle het 'n whistler-apparaat, ŉ fluiterapparaat saamgestuur 

wat, wie van hulle bedryf het? Ek kan nie onthou nie, was dit Trevor 

ek dink wat dit vir hulle bedryf het, of Zac. 

CV:dW: Ek wonder of dit nie Zac was nie. 

DK: Ek dink dit was Zac, want ek het nog gehelp om die ding se antennas 

op te stel. Daarna, dit was nie lank daarna nie wat hulle toe hulle eie 

waarnemer gekry het. So hulle moes hier, ek sou sê in die laat 60’s 

moes hulle... 

V: Wie was nou die hoof van daai projekte? 

DK: Dit was aanvanklik ou Des Clarens, en as jy nou ooit 'n wonderlike 

ou wil leer ken, dan was dit hy. Totdat hy, hy het toe op die ou end 

Dean Of Science geword en toe het Dave Walker oorgeneem. Die ou 



wat toe, Dave was tot 'n groot mate 'n teoretiese fisikus en Malcolm 

Scorefield is eintlik meer 'n eksperimentele fisikus. 

CV:dW: En daar was 'n Skuite van Eck ook gewees. 

DK: Ja, hy was meer plasma, was hy ook meer teoreties. Hy was nie 

betrokke by die Antarktika goed nie. Die ouens by Antarktika was 

Dave, en dan Malcolm Scorefield en dan was daar 'n Rhodesieër wat 

meeste van die tyd dronk was. Wat ek nie sy naam kan onthou nie. 

Sy vrou het hom later gelos, het ek gehoor, omdat hy so baie dronk 

was. En dan was daar 'n mollige, ouerige omie wat meer elektronies 

was. Sy vrou was 'n taalkundige, want sy het weer vir Swaer Fritz 

geken. Anyway, so verweef dit dan. Nou. Elke geval, maar hulle was 

met Clarens later met Dave Walker daar en dit was 'n fantasiese 

groep daai. 

V: Het hulle saamgewerk met die HMO? 

DK: Ja ja. Kyk hulle het toe begin, ons het nooit Aurora vreeslik sterk 

gepush, omdat jou waarnemings is fotografies en dit is moeilike om 

werklik sinvolle data uit die gekwantifiseerde data uit die fotos uit te 

kry. Hulle het begin met image intensifyer Aurora opnames. Waar jy 

jou beelde elektronies ontvang en nou kan jy begin intensiteite 

versyfer en so aan. So ons het voortgegaan met die fotografiese 

werk, die twee was aanvullend. Dis nie laat hulle ons werk 

oorgeneem het. 

V: Ja, ja. 

DK: En saam daarmee het ons toe nou aanvullend, het ons toe nou 

proton Aurora begin doen dat ons met 'n fotometer, wat hulle noem 

'n Kantel filter fotometer, het julle nie nog die ding vir my gebou 

daarbo nie? Of het ek hom hier gebou? Ek kan nie onthou nie. Wat 

jy ŉ spieëltjie het wat roteer en dan kan jy die hele ruimaftas... En 

dan kyk jy nou spesifiek na een vanjou waterstofspektraallyne wat 

met proton... Dit is aurora wat deur inkomende protone opgewek 

word, anders as jou ander aurora wat deur elektrone opgewek is. En 

wat ons gedoen het is, jy gebruik ŉ kantelfilterfotometer dan kan jy 

spektraallyn mooi plot. Dan kan jy sien of jou dopler geskuif is, en uit 

die doplerverskuiwing kan jy die spoed van die protone bepaal en al 

die tipe van goed. So ons het toe dit gedoen aanvullend by hulle 

image intensifier so daar was baie, baie direkte samewerking. En 

dan al hierdie dinge se fenomonologie is afhanklik van jou 

magneetveld. Jou magneetveld is die besturende faktor. Sy variasies 

bepaal variasies in die aurora intensiteit en bewegings in die auroras 

en so. So ons het eintlik baie nou saamgewerk. En wat ook  daai tyd 

gebeur het ons het workshops gehad, wat hulle ŉ spesifieke 

gebeurtenis vat, dan kom almal. Ons van Hermanus af, die Natal 

ouens, die Grahamstad ouens, julle van Potch af. Dan bring jy jou 

data, al jou instrumentasie se data vir daai gebeurtenis en dan gooi 

jy dit by mekaar. En jy kyk na alle aspekte van die gebeurtenis en 



dan word daar gesamentlike studies gedoen van die 

energiespektrum en na die dinamika en what have you. En dan word 

daar gewoonlik ŉ paar, ŉ paar publikasies wat daar uitkom. En dit 

was ook lekker, hoor. Dit was baie, baie lekker. 

V: Ek kan dink. En stimulerend. 

DK: Ja. Ons het, ag so ŉ workshop het gewoonlik oor twee jaar geloop. 

Ek weet van twee wat ons voltooi het teen die tyd wat ek toe my 

agterent het toe begin jeuk, man. Toe het ek gaan atoombomme 

maak by die uraanverrykingskorporasie. Wëe jy, toe ek daai eerste 

dag daar sit. Die Julie is ek hier weg.  

V: Dit was in ‘77. 

DK: Dit was ‘75. Sit ek daarso en ek kyk uit oor hierdie droë 

wintervlaktes van die Transvaal. Hoe het die ou gesê: Koud is die 

windjie, en skraal. 

V: Was dit by Pelindaba gewees of waar? 

DK: Nie by Pelindaba nie. Valindaba was mos... 

V: Ja, Valindaba. 

DK: Weet jy, en ek sit in hierdie hout gepaneelde kantoor, en as ek so 

beweeg dan vonk my klere so. Besluit, jis Kuhn, jy het darem nou 'n 

gat van jouself gemaak. Maar weet jy dit was ook, ek het daar ook 

baie dinge geleer Ek dink, een daarvan was hoe om nie 'n plek te 

bestuur nie. 

V: Ja, Valindaba het mos 'n probleem of wat opgetel in die tyd wat hy 

bestaan het. 

DK: Ja, ek gelukkig het, het ek dit misgeloop. Ek is nie bewus van 

probleme nie. Dit moes na my tyd gewees het. Een van my funksies 

wat op my afgelaai is. 

V: Ja, maar ek praat nou juis van bestuursprobleme. Nie soos... 

DK: O, van die was daar baie. Ag, hy het 'n personeelomset van tussen 

30% en 40% 'n jaar gehad. Daai sê klaar vir jou, sê vir jou wat is 

verkeerd, of dat daar iets verkeerd is. Toe bel Piet van der 

Westhuizen my. Onthou jy vir Piet? 

CV:dW: Ja, ek onthou vir Piet. 

DK: Piet is twee weke gelede dood gery toe hy op 'n fiets saam met 'n 

pêl gery het in Pretoria. Weet jy van Piet? 

V: Nee. 

DK: Piet was een van Kingwell se ouens wat as koördineerder opgetree 

het. Ek dink Piet was koördineerder van SANCGASS. 

CV:dW: Ja, ek dink so. Wel, ons het met Piet geskakel. 

DK: Piet is Vrydag 'n week gelede begrawe. 

CV:dW: Ag genee. Dit was'n baie oulike ou. 

DK: Anyway, ja. Toe bel Piet my, jou dokter jood het gesê hy moet vir my 

sê van Van Wyk gaan nou aftree by die observatorium. Toe sê ek: 

“Kan ek maar aansoek doen?” “Jood het gesê ek moet jou bel sodat 

jy kan aansoek doen.” 



V: So hoe lank was jy toe by Valindaba gewees? 

DK: Twee jaar. 

V: Twee jaar. Net twee jaar. 

DK: Net twee jaar. 

V: Toe is jy maar in jou radioaktieweklere maar terug Hermanus toe. 

DK: Sien ek vra nog: “Wanneer kan ek gaan?” Toe sê Piet: “Nee, jy moet 

eers onderhoude hê.” Toe is Stoker en Des Clarens en Gladio van 

Grahamstad en Jood. Hulle vier het ek toe onderhoude mee gehad. 

V: Okay, toe is HMO nou nog steeds tot ‘75 onder, ag tot daai tyd. 

DK: Kyk toe ek weg is hier in ‘75, toe het Peter agtergebly en aangesien 

hy 'n WNNR personeellid was, het hy toe voortgegaan om die 

Antarktika program te bedryf, maar toe onder die WNNR ten volle. 

Toe ek nou ‘77 teruggekom het, Peter het die program baie, baie 

oulik aan die gang gehou. Hy is ŉ baie knap ou. Hy is een van my 

aanstellings, so hy moet knap wees. 

V: Hy hou toe aan met die Antarktika aspek van die sake. 

DK: Toe ek toe nou terugkom as die Bestuurder van die observatorium. 

Toe kon ons nou begin lekker uitbou aan die wetenskaplike dinge en 

dit is toe nou wat ons toe nou begin meer gesofistikeerde 

elektronika in die ding inbring. Jy weet, anders as Van Wyk-hulle, 

daai ouens het nie 'n gevoel gehad vir tegnologie nie.  

V: Nee, maar hulle was ook 'n heeltemal anderse generasie dink ek 

ook. 

DK: Ja, ja.  

V: En nou 'n ander vraag. Baie mense met wie ek nou te doen gekry 

het, veral toe ek nou daar was, kla dat die administratiewe kant van 

sake of die mense wat die opdragte gee, nooit oorwinter het nie, so 

hulle weet nie waarvan hulle praat nie. Sou jy sê dit het gehelp dat 

jy daar oorwinter het en dat Peter daar oorwinter het? 

DK: Ja, ja. Ja, kyk jy moet, as ek nou dink toe ons op Antarktika gekom 

het. Die probleme waaraan ons, ons vas geloop het, soos 

byvoorbeeld, ag een ding wat ons gister van gepraat het. Die krag op 

die skip was 60 hertz en nie 50 hertz nie. Toe skielik funksioneer ons 

tape recorder waarop ons die satelliet...  

V: Ja, wat jy nie noodwendig sou weet as jy nie daar kom nie. 

DK: Nou op Antarktika self, het ou Hannes hulle en Cecil... 

CV:dW: Hy was in die later jare af. Hy was twee kere af gewees. 

DK: Die punt is hy't ouens gehad soos Cobus en Cecil wat 

instrumentmaker was en so aan. Cecil was by meer as een 

geleentheid ook daar. 

CV:dW: Nee, hy was eenkeer daar. 

DK: Dit is ouens wat met ander woorde op wie hy kon ondersteun om 

insitu-inligting vir hom te verskaf. Maar jy het gekry ouens soos 

Stellenbosch met hulle luggloed, dat daai hele lot van hulle, nie een 

van hulle was ooit, nie Zeeman of wat was daai Duitser? Hy was so 



arrogant. 

DK: Hy was so arrogant, jy kon toor met hom. Maar nie een van daai 

ouens in daai program was ooit onder by SANAE nie. 

V: Ons het gepraat met die ou maar ek kan nou glad nie op sy naam 

uitkom nie. Maar ons het gesels met die ou wat vir hulle die 

luggloedmeter moes gaan doen, en toe hy daar aankom toe werk 

niks van die instrumentasie nie en toe is hy basies vir ŉ jaar daar. 

Sonder toerusting. 

DK: Ja. Jy sien dis natuurlik daai Duitser. Dis daai Duitser se skuld dat... 

Hy's, die Zeeman was 'n baie, kyk ek het vir drie jaar onder Zeeman 

gestudeer. My voorgraadse jare, en ek het, nie ek alleen nie maar 

ons het as studente al besef dat hy nie ŉ sterk fisikus is nie. Nou as 

jy as voorgraadse student besef jy dit al... 

V: Nee jislaaik. Dis dan nogal erg.  

DK: Nou hoe kan hy op ŉ...  

CV:dW: Hamm. 

DK: ...Ding... Hamm, ja... 

CV:dW: Friedel Hamm. 

DK: Hoe kan hy op ŉ dinamiese vakgebied internasionaal gaan meeding 

as jy nie eens elementêre fisika ken nie? 

V: Ja, dit is moeilik. 

DK: Dit is daai program het totaal opgevou. 

V: Ek verstaan ook hulle het toe sommer vinnig vinnig geskrap. 

DK: Weet jy ons het gesit op SANCAR en SASCAR vergaderings, wat ons 

moet terug raporteer oor ons werk,maar dis nie net 'n kwessie dat 

hulle vir jou geld gee nie. Jy moet sê op 'n sekere stadium wat jy met 

al die jare se geld gemaak het. Weet jy dan kom bied Zeeman aan 

wat hulle gedoen het met liggloed. Weet jy dan lag sy kollegas vir 

hom. Kliphard in die vergadering lag hulle vir hom. 

V: Gepraat oor wat jy gedoen het met daai geld. Nou was daar genoeg 

studente gewees wat belanggestel het in die data om Doktorsgrade 

en goed te doen. Het julle gereeld, redelik op 'n gereelde basis 

Doktorsgraadstudente gehad wat spesifiek op Antarktiese data 

gewerk het? 

DK: Kyk van my kant af. Die observatorium was nie regtig ingestel op 

nagraadse studente nie. Ons was ingestel op... Kyk die 

magnetieseprogram, beide in Suid-Afrika en op Antarktika was 

sinopties, met ander woorde jy het baie van jou werk, jou primêre 

verantwoordelikheid was om die gewenste ondersteuning te bied 

vir die ander programme wat magnetiese inligting nodig het. So jy 

jou laat jou in 'n mate lei deur hulle behoeftes. Hulle behoeftes 

word meer gesofistikeerd so jou, wat jy lewer, moet meer 

gesofistikeerd word. Maar dan het jy jou navorsingsgeleenthede. Op 

suiwer magnetisme is dit nie heeltemal so maklik nie, maar jy kan 

sypaadjies vat soos byvoorbeeld magnetiese pulsasies. Magnetiese 



pulsasies was een van ons sterk navorsingsaktiwiteite. Daar het ons 

wel, omdat Peter saam gewerk het met Grahamstad Universiteit, 

het hy wel  M-studente... Ek het byvoorbeeld by geleentheid as 

supervisor opgetree vir ŉ M-student van Grahamstad, ek het twee 

van julle sŉ... Hulle het nie gehou van die meisies wat M swot nie 

dan pass hulle hulle altyd op my af dat ek hulle tesisse supervise. 

Hulle het altwee op reometer gewerk, dit was Engela Malherbe en...   

CV:dW: Het hulle voldoen aan die wet van Koen? 

V: Ek onthou dit nou. Ek wou sê ek onthou dit nou. 

CV:dW: Onthou jy nie die wet van Koen nie? Dat 'n meisie se prestasie in 

fisika is omgekeerd eweredig aan haar skoonheid. 

DK: Nee, ek was nie bewus van die wet van Koen nie. Annedine van Urk 

was een, sy was die eerste een wat julle op my af ge-pass het en sy't 

baie; sy was 'n baie knap kind daai. Haar broer het ook al die jare 

nog op Potch gewerk. 

CV:dW: Ja, Gerrit. 

DK: Gerrit. Sy't van Holland hier aangekom. Hulle was van Koelenberg. 

Jan van Riebeeck se dorpie. 

CV:dW: Dis reg ja. 

DK: So daar was 'n tipe van kulturele bande gewees. Dit is hoe sy toe 

hier op Puk opgeëindig en haar broer het toe al daar gewerk. In elk  

geval, toe dan nou Engela Malherbe en ek het ook 'n twee 

doktorsgrade wat ek kan onthou: Luke Anthoia, wat gewerk het op 

MAGSAT. Hulle het 'n ander meisie op my afgepass. Ag man, sy het 

by haar ouma in Botswana grootgeword en later het sy by die 

Universiteit van die Noorde gewerk Sy was vir 'n paar jaar hier by 

ons. Ek het haar. Kyk ek het op daai stadium 'n bietjie gespeel saam 

met 'n ou met die naam van Bob Langle. Hy was Chief Scientist van 

die MAGSAT satelliet mission van Nasa en hy het ons grond data 

nodig gehad vir wat hulle noem Ground 2 vir die satellietdata. Toe 

het hy vir my al die satellietdata en die programme gegee, en ek het 

heerlik gespeel, actually gepubliseer daaroor. Toe het ek vir haar, 

Zaaiman, Hermien, Hermien Zaaiman. 

CV:dW: O, ek kan so vaagweg... 

DK: Toe het ek vir haar gekry, toe het hulle haar weer op my afgepass jy 

weet meisies daai. 

V: Daar by Puk, haai nee, dis seker nie lekker om ŉ vroumens te wees 

daar nie. 

DK: Toe het ons, ons het baie lekker gewerk op die modulering van jou 

streeksveld met MAGSAT satelliete. In die proses het ons toe nou 

korreksie faktore ontwikkel wat Bob Lange sou sê: “I was so stupid 

that I didn't recognise that with the feature.” Ons was eerste... 

V: Meanwhile was dit nou 'n meisie van Botswana. 

DK: In elk geval so, sy't  M gedoen en dan was daar nog 'n ou wat sy 

Doktorsgraad gedoen het. Hy was van Pretoria Universiteit, en hy 



het meer op magnetometers en ek was een van sy supervisors ook.  

CV:dW: O, wie was dit? 

DK: Hy was dit was 'n Ingenieurs doktorsgraad, dit was nie 'n Fisika 

Doktorsgraad nie.  

A Op watter punt het daar meer ingenieurs begin betrokke raak 

eerder as wetenskaplike 

DK: Weet jy, as ek nou dink, ek het nou hierso begin deur die Antarktika 

program bestuur end ‘68. Peter Sutcliffe was af, hy was 'n 

wetenskaplike. Na dit, met ander woorde, ‘68 end ’68 deur ’69, ’70, 

’71, ’72, ’73, ’74, ’75. So ek het net ses, sewe jaar se ouens 

afgestuur. En van hulle was daar drie wat wetenskaplikes was. Dit 

was Peter, en dit was Dries Muller en dit was David Almeide. David 

was actually 'n chemikus, hy was nie 'n fisikus gewees nie. Die res 

was almal ingenieurs tot landbou ingenieurs en ek het later aan, 

hulle het gevoel daar moet 'n algemene diensfunksie in die basis 

wees van 'n elektronikus. Iemand wie al die progamme behulpsaam 

te wees. Die elektronikuspos was ook onder my progam geplaas. So 

ek het, na 'n jaar of twee, het ek twee ouens elke jaar moes werf.  

V: En hoe het julle dit gedoen? Maar koerantadvertensie? 

DK: Weet jy dit was partykeer, dit was koerantadvertensies, maar 

partykeer was ek so desperaat dat ek advertensieblaai opgestel het 

en laat druk het in die Kaap en na universiteite gery het en goed 

gepos het, en vir hulle gesê het plak dit asseblief op. 

V: Ja, dis hoe hulle vandag nog baie van hierdie ouens kry. 

DK: Ons het darem elke jaar, het ons darem ouens gekry. Die ouens wat 

ek afgestuur het, was nooit flops nie. David Ameida was 'n bietjie 

useless, maar 

V: Hoe oud of jonk was hulle gewees? Was dit meestal jong laaities? 

DK: Hulle was in hulle twintigs. Ek kan nie dink dat ek ooit 'n ou ouer as 

laat twintigs of so gesien het nie. 

V: Het daar ooit vrouens aansoek gedoen? 

DK: Nee. Kyk dit was 'n aanvaarde feit; hulle vat net wit mans. 

V: Okay, ja. Daar het vrouens aansoek gedoen vir Marion. Ek en Dora 

het op goeters afgekom wat, wie vrouens aansoek doen het wat sê 

hulle kan goed kook en dan hulle het nie regtig 'n hoop gehad nie, 

ek dink nie hulle het mooi geweet waarvoor hulle aansoek doen nie. 

Okay, wanneer is die program op Marion en Gough begin? 

DK: Dit was in my tyd toe ek hier Programbestuurder was. Toe was daar 

van internasionale kant af, kyk met jou globale kartering met van jou 

magneetveld.  Dit is 'n paar organisasies wat nou saam kom en dit is 

onder die beskerming van IAGA en dit is jou Amerikaners, jou Britte 

en jou Russe. Dan gebruik hulle elke vyf jaar die beskikbare 

datagroep globaal en hulle stel ‘n wiskundig model op van die 

globale magneetveld. Die drie ouens se bydraes word vergelyk. Dit 

word dan uitgestuur na plekke soos die observatorium ons was een 



van 'n paar evalueringsagentskappe. Dan kyk jy nou, okay die Britte 

sê hierdie terme is beste, die Amerikaners sê daai terme is die beste 

en die Russe se sekulêre-evaluasieterme is die beste en so. Dan op 

een van die IAGA vergaderings word dit uit baklei en dan word daar 

'n International Geomagnetic Reference Field saamgestel, wat dan 'n 

stel van koëffisiënte is. Nou sit jy, nou loop jy vir jou vas dat daar in 

die hele Suid Atlantiese Oseaan feitlik geen waarnemings is nie. Dit 

is hoekom daar toe van internasionale kant af, in 'n mate druk op 

ons geplaas is, maar eintlik 'n versoek tot ons gerig is dat ons moet 

kyk of ons nie kan waarnemings doen, al is dit dan onbemande 

stasies, maar onbemande stasies is baie moeiliker om te bedryf as... 

V: Ja, ek kan dink. 

CV:dW: Ja. 

DK: Dit is hoe ons aanvanklik op Marion beland het. Kyk my beswaar was 

gewees, albei die eilande is vulkanies. Jou vulkaniese materiaal is 

magneties. 

V: Mens kan amper nie met 'n kompas regkom op Marion nie. 

A Ja, maar hulle, die siening van die moduleerders was een van hulle 

groot probleme is sekulêre variasie-inligting. Sekulêrevariasie is jou 

langtermyn verandering van die veld. Ek het nou gisteraand vir 

Cobus 'n DVD gewys oor hierdie magneetveld omswaai wat op die 

kaarte is nou en so aan. 

V: Is daar een op die kaarte? 

DK: Ja,maar jy gaan dit nie oorleef nie. Moenie worry nie, hy gaan nog 

lank, baie honderde jare wees. 

DK: So op daai basis het ons toe gemotiveer dat ons stasies oprig op 

Marion en Marion was seker, Marion dink ek was ongeveer, moes 

gewees het hier so in die vroeër 70’s, 72’s daar rond. Toe ook 

Gough, Gough was ek dink 'n jaar daarna. 

V: Was dit toe onbemande stasies gewees? 

DK: Nee, dit was bemande stasies op Marion. 

V: Die geomagnetiese... 

DK: Kyk daai tyd se tegnologie was nie betroubaar en robuus 

(significant/beduidend) genoeg vir onbemande stasies op sulke 

veeleisende plekke nie. 

V: So moes julle vir daar ook mense aanstel? 

DK: Ek moes vir Marion het ek 'n ou aangestel. Vir Gough het ons een 

van die weerkundiges gekry, as ek reg onthou. Ons het een van die 

bestaande spanlede gekry om Gough te bedryf. 

V: Het hierdie nou. Ek is nie bewus daarvan dat dit nog aangaan op 

Gough nie. 

DK: Nee, Gough het dit net 'n kort tydjie gehou. Toe het hy doodgeloop. 

V: Marion het natuurlik aangehou. Of het dit weer begin? 

DK: Is Marion nie nog steeds aan die gang nie. Nee, sover ek weet het hy 

aangehou. 



V: O, net aangehou. 

DK: Is hy nog steeds aan die gang? 

V: Nee, hulle het definitief nou ook mense afgestuur.  

Doen Is dit? Okay. Nee, want kyk Marion... 

V: Maar dit word nou alles gekonsolideer, ek verstaan. 

DK: Gough, kan ek nie onthou; jy weet jy sit met 'n ander probleem en 

dit is jou oppervlakte waarop jy werk is nie stabiel nie. En Marion 

daar is mos  meer stabiel as wat Gough is. Gough blykbaar, waar die 

basis is, is blykbaar amper 'n raft waarop hy dryf tipe van ding. 

V: Blykbaar is daai basis nie eintlik meer bewoonbaar nie, maar daar is 

nie geld om hom te vervang nie. 

DK: Is dit? 

V: Ja. 

DK: Maar, so jy weet die punt is, jy doen wat hulle noem Vektor metings, 

met ander woorde jou verwysingsvlak moet absoluut stabiel wees. 

Anders is jou inligting nutteloos. Dit is waar albei hierdie eilande 'n 

probleem was. Op Marion kon ons nog deurgrawe die fondamente 

tot op soliede oppervlak, maar op Gough het ons probleme gehad. 

V: Nee, soos ek verstaan is daar nog op Marion, maar ek dink daar is,  

meer iemand met die span af nie. Hulle, of wag hulle het nou. Dit 

was die storie gewees. Hulle het nou iemand gestuur om vir 'n jaar 

af te gaan. Vir SASA of wat ook al dit nou is, want blykbaar word die 

programme nou gekonsolideer tussen Potch en die HMO of SASA. 

Iets in daai lyn. Ek is ook nie seker of dit nie deel vorm van my 

navorsing nie. Dit gaan ook nie... 

DK: Weet jy. Ek het destyds, die observatorium was hier in, was dit 50 

jaar oud, was dit wanneer gewees  

V: 2000 en? 

DK: Nee, nee. 

CV:dW: ‘91? 

DK: Nee, dit was hier in die 70’er, 80’er jare rond. 

V: Hy is seker nou al amper 100. 

CV:dW: Van die begin van... 

DK: Van die begin in Kaapstad... 

CV:dW: In Kaapstad... 

DK: En toe het ek so boekie saamgestel wat die geskiedenis van al 

hierdie goed; ek dink daar is nog kopieë van daai boek by die 

observatorium. 

A Ek sal 'n bietjie kyk. Ja, hopelik sal daar nog een... 

DK: Ek behoort een hier rond te hê, maar waar hy rond lê het ek nie 'n 

clue nie. 

V: Ja. 

DK: En dit gee jou al die datums van die betrokkenheid by Antarktika van 

die observatorium. 

V: Okay, dit sal goed wees. Maar was die data van Marion toe op die 



ou end iets werd? 

DK: Data van Marion was definitief iets werd. Die interessante ding wat 

ons gekry het was, wat hulle noem die eilandeffek. Want jy het 'n 

eiland en jy het 'n hele geleidende medium, jou see wat om hom is 

wat elektrisiteit gelei. Nou kry jy 'n magnetiese verandering wat 'n 

elektriese stroom induseer en nou vloei een deel van die stroom 

hier om die eiland en die ander deel daar om. Omdat hulle 

verskillende kante is, is hulle effekte 180 grade uit mekaar uit. Dit 

was 'n baie, baie interessante verskynsel wat ons daar gekry het. Dit 

is nie onbekend nie, maar dit is by min plekke nog waargeneem. 

V: Ek kan dink. En dit is seker mooi duidelik waargeneem. 

DK: Jy weet jy moet ingedagte hou, soos ek net nou gesê het, jou 

magnetiese werk is gedeeltelik en amper hoofsaaklik sinopties. Jy 

moet ondersteunende inligting verskaf vir ander programme en 

daarna kan jy jou eie navorsingsaktiwiteite begin beplan. So waar, 

en modulering is belangrik. Modulering vir navigasiedoeleindes en 

nie net vir navigasiedoeleindes, vir satellietbeheer, 

satellietoriëntasie. Jou metings wat jy daar neem, gee vir jou 'n 

magneetveld model van die aarde, maar jy kan hom ekstrapoleer in 

die ruimte in. 

V: Wanneer het julle begin betrokke raak met satellietwerk? 

DK: Okay, dit is nou nie meer Antarktika... 

V: O, is dit nie meer Antarktika het dit niks meer... 

DK: Nee, dit het niks... Okay, die MAGSAT-werk was nie spesifiek 

Antarktika nie. Dit was globaal, eintlik Suidelike halfrond, Afrika tipe 

van omgewing. Dit was nie Antarktika spesifiek nie, en dan het ons, 

het ek begin met ontwikkeling van wat ons noem flux 

magnetometer tegnologie, en ons eerste magnetometer het in die 

ruimte gevlieg op Stellenbosch se SUNSAT, se eerste SUNSAT. En toe 

het ons, ek weet nie of jy die naam Arnold Schoonwinkel , of hy nog 

bestaan nie. Hy was destyds in beheer van die ding by die Elektriese 

Ingenieurswese Departement.  

V: Ek weet nie of hy nog daar is nie, nee. 

DK: Toe het ons aan Arnold-hulle het ons toe die kundigheid oorgedra 

om die goed te vervaardig. Wat hulle noem ruimteklas, S-klas 

manufacturing. Ruimteklasvervaardiging is ŉ duur proses, en vir ons 

om dit in stand te hou vir een of twee magnetometers ŉ jaar, jy 

weet dis nie die moeite werd nie. 

A  So hy piggy-back maar op ander.  

DK: Toe het ons die kundigheid om vervaardiging te doen aan hulle 

oorhandig en in tussen het daai magnetometer al op twee duitse 

satelliete gevlieg. Daai model, en op 'n Italiaanse satelliet en op 'n 

Midde Osste satelliete 

A Maar nou van satelliete en maar seker... 

DK: Maar dit het niks met Antarktika te doen nie. 



A Wat ek nou wel wil weet van die satelliete en die missiele en die 

Valindaba en Marion, het dit niks oor sogenaamde Wela-insident 

nie. 

DK: Is dit die ontploffing van die atoombom storie? 

V: Ja, of van die nuclear warhead, of van net eenvoudig 'n missiel wat 

waarskynlik net Israel was. 

DK: Weet jy, dit was actually vreeslik blerrie embarrassing. Dit was kort 

nadat ek terug was by die observatorium, toe ek nou terugkom van 

Valindaba. 

V: Ja, dit was hier in September ‘79 gewees. 

DK: Ja, want kyk ek het September ‘77 het ek toe nou weer hier begin as 

Hoof van die observatorium. 

V: Of dit was September ‘78, moontlik 29 September ‘78. 

DK: So iets. In elke geval, en hier kry ek toe nou versoeke van oorsee af 

vir data vir daai spesifieke datum en nou begin okay, heel eerste 

moet jy vir hulle sê dat van my data, kyk die Antarktika data het ek 

toe nou al gehad vir daai tyd. Nou wil hulle oor Aurora-data hê. En 

niks, nou moet ek vir hulle vertel: ek is sorry, ek kan nie vir julle 

Aurora-data gee nie, want dit was bewolk. Nou gee jy vir hulle 

magnetiese data, maar dit sê nie veel nie. Nou sê ek: “Okay, maar 

julle moet wag vir ons Marion-data, want dit kom nou eers daai tyd 

terug,” en so aan. En hier kom die Marion-data en toe het die ou 'n 

flop gemaak en die magnetiesemetings was gekorrupteer. Ons het 

in elke geval geen Aurora waarnemings gehad, daar gedoen nie en 

nou moet jy vir die ou skryf. Nou dink jy shit, daai ou gaan dink ek 

smeer nou toe, nou wat jy doen is jy stuur maar vir hom data en sê 

dit is hoe dit lyk. Ek is jammer, dit was die probleem. Maar ek weet 

nie of hulle ooit, of hulle ooit daar 'n ontploffing gedoen het nie... 

V: In ieder geval nie Suid-Afrikaners wat dit gedoen. 

DK: Kyk die lansering sou hier van Bredasdorp, van daai plek af gewees 

het. Ons het wel saam gewerk met die satellietprogam van HOTECH. 

Dis waar ek my magnetometers eerste geontwikkel het, en ek weet 

vir 'n feit dat in terme van lansering van 'n tipe van 'n proto-tipe 

tegnologie. Dit het nie gebeur nie want ons het ŉ vergadering gehad 

by HOTECH wat daar van ons toe nou was wat gesê het ons 

substelsels is klaar en dit funksioneer en ons wil dit vreeslik graag 

toets onder ruimte-omstandighede. Maar die algemene gevoel was 

as daai lansering flop dan gaan dit hulle kanse om finansiering 

verder te kry baie verswak. So ek het toe nou gesit met ŉ 

magnetometer wat reg was om in die ruimte getoets te word wat ek 

nie kon laat toets nie. So ek is redelik seker daar was nooit ŉ vuurpyl 

lansering gewees nie. Maar of hulle wel ŉ warhead ontplof het daar, 

die weet ek nie. Dit was in elk geval meer as ŉ jaar nadat ek weg is 

by UKOR, en wat gebeur het daarna, het hulle mos, die Amerikaners 

het mos met hulle satelliete agtergekom dat hulle besig was om  ŉ 



snaakse stellasie in die Kalahari te bou. 

V: Ja. Vastrap. 

DK: En dit was blykbaar, het ek afgelei, was werklik beplan om 'n 

warhead toets te wees. 

V: Ja, soos ek ook dit verstaan het. 

DK: Maar dit was ook hele lang tyd nadat ek weg is by UKOR. 

V: Wat het julle het julle met Israelies saamgewerk by UKOR? 

DK: Nie wat ek van weet nie. Wat hulle wel, ons het met die Taiwannese 

oor verrykingsmetodiek... Kyk hulle het wat jy noem 'n werwelbuis 

metode gebruik. Of om geheimsinnig te wees het hulle dit 'n 

stasionêre wandsentrifuge genoem. Elke geval dit is as jy 'n dun 

buisie het en jy stuur 'n gas deur ŉ gaatjie dat hy in die buisie 

werwel. Dan jou ligter komponente een kant toe en jou swaarder 

komponente anderkant toe. So jy het 'n geringe mate van skeiding, 

baie gering. Jy't massas van die goed nodig om byvoorbeeld 95% 

verryking te kry. Jy't miljuisende van die nodig, en die Taiwannese 

het gewerk op 'n laserproses van verryking. 

V: O, okay. 

DK: Ek weet van UKOR se ouens het hulle besoek en ek het van die 

lesings bygewoon wat hulle by UKOR kom gee het en so aan. Ek was 

net twee jaar by UKOR gewees en so aan, ek weet nie regtig baie 

van UKOR nie. 

V: Dis maar nie regtig genoeg om enigiets agter te kom nie of so nie. 

DK: Ek het alles geweet wat aangaan, want ek het in die 

lisensiëringsafdeling gewerk en kernveiligheid. Dan moet jy dit doen. 

Jy het uiters geheimklaring en jy moet elke enkele ding weet wat 

daar aangaan. Niemand mag inligting van jou weerhou nie. 

V: Dis dan 'n lekker klaring om te hê vir 'n historikus, maar dit sal nooit 

vir ons sulke klarings gegee het nie. 

DK: Maar dit het nou niks met Antarktika te doen nie. 

V: Nee, dit het niks met Antarktika te doen nie. Wou nou net sê kom 

ons kom net terug by Antarktika. Ek het nou net die Israeli en die 

Wela-insident het my daaraan laat dink. 

DK: Kyk die Israeli's het baie nou saam gewerk met die HOTECH-satelliet. 

V: Ja. 

DK: Daar is ek self by meer as een geleentheid in Israel ingesmokkel om 

daar te gaan... 

V: Ja, ek onthou. As ons klaar is hiermee wil ek daaroor praat. Was jy 

toe ooit daarna die jaar op Antarktika toe weer af of was dit jou 

laaste keer? 

DK: Weet jy ek sou vreeslik graag na die eilande toe wil gaan, maar die 

punt is, ek het te veel verpligtinge hier gehad, soos byvoorbeeld my 

SANCGASS betrokkenheid, my SASCAR betrokkenheid. Ek het 

probeer om benewens die bestuur van die ding nog ' n bietjie 

navorsing te doen en so aan. Dan moet 'n ou jou prioriteite opweeg. 



Jy weet om 6 weke weg te wees op so trip. Dis heavy. As dit twee 

weke was, dan is dit 'n ander saak. Maar ses weke is heavy. 

V: Ja, en die ding Antarktika toe is nou tien of twaalf weke. 

DK: Is dit nou al so lank? 

V: Dit is baie lank. 

DK: Ons Antarktika-trip was gewoonlik so ses weke. 

V: Nee, ons was twee en 'n half maande weg gewees. Meeste van die 

tyd was op die skip oor ons hoegenaamd geen see-ys of pakys gehad 

het nie. So die swell was te hoog gewees vir hulle om af te laai. 

DK: O, okay. 

V:  Dit was nou 'n mooi aardverwarmingprentjie gewees. Okay, ja, ek 

dink ek het nou vir eers... O, net 'n laaste vraag: Waar het 

Grahamstad in die prentjie gepas? 

DK: Grahamstad was voor ons, voor Potch al in die prentjie in. Kyk die 

Ionosonde, die Ionosfeer projek was een van die Noorweërs se 

projekte. Die Noorweërs het basie twee projekte daar aan die gang 

gehad wat vir ons van belang was. Die een was die magnetiese 

program en die ander een was die ionosfeerprojek. So toe Suid 

Afrika oor geneem het by Noorweë was daar onmiddellik 'n 

geomagnetikus en daar was 'n onmiddellik 'n ionosfeer fisikus. So 

hulle was reg, from the word go was hulle in die prentjie in. Ek kan 

nie meer onthou wie in daai eerste span, Hannes le Grange se span, 

wie was die geomagnetikus nie. 

CV:dW: Nee, dié kan ek ook nie onthou nie. 

DK: Ionosfeer fisikus. 

V: Ons het ook al almal gevra behalwe een mens maar dis dalk een van 

dié wat... 

DK: As ek die name sien sal ek dalk weet. 

V: Okay, wanneer het, want dit is asof daar, ek weet nie of dit, dis 

seker nou al lank nadat julle weg is, daar 'n afplatting was in die 

hoeveelheid wetenskap wat geproduseer word uit Antarktika deur 

Suid Afrika, as opposed to Marion, wat geweldig publikasies uitreik.  

DK: Ja, maar dis biologiese publikasies. 

V: Ja, biologiese, nee dis in 'n ander veld, maar dis asof daar 'n bietjie 

van 'n afplatting is in die publikasies. Dis of daar, ja... 

DK: Weet jy, ek kan nie vir jou antwoord nie. Ek weet toe ek betrokke 

was by Antarktika, dit was met ander woorde totdat die WNNR 

gekommersialiseer het, wat hier ‘88 was. Toe het hulle ons mos 

uitgeskop. Toe het ons bande met die hele Antarktika effort 

gebreek. 

V: Vir hoe lank? 

DK: Tot laat ons weer uit is uit die WNNR uit. Tot hierso in die vroeër 

2000’s. 

V: So lank? 

DK: Ja. 



V: So toe julle uit is uit die WNNR. 

DK: Kyk, ek het afgetree 2000, April 2000. Toe wou WNNR die plek 

toemaak. Toe het ek en Peter, soos ek sê tooth and nail baklei en 

toe is ons oor, die plek oor NRF toe. En toe het hulle weer begin van 

hierdie bande optel. So die vroegste wat hulle weer kon begin bande 

optel was 2002, daar rond. 

V: So die NRF het eers die HMO, wat toe nou HMO was, oorgeneem 

hier in 2000? 

DK: Kyk hy was eintlik by twee geleenthede. Toe die WNNR 

gekommersialiseer het, toe gooi hulle ons hier by die Emmatec en 

wat, ek kan nie meer onthou waarvoor dit staan nie. Daar toe vir 'n 

jaar was. En toe het ons 'n fight met die WNNR dat ons totaal uit ons 

patroon bestuur word. Jy weet, die hele idee van kommersialisering 

was vir ons niks snaaks nie, want ons het toe al teen daai tyd baie 

werk op kontrak gedoen vir mense.  

V: Ja, wel mens moes oorleef, want wetenskap kry nie groot budget in 

tye van politieke nood nie. 

DK: Ja, dit was lank voor die WNNR agtergekom het jy kan geld verdien. 

In elk geval, toe na daai jaar, toe is daar toe 'n ondersoekkomitee en 

toe is daar besluit dat ons in die NRF sou in beweeg. 

V: Was die NRF nie toe die FRD nie? 

DK: Dit was toe nog die FRD, ja en dit was vir 'n tydperk van omtrent drie 

jaar. Nou die moeilikheid was dat baie van ons werk was gedoen vir 

die politieke situasie in die land ook drasties verander. of die 

grootste gebruikers van ons werk in die militêre wêreld. Jou lugmag 

vir navigasie doeleindes, ek weet nie of jy ooit in die operasionele 

gebiede was destyds nie, want hy is plat 

V: En in dié tyd het die 

DK: Vererger en toe het hulle saam met die WNNR onderhandel, toe is 

ons terug in die WNNR in. Toe is ons in die Mikontek, Mikro-

elektronika en Kommunikasietegnologie. Op die ou end het hulle 

ons toe oorgeskuif na die Defence Tech, 

verdedigingsnavorsingstegnology en dis hulle wat ons toe wou 

toemaak toe ek aftree. 

V: Okay, toe is julle... Die NRF het toe ook natuurlike 'n bona fide 

wetenskapsfunksie. 

DK: Toe is ons weer NRF toe. Ja, maar kyk die punt is, ons gaan nou 

weer; die ouens, die grootste deel van die eksterne inkomste by die 

observatorium is vir verdedigingsektor. Om die waarheid te sê, die 

observatorium het 'n permanente kantoor in Simonstad met vier 

ingenieurswerknemers wat daar sit. 

V: Vandag nog? 

DK: Vandag nog, nou nog. En dit is dinge wat kom uit daai tyd uit hoor 

wat nou maar net toe die hele opset ge-regularise is, verskoon my 

Afrikaans, toe kon hulle inklim en die ding uitbou. Ons het daai tyd 



al het ek by 'n R2 miljoen van my R5 miljoen omset, het ek net uit 

die lugmag uit gekry vir ondersteuning vir navigasie-ondersteuning 

vir hulle. Dit het ingesluit nie net die magnetiese inligting nie, vir die 

magnetiese inligting het ek nog uit die Direktoraat Georuimtelike 

Inligting van die weermag, het ek nog 'n paar miljoen rand gekry. 

Maar vir die lugmag byvoorbeeld het ons kalibrasie van hulle 

kompasse, ons het reparasie, ons het ondersteuning van navigasie 

stelsels. Ek en Barry moes een keer 'n jaar al die lugmag basisse deur 

die hele land besoek en evaluerings gaan doen. Opleidinglesings gee 

vir personeel. So ons het actually 'n baie groot militêre... 

V: So die militêre is nog steeds 'n groot bydrae? 

DK: Kyk, magneties gewys kan jy twee areas bedien. Die een is jou 

militêre-navigasie, en nie net navigasie, teikenidentifikasie 

omgewing, en die ander ene is geologie, jou geofisiese eksplorasie, 

jou mynbou en dié tipe van goed. 

V: Die mense was die Karoo wil bombardeer [lag]. 

DK: En dit is ouens wat tradisioneel is dit baie moeilik om daar in te kom, 

want hulle benadering is, as hulle in jou investeer, dan is jou 

kundigheid beskikbaar vir daai kompeterende maatskappy ook. Met 

ander woorde, hulle is vreeslik geneig om daai tipe van 

wetenskaplike aktiwiteite inhuis te vestig. Dinge soos boor en so 

aan, dit is 'n ander saak, dit kan enige ou vir hulle doen. Dit is nie 

unieke kundigheid nie.  

V: Nee, maar daai wetenskap is nogal sterk, ja. 

V: Dit is nogal vir ons interessant – skies daar onderbreek ek jou daar –

maar baie van die geoloë wat op Antarktika was, eindig op by plekke 

soos Anglo American en daardie mynhuise of BP, dis 'n ander plek 

waarvoor baie van hierdie mense gaan werk. Jou groot 

oliemaatskappye.  

DK: Dis reg. Dis die ouens wat geld betaal. Jy gaan nie vir geologiese 

opname doen nie. Jy weet, daai tyd, het nie, het lank nadat die 

WNNR kommersialiseer wat is geologiese opname nou weer, Raad 

vir geowetenskaplike dink ek... 

V: Met julle. 

DK: Nee, ons het tegnologie-ontwikkeling gedoen, ons het nie solderings 

gedoen nie. Maar in kompetisie met die mynhuise, ander geofisiese-

eksplorasie maatskappye. En dis vir my verkeerd. Dit is nie die 

funksie van die staat om met die privaatsektor te kompeteer nie.  

V: Okay, baie dankie. 

 


