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V: Nou die eerste ding wat ek by jou wil hoor, is hoe het dit gekom dat jy vir die eerste 

keer Marion-eiland toe is? 

A:  Ek het my Honneurs gedoen by die Geografie Department van Tukkies (Univeriteit van 

Pretoria). En hulle het toe assistente nodig gehad om saam te gaan om veldwerk te 

doen. En natuurlik was ek baie bly daaroor en het ingewillig om saam te gaan. En dit is 

toe ook die eerste keer wat ek eintlik sien wat gaan aan buite die Departement self, of 

watse interessante projekte hulle op Marion-eiland hardloop. 

V: Wanneer het jy die eerste keer in jou lewe gehoor van Marion-eiland? 

A:  Ek het wel geleer, of so bietjie van Marion, in my dierkundeklasse. Toe ek my graad 

gedoen het in geografie, was dierkunde een van my byvakke. So snaaks, ek het nie 

eintlik van Marion geleer in ons departement nie, maar Marthan Bester het 

byvoorbeeld ook vir ons sekere klasse aangebied en vir ons vertel van die katte wat 

hulle moes uitwis, en dit was die eerste keer wat ek meer begin leer het van Marion. 

Toe ek my honneurs aanpak, toe word dit ‘n moontlikheid om navorsing daar te doen. 

V:  In watter jaar was dit gewees? 

A:  Dit was in 2000. 

V:  Toe was jy die eerste keer af met ‘n change-over in 2000/2001? 

A:  Dit was presies die jaar 2000, want dit is mos Aprilmaand tot in Mei; begin-Mei kom 

mens terug. Ja. 

V:  Was dit die eerste keer wat jy op ‘n skip gevaar het? 

A:  Ja, ja; die heel eerste. 

V:  Vertel bietjie meer van dié ervaring. 

A:  Ja, dit het my lewe verander, want ek het agtergekom hoe baie ek hou van kamp en 

die natuur, en veral berge. Ek het nooit besef wat aangaan regtig, of wat ... Ek het 

maar gesien op die televisie. Toe ek op Marion-eiland aankom, en ek my eerste keer – 

ek onthou dit baie goed – stap op die enigste strand met die swart sand, Ship’s Cove, 

toe was ek in ekstase. Ek het nie woorde gehad nie, al was ek so opgewonde, want om 

jou is al hierdie wilde diere, maar hulle is nie bang vir jou nie. En dan vergeet ‘n ou van 
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die koue en ek was net ongelooflik gelukkig dat ek dit kon ervaar, jy weet. Omdat dit 

so remote plek is, en so spesiaal – nie enige ou kan sommer soontoe gaan nie – dit 

doen ook iets vir jou siel. Maar terselfdertyd wil ‘n ou dit met ander mense deel, en 

sou dit nie so ‘n wonderlike plek gewees het as jy dit nie kon deel met ander mense 

nie. Maar wat ek toe agterkom, toe ek terugkom was ander mense nie so 

geïnteresseerd nie. Maar ek kan dit nou verstaan, want hulle was maar nog net nie 

daar nie. Soos ek; voor ek gegaan het, het ek nie eintlik geweet waaroor dit gaan nie 

en belangstelling getoon nie, want dit was ook nie vir my destyds ‘n moontlikheid nie. 

Maar toe dit eers nou deel word van my lewe, toe verander dit als, jy weet, en wou ek 

net weer teruggaan; weer en weer. 

V:  Verduidelik vir my ‘n dag in die lewe van ‘n geomorfoloog in change-over. 

A:  Ja ... Ek het my kans ... Laat ek eers só sê: ek het, voor ek Marion-eiland toe gegaan 

het, moes ek ook darem myself soortvan bewys vir die professor, Ian Meiklejohn,  en 

Paul [Summner]. Hulle het eksursies gereël gereeld Drakensberge toe, en ek onthou 

Paul was toe nog besig met sy PhD, en hy’t ook in die Drakensberge – die Lesotho-

gedeelte – assistente nodig gehad. En ek wou net berge, berge ... en daar gaan. Dit 

was vir my ‘n free ride. Dan kamp ons, so ek was in my element. En toe hulle sien nee 

ek hou van hierdie ekstreme omstandighede – die koue pla nie – toe’s Marion-eiland 

nou in die pyplyn.  

A:  Ek was gewoond aan wat ons in die Drakensberge gedoen het, en dit was baie 

dieselfde as in die Drakensberge, behalwe die weersomstandighede is baie meer 

ekstreem en dit reën amper elke dag. So jy gaan buite, of dit nou reën of nie, en ons ... 

Ek wou alewig by die kusgebiede gaan explore, maar weens ons werk moes ons altyd 

in die berge in. So ek hou baie van die berge, maar op Marion het ek baie min van die 

kuslyn gesien, en dit het my gepla. Maar die berge was ook mooi, en daai Scoriae 

cones  en die ouer lawas het ook my goed geleer en was baie mooi. Die wind daarbo, 

en die wolke en die reën, is net soveel erger, en jy’s nie altyd eers bewus van waar jy is 

nie. Jy is toe onder die mis of wolke, en soms sneeu dit en dan is dit sommer ewe 

skielik is jy in ‘n whiteout. Dan skyn die son weer; dan moet jy net klere uittrek, jou 

layers afhaal. Maar ons dag was basies of dit reën of nie, wind waai of nie, ons moes 

sekere veldwerk doen in die gegewe tyd. ‘n Oorname is maar 3 weke op die eiland self, 

so mens is gedruk vir tyd. Ons het dan sekere landvorme opgemeet, en dan het hulle 

ook temperatuur en wind data loggers, wat moes of geïnstalleer word of gemaintain 

word, en dan los jy dit daar vir ‘n jaar. Partykeer was daar nie eens ‘n geomorfoloog 

om die goed te onderhou nie. Hulle het dan maar net batterye ingesit wat kan hou vir 

so lank, en dan hoop jy die ding werk vir die hele jaar lank. So baie tyd en aandag het 

daarin gegaan, om seker te maak daai loggers werk. En watse tyd ons ook al oorgehad 

het, het ons allerhande landvorme opgemeet; patrone, wat ons dan nou koppel aan 
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die loggers se data. En dan maak ons korrelasies daarmee. So ja ek het  min van die 

kuslyn gesien, maar ons het wel ook om die eiland gestap, want dit is waar die hutte 

was. So as jy moes veldwerk doen ‘n bietjie verder weg, in die berge, as die basis self, 

dan moes ons by sê nou maar by oor die eiland stap, of om, tot by daai hut waar daar 

dan beskutting is. 

V:  Was jy op Katedraalkrans ooit gewees?  

A:  Ja, ons het. Die meeste van die hutte wat ons besoek het was Katedraalkrans gewees. 

Ja, seker van al die aande wat ons in hutte gebly het, was 80% of meer, was in 

Katedraal. 

V:  Wat sal jy sê is jou gunsteling tipe lawa op Marion? 

A:  Ja, dit sal ... 

V:  Of gebied om op te loop? 

A:  Dit sal grys lawas wees. Want ... 

V:  Waarom? 

A:  Ek weet nie of van die ander geomorfoloë jou al vertel het van die ander lawas nie, 

maar die swart-toffielawa byvoorbeeld is baie brokkelagtig en jou gumboots sny selfs 

stukkend, of as jy jou rugsak net neersit – jy hoef nie eers te val nie; jy sit net jou 

rugsak te hard neer – sny die swart lawas jou rugsak oop, of stukkend. En van die 

ouens se boots het begin lek as gevolg van daai skerp, daai klip. En party van dit het 

mos oor hierdie swart lawas wat brokkelrig is, en jy sien nie altyd waarop jy dan trap 

nie. Jy dink daar’s nog iets, terra firma, en as jy weer jou voet neersit, dan slaan jy 

neer, want dan sny dit jou reënklere; jou boots kan sny. So ek dink nie daar’s iemand 

wat hou van toffielawa nie. En daar is heelwat daarvan op Marion. Dis ‘n redelike 

nuwe geologiese eiland. 

V:  Jy’t nou-nou gesê julle het baie geloop. In 2000, het julle al gereeld met GPS’e kon 

rondloop? 

A:  Ja, die jaar 2000 het ek, het ons een GPS gehad in ons span, maar daar was nie enige 

ander inligting op dit nie. Die GPS het ons net ons koördinate gegee, so ons moes 

kaarte en kompas en so saam met ons vat. Want die GPS kon nie vir ons sê waar ons is 

in terme van ander areas of hutte of... Alhoewel, ons het die hutte opgelaai, maar jy 

kon nie altyd soos die kraai vlieg na die hut toe stap nie, so jy moes maar jou kaart 

gebruik en dan sukkel-sukkel deur die mis, wat nogal uitdagend was; ja. 

V:  Watter van die koppies het jy geklim? 
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A:  Ons het heelwat van hulle geklim. Die meeste van die werk was gedoen in die 

omgewing van Katedraal-hut. Ek kan nie van daai koppies se name spesifiek nou 

onthou nie, maar ... 

V:  Delta ... ? 

A:  Jan Smuts ... En van hulle se name het mos verander. 

V:  Ja. Jan Smuts is nou ... Een is Resolution en een is Mascarin. 

A:  Dis reg. En een van my persoonlike mikpunte was om by die ice plateau uit te kom. 

Ons het snaaksgenoeg nie baie navorsing daar gedoen nie, want ek wonder ek sal 

eintlik graag self wil weet hoekom nie, want ek wou van daai ysgrotte besoek het, en 

ek kon weens tyd en weer net een sien van ‘n afstand af. Maar ek kon nooit eers in 

een ingaan nie. En soos jy seker al weet, die ice plateau is besig om nou te smelt. En 

daar’s baie min van hom oor. Dit wat oor is, is klaar bedek met Scoriae. Mens moet dit 

oopkrap, dan sien jy nog ys. Maar ja, dit is nogal ‘n groot indikator van global warming. 

Of dit nou natuurlik is of mensgemaak is nie ter sprake hier nie; dit is die feit dat die 

enigste gletser op Marion is eintlik klaar gesmelt. 

V:  Jy was daar gewees net vir die change-over. Hoe werk die dinamiek tussen die mense 

wat daar is vir change-over en die ou span en die nuwe span? Kon jy iets daarvan 

optel? 

A:  Ja. Die oornamepersoneel ... Hulle ... In my geval – ek was daar vir drie oornames – 

was dit redelik positief. Want ouens van die ou span byvoorbeeld, die meerderheid 

van hulle was bly om eintlik terug te  kom. Maar daar was een span – en ek dink nie 

hulle sal omgee as ek dit sê nie ... Watse oorname was dit? 2001. Hulle was meestal 

hartseer om terug te kom, want hulle het so goed gekliek. Ek moet van daai mense se 

name vir jou gee; dalk kom julle by hulle uit. Party spanlede was baie divers, en hulle 

het jy weet, en het maar vasgesit, en sou blyer dink ek wees oor die algemeen om 

terug te kom. Dan hierdie spesifieke span van 2001 was nogal hartseer, maar hulle was 

bly vir ander redes om terug te kom. Maar hulle was hartseer oor die eiland en dat hul 

ervaring nou verby is, want hulle het so goed oor die weg gekom. Maar met ons ... het 

ons redelik goed oor die weg gekom; ten minste die geomorfoloë het redelik goed oor 

die weg gekom met die ander navorsers en ook die ander personeel. Daar was, met 

hierdie span wat ek nou van praat ... Ons het meestal in die wet lab ons toerusting 

gestoor en kantore gehad; ek dink dis nou nog so. En die res van die basis is redelik ... 

Oukei, die wet lab is op die see basies; ja. En die res van die basis is net ‘n malhuis van 

mense – kantore is vol; jy deel ‘n kamer met twee of drie of meer ouens. So van die ou 

spanlede voel dan baie ... oukei, hulle wêreld word nou oorgeneem, ingeneem. En 

toe’t van hulle nou daar in die wet lab kom soms wegkruip, of bietjie net asemskep. Dit 
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was nie vir ons ‘n probleem om hulle daar te hê nie, want daar was genoeg plek. En dit 

was op die see, so hulle kon bietjie wegkom van, van  die crowds. 

V:  Nou as julle werk vir die dag klaar was, wat het julle in die aande gedoen? 

A:  Ons het onsself gehelp in die spens as ons te honger was, en ... Ons mag seker dit nie 

gedoen het nie, maar daar’s gewoonlik baie kos op die eiland, jy weet. Hulle bring 

gewoonlik kos terug elke jaar. En dis mos maar noodvoorraad wat hulle vat.  Ons het 

ons bier geniet, weet. En jy hoef nooit daar in die aande na werk huis toe te gaan en 

op die pad te wees; drink en bestuur is nie ‘n probleem daar nie. En jy’s ook nie net 

saam met jou kollegas nie; jy’s saam met jou vriende. Dis een van die positiewes, want 

kyk, jy’s klaar nou weg van jou geliefdes hier by die huis, so ‘n ou het daai behoefte om 

sosiaal te verkeer. Maar omdat ‘n ou so min tyd ook het op die eiland, dink ek is dit 

50/50; of in sommige gevalle ... Veral die ouens wat meer verantwoordelikheid het, 

het meer in die aande maar net gewerk. Hulle het nie eers ... Hulle het miskien ‘n 

biertjie gedrink, maar agter die laptop; ja. 

V:  Hoe was kommunikasie daar gewees? Met wie’t julle gepraat? Hoe’t julle teruggepraat 

Suid-Afrika toe in 2000? 

A:  Ja, toe was daar al ‘n satellietfoon met dieselfde tariewe soos nou. 

V:  O, oukei. 

A:  Ons kon Pretoria toe bel en amper ... Jy weet, dit kos ‘n paar rand vir ‘n lang oproep. 

So dit was nie ‘n probleem nie. Ons kon ek dink ... ja, op SANAE was dit nou 2 oproepe 

‘n week toegelaat, maar op Marion dink ek iets soortgelyks. En dan vir 10 minute, so 

dan bel jy maar jou ... as jy nog nie ‘n vrou gehad – in my tyd, daai was dit ... het ek 

maar die moeder gebel en haar gerus gestel! 

V:  Hoe verskil SANAE van Marion? 

A:  Op elke denkbare manier verskillend, ja. Dit was ‘n groot ontnugtering vir my gewees. 

Ek het geweet Antarktika is anders, maar ‘n ou het ... Maar soos Marion – ek het nie ‘n 

idee gehad van wat daar aangaan en hoe dit daar lyk nie en selfs foto’s en wat mense 

jou sê kan jou nie voorberei nie. En net so was dit toe met Antarktika. Jy’s drie tot vier 

keer langer op die skip. Dan kom jy daar. Die off-loading vat langer; die weer is 

horribaal erger. Dis nie net ‘n kwessie van ongerieflik die weer nie; dis lewensgevaarlik. 

En jy’t toestemming vir elke dingetjie daar, omdat dit so vinnig kan verander en daar 

ouens al ook weet oorlede is weens weersomstandighede. So dit is ‘n realiteit. En ek 

dink dis goed dat ek later – 7, 8 jaar na Marion – eers ‘n kans gekry het vir Antarktika, 

want ek het ook met ouderdom meer verantwoordelik geword. Ek was nie meer die 

cowboy wat ek was op Marion nie. Op Marion kon jy nog alleen in die veld gou stap 

om iets te gaan opmeet of foto’s neem as jy toestemming het, maar op Antarktika, as 

jy nie ‘n rede het om nou iets te doen nie, dan gee hulle nie vir jou toestemming nie. 
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En hulle sal jou dadelik terugvlieg skip toe as jy iets doen sonder toestemming; met 

goeie rede, jy weet. Maar die weer is die grootste verskil. Jy kan nie net sommer 

uitgaan of, soos op Marion, van die een kamer na die ander stap nie. In die eerste plek, 

die basis is mos een eenheid, waar Marion op die oomblik nog, die ou basis – ek dink 

die nuwe een is ook soos SANAE amper, maar jy kon daar uitgaan sonder om jou aan 

te trek vir die weer. Jy kan net, jy hoef nie eers jou mus op te sit nie. Maar vir 

Antarktika kan jy nie meer as 5 minute of so uithou nie. Die ouens het wel, wat verjaar, 

kry wat hulle noem snow bask  

V:  Ja. 

A:  En hulle gaan dan, net in hulle swembroeke, uit en klim in ‘n gat wat hulle met grawe 

in die ys gegrawe het; klim daarin en kry ‘n drankie. En dan gooi hulle die ys weer toe, 

bo-op jou; neem ‘n foto. En jy vat net een slukkie of so, dan moet jy weer terug. Dan’s 

die ouens pienk. 

V:  Is dit?! 

A:  En hulle kan skaars regop staan, of hulle is in pyn, jy weet; jy kan sien. 

V:  Het jý verjaar? 

A:  Nee, my een kollega – geomorfoloog – het verjaar. Ek het foto’s daarvan vir julle 

gegee. 

V:  Is dit? En die aard van die werk? 

A:  Dit is ook baie moeiliker om daar te ... Op Marion-eiland het die reën ons alewig gepla. 

Jy moes alles waterdig maak, selfs jou kaart. Die data wat ons daar opvang, of opmeet, 

opskryf, moes ons met ‘n potlood doen en altyd sorg dat die waarmee ons werk droog 

bly. Maar op Antarktika word jy nie nat nie; jy word net so koud dat jy kan skaars 

praat. Alles vat langer.  As die wind net ‘n bietjie optel, val die aanvoelbare 

temperatuur met 10 of meer grade celsius. En dit waai orals in, al is jy nou mooi 

aangetrek en jy’t al die gear. Maar die probleem is, jy’t jou hande nodig om van daai 

opmetings te doen en skryfwerk, en ons het ook met laptops gewerk. Die laptops, 

byvoorbeeld, se batterye het nie net gou pap geraak nie; hulle het gebreek – hulle kon 

nie die koue hanteer nie; party dae was dit te erg. So ons moes die laptops se batterye 

aan ons lyf dra, en dan as ons hom nou nodig het, haal jy die battery uit, sit hom in, 

doen jou ding – soos ‘n logger af te laai en sit dadelik weer die battery terug as jy klaar 

is, en dan’s hy klaar pap, jy weet; jy kon nie sommer eers lank met hom werk nie. Van 

die meetbande wat nodig is om van ons basiese, eenvoudige rotsvorme te meet ... sit 

hom neer êrens en dan vergeet jy hom daar en dan ewe skielik kan jy nie onthou waar 

het jy hom gesit nie, en dan mors jy sommer ‘n halfuur of meer om dit te kry. Nou op 

Marion, waar jy weer altyd kon teruggaan en dan dalk weer die volgende dag of ... Op 

Antarktika het jy gewoonlik een kans, want óf jy word gevlieg na al jou sites toe met 
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die chopper, of jy gaan met die snow mobile, Ski-doos; maar selfs dan, jy’t net een 

kans, want dit is logistiek net te veel werk of moeilik om dit te doen. So jy’s die heeltyd 

gejaag. En dan wil jy nog foto’s ook neem, jy weet, van die goed wat jy opmeet, maar 

ook vir die omgewing, vir jou eie dagboek, vir jouself. En daar was nooit net ‘n kans om 

te gaan en sit en die omgewing in te neem nie. Al wanneer ek dit kon doen, was toe ek 

terugkom Suid-Afrika toe, hier in my kantoor, en ek sien vir die eerste keer van die 

foto’s wat ek geneem het. Toe kon ek teruggaan en weet soort van die ervaring net 

weer herleef. Maar daar was dit baie stresvol, gejaag. Bring soms die slegste mens in 

jou uit. Jy sit vas met jou kollega oor die kleinste dingetjies. En als daar vat ook langer 

om te doen. Dit was nou in kort van die grootste verskille met Marion. 

V:  Hoe was die skeepvaart? 

A:  Gelukkig word ek nie seesiek soos party ouens nie. Daar’s ouens wat vir meer as week 

lank byvoorbeeld seesiek gebly het en moet op ‘n drup geplaas is, en dis vir hulle hel. 

Maar ek het darem nie daai probleem nie. Mý grootste probleem was cabin fever en 

waar op Marion jy nog in die veld kan gaan op jou eie tyd, daar was dit nie moontlik 

nie, want weens die weer. Jy was op die skip nou vir hoeveel weke lank – die skip is 

maar baie klein. Jy deel ‘n cabin met vier ouens ten minste; die bibliotekie is kleiner as 

my kantoor waar ons is, en ja, jy kan ook nie buitegaan nie, omdat dit gou koud raak, jy 

weet. So dit was vir my die grootste probleem, cabin fever. Ek het regtig begin dit, ek 

wil nie sê verloor nie, maar ek kon dit skaars ... ek het dit net-net uitgehou. 

V:  Ja. 

A: En op SANAE, toe ons daar aankom, toe verander dit nie veel nie. Maar tog het dit 

verbeter. Jy het ‘n groter kamer gehad; jy kon darem net buite die basis gaan. Maar 

selfs daar, ons het ‘n kantoor gedeel, ons het nie meer ‘n hele laboratorium gehad 

soos op Marion nie; jy’t net ‘n kantoor. Jy deel hom met twee, drie ander. Ja, dit was, 

dis ‘n groot uitdaging gewees vir my. 

V: Vertel bietjie meer wat gebeur as mens die 60o breedtelyn kruis. 

A:  Man, ‘n foto, ‘n foto is meer werd as ‘n 1000 woorde ... Ek het dit vir julle gegee, maar 

vir die onderhoud se onthalwe ... Dit was nogal skrikwekkend. Hulle maak dit ook erger 

as wat dit is. Van die ou garde begin al ‘n paar dae voor die tyd jou bang maak, so dit 

word ‘n sielkundige ding. Nou ek wil sê ‘n ou moet dit doen, vir seker. Jy gaan baie spyt 

wees as jy dit nie doen nie. Dis nie verpligtend nie, maar dis deel van die spangees. So 

daai ongerief en daai ysige koue is eintlik van korte duur, maar die spangees wat daar 

gebou word, is, ek dink,  everlasting. 

V:  Wat doen hulle? 

A:  Man, hulle begin afkondigings maak op die intercoms wat jou waarsku die dag kom 

nader en nader, so dit begin eintlik al lank voor die 60o breedtelyn. Maar as die dag 
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nou aanbreek, dan ... O, die aand voor die tyd, trek almal ook solank hulle kostuums 

aan en maskers. Dis nogal ... ‘n skouspel.  Dan gaan hulle so deur die cabins en ... hoe 

sal ek sê? ... roughing you, roughing you bit. Maar dan sê hulle oukei, môre daai tyd 

moet jy nou daar wees, want die gode is nou baie ongelukkig dat ons nou met al 

hierdie kos op die skip en al die luxuries  wat ons het nie rêrig die koue al ervaar nie. En 

ons gaan nou in hulle gebied in en ons moet nou bietjie respek toon. En maak seker 

jy’s op die helideck ‘n sekere tyd. En dan gaan jy maar met jou swembroek en wat jy 

ook al weet kán vuil word – hoe meer jy aantrek vir die koue, hoe meer gaan jy hê om 

te was na die tyd. So hulle laat jou lê op die helideck – maar dis belangrik om in die 

middel te lê, want nie net is daar meer liggaamshitte nie; die skip se enjin hou die 

helideck warm vir die helikopter self. En so dan lê jy nou daar, en dan’s als nog lekker. 

Maar dan vat hulle jou nou ... O, dan begin hulle water gooi op almal, jy weet; sulke 

emmers. So dan begin die koue. En dan vat hulle jou een vir een en dip jou in ‘n bad 

wat hulle yswater pomp ... Hulle pomp die yswater in hierdie bad van die see af, uit die 

see uit, en dan dip hulle jou nou daar in. Maar ‘n goeie 5 keer, en as hulle dink jy’s 

windgat, 10 keer of meer. En dit pyn, jy weet. Daai koue gaan deur jou been. Maar ag 

dan haal hulle jou uit; breek ‘n paar eiers oor jou kop en smeer jou vol meel, en spuit 

chili en knoffel in jou mond. En dan’s dit verby. Dan moet jy net daai eier en hawer en 

goeters wat hulle in jou klere en jou broek en orals ingedruk het, uitwas. 

V:  Wie’s die “hulle” nou? 

A:  Dis van die ouens, soos van die chopper pilots; Dick en die kaptein – hulle is betrokke 

gewoonlik, en van sy crew, en dan ook van die PWD-ouens – hulle is al van die gesoute 

weet, werkers op SANAE en gaan elke jaar, so hulle ken al die dril. En dis húlle wat jou 

so vasvat, ja. Wessie en ... daar’s ‘n hele paar ander wie se name ek nie nou kan... 

V:  Nee, dis doodreg. Offloading ... ? Moet julle help met die offloading op Antarktika? 

A:  Ek weet die Chief Officer wil hê ons moet help; nie net omdat ons ekstra hande dan is 

wat help om die werk gouer gedoen te kry nie, maar ook om ons ervaring te gegee het 

van die omgewing. So dit was ook vir my ‘n wonderlike geleentheid om van die skip af 

te kom en dan op die ice shelf weer te kom en te sien hoe dit daar lyk. En ag, dis nie ... 

Dis lekker werk. Dis bietjie oefening en maak jou, berei jou bietjie voor vir wat wag. 

V:  En daai eerste sig van die ys? Kan jy dit onthou? 

A:  Dit is seker vir baie ouens maar net een van daai oomblikke wat jy nie sal vergeet nie.  

Ek onthou toe ek daar staan en ek besef ek staan nou op Antarktika, hoe dit ook my 

lewe verander het, soos Marion my lewe verander het toe ek vir die eerste keer tussen 

‘n klomp pikkewyne gestaan het en wat Antarktika natuurlik nou anders maak, of dit 

wat my daar getref het, was nie pikkewyne nie – daar was nie waar ons was pikkewyne 

nie; daar’s wel ‘n kolonie daar by Neumayer, by die Duiste basis, maar ons het nie daar 
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ge-offload soos vorige jare nie. Meen daar was te veel bay ice wat die roetes toe 

onmoontlik gemaak het. Daar was ‘n ander skip, sterker as die Agulhas, het vasgesit 

daar daai selfde tyd. So die enigste opsie was toe om by een van die buktas te offload. 

En die drywers was te bang om weer ‘n nuwe ramp te skraap, en van die ou ramps was 

te ,hoe sal mens sê, te onstabiel of hulle het besluit dis te gevaarlik, so toe gebruik 

hulle hoofsaaklik die chopper, die Kamov. Dit het die offloading baie lank laat vat, 

omdat die chopper ook net soveel kan vat op ‘n slag, en jy’t nou nie meer die skip se 

hyskraan tot jou beskikking gehad nie. Maar dit was wonderlik vir my, want elke keer 

as hulle vlieg, dan’t hulle hande nodig. Dan klim jy in. Oukei, hulle deel jou in spanne 

op en hulle roep jou op kort kennisgewing. So jy’s die heeltyd op standby, en standby 

beteken hurry up and wait. Dis die ander ding van Antarktika. Marion het dit ook 

gehad, maar nie so intens soos Antarktika nie. Veral nie omdat jy so afhanklik is van 

die chopper ... Ek bedoel, dink vir jouself in: jy gaan nou lughawe toe. Jou vlug het nie 

‘n tyd, is nie ‘n tyd aan toegeken nie. Jy moet ‘n life jacket aanhê; jy moet al jou gear 

by jou hê; jy moet ‘n slaapsak by jou hê vir ingeval daar ‘n noodlanding is; en jy moet 

jou toerusting by jou hê. So dis ‘n redelike pakkaas. Nou sê hulle vir jou ‘vandag lyk 

goed; ons gaan vlieg’, maar jy moet tussen-in jou etes gaan eet; jy moet stort of ... 

Oukei, hulle het gewoonlik nie in die aande laat, al skyn die son 24 uur ‘n dag – hy sak 

nie in die somer natuurlik nie. In die aande het hulle gesê oukei, nee; jy weet, slaap. 

Maar die punt wat ek probeer maak, is dis baie moeilik om aan te gaan met jou lewe 

wat klaar omvergewerp is op die skip, deur op standby te wees. 

V:  Ja. 

A:  Jy moet kan afsluit. En jy moet sê ‘ek moet nou hierdie ... ‘ – want jy het werk om te 

doen op jou rekenaar en dan probeer jy konsentreer, maar elke keer as jy die interc 

om hoor, dan skrik jy. Is dit nou tyd? So partykeer dan kan jy net so sit en staar vir jou 

rekenaar die hele dag, dan gebeur daar niks, want die weer is te sleg. Maar dit kan net 

so verander en dan roep hulle jou. En dan moet jy reg wees. Dan moet jy alles onthou 

wat moet saam met jou gaan. 

V:  Hoe is die 24-uur sonskyn? 

A:  Dit is uitputtend, want jy skakel nie af nie, jy weet. En jy moet jouself dwing om bed 

toe te gaan, en dan maak jy die blinds toe en dan kan jy sit maar oorpluisies in – party 

ouens ... Die mure van die basis is baie dun; jy hoor wat almal sê ‘n paar kamers in die 

gang af. Dit kom deur die muur, die klank. En dan party makietie lekker party aande, 

Saterdae, Sondae, maar jy’t nie naweke soos hier nie. Ek bedoel, daar’s elke dag 

dieselfde. As die weer goed is, dan werk jy. En ons het net soveel van hulle gehad. 

Laasjaar se oorname was baie laat. Hulle wou toe van die pack ice vermy het, en het 

toe besluit om eers einde-Desember te vaar. So dit was wonderlik in terme van pack 

ice; ons het amper niks daarvan gesien nie – dit het klaar gesmelt teen daai tyd. Maar 
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toe ons op Antarktika eers klaar is met alles, toe’s ... Ek dink die weer het baie gouer 

slegter geword. Want kyk, die winter daar kom al in Februarie. 

V:  O? Oukei. 

A:  Die son begin so sak vir die eerste keer. Dan dip hy net so oor die horison. 

V:  Ja. 

A:  Maar sodra hy daai eerste dip maak, dan sak die son omtrent elke dag ‘n halfuur 

vroeër. So dit word verskriklik gouer donker, kouer en die wind en alles raak net erger. 

So ons het meer ekstreme weersomstandighede gehad, as gevolg van die latere 

oorname. Maar die son self gee tog vir ‘n ou ‘n bietjie positiewe gevoelens, of jy het dit 

nodig vir jou mojo, jy weet. 

V:  Ja,ja. 

A: Ek kan dink daai ouens in die ... hoe moet dit voel om 24 uur donker te wees nie. Dit 

moet nogal iets anders wees, wat ek nie sal, of ek wonder ooit sal oorleef, maar ... So 

jy moet net jou horlosie dophou, want anders werk jy tot in die aande twaalfuur, 

eenuur, en dan die volgende dag het jy dalk  ‘n vlug. En jy’t net een vlug per site. Ons 

moet daai logger gaan aflaai, regmaak as daar herstelwerk nodig is, en ons het nie by 

al die plekke oorgeslaap nie. Dan daai selfde dag kom haal die chopper jou weer. En 

hulle’s ook weer baie gesteld op die weer. As dit lyk of die weer sleg is, of jy nou klaar 

is of nie, as die weer inkom, dan kom haal hulle jou. So dit plaas ook nou nog stres op 

‘n ou. 

V: Wat is die belangrikste geomorfologiese aspekte wat mens ondersoek op Antarktika? 

A:  Man, dit verskil. Ek praat onder korreksie, maar ek sou nie sê dit verskil baie van 

Marion-eiland nie. Van die landskapvorme wat ons op Antarktika meet, kom op 

Marion-eiland ook voor. Hulle verskil wel in vorm, maar hulle verander ... Die klippe 

beweeg weens vriesing en ontvriesing, en dit koppel ons aan die data-logger – data: 

temperatuur en so aan. So, in daai opsig was dit nie vir my baie nuut of verskillend nie. 

Maar op Antarktika is daar nie net nou hierdie een groot eiland nie; dis ‘n klomp klein 

eilandjies, nunataks, met hierdie klippe. Jy weet, dis maar eilande van rots in ‘n see 

van ys. So dan gaan jy nou na daai nunatak toe wat van hulle is nog plekke nog nooit 

deur geomorfoloë opgemeet nie. So jy soek eerste, in die eerste plek, baie meer, maar 

baie tyd gaan in soek vir die goeters, en van die trips se reconnaissance, waar jy weet 

nie wat, of daar eens van dit is nie, maar jy moet gaan kyk. Maar as jy op dit afkom, 

dan is jy gewoonlik oorweldig van die ... Want nou ewe skielik ... Jy’t net soveel tyd en 

jy moet ten minste ‘n goeie idee kry van die landskapvorme wat daar voorkom. Dan 

begin jy nou met jou opmetings. So ja, die grootste verskil is van Marion en Antarktika 

was tyd en ook hoeveelheid van die vorme. Maar dis baie sirkelvormige patroon binne, 

wat die meeste van dit, op Antarktika, is sirkelvormig. 
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V:  Wat is die belangrikheid van geomorfologiese wetenskap op Antarktika? 

A:  Die feit dat dit ‘n klimaatsverandering backdrop het. Die landskapvorme kan 

gekorrelleer word met die data-logger temperatuur-data, so as hierdie landskapvorme 

teen ‘n vinniger tempo begin verander, en ons sien ook die veranderinge in die data-

logger se lesings, kan ‘n ou wetenskaplik verduidelik hoekom dit gebeur. Byvoorbeeld, 

op Antarktika, as dit sou warmer word, gaan hierdie patrone meer vinniger vorm en 

daar gaan ook meer van hulle wees as wat daar huidiglik is, en dit behoort jy dan ook 

te sien in jou temperatuurlesings. 

V:  Jy’t nou-nou gesê beide Antarktika en Marion het jou verander. Wat bedoel jy met 

“verander”? 

A:  Ek wil iemand quote as ek mag. 

V:  Ja, natuurlik. 

A:  Ross Hofmeyr – hy was die spanleier en dokter van die Antarktika-ekspedisie laas jaar 

– nie nou die onlangse een wat teruggekom het nie; die jaar voor dit.  

V:  Met Daleen Koch ... ? 

A:  Ja, ja. Ek is nie baie goed met woorde nie, maar hy is, so ek wil iets sê wat hy gesê het. 

V:  Nee, dis reg. 

A:  Maar uit my woorde het ek gevoel soos ‘n jong seuntjie van 10 of selfs jonger, in ‘n 

speelgoedwinkel met R10,000 of meer, maar net 10 minute om dit te spandeer, of 

selfs ‘n minuut. So dit was ‘n bittersoet situasie. Ek’s miskien te erg gewees, en ek’s 

miskien te gesteld op my foto’s, maar dis hoe ek dagboek hou en ek was bang ek mis 

iets. Wel, dis so oorweldigend mooi. Dis so anders en dis so ekstreem, maar tog, al 

daai ongerief en koue en ekstreme omstandighede kom nie by die pros wat jy kry uit 

die mooi van die plek nie. So die cons word heeltemal ge-uitgekanselleer deur die pros, 

wat basies vir my net is hoe mooi dit daar is. En as dit nie vir jou mooi daar is nie, dink 

ek sal dit nie vir jou lekker enigsins wees nie, want ... Maar meeste mense wat daar 

gaan, ervaar dit net as hierdie ongelooflike mooi plek.  

A:  Ross Hofmeyr: “One comes here with certain preconceived ideas, but when you step 

away from base, you quickly realise this place is enormous. Every time you look across 

the landscape, you have to eliminate the thought that it’s not just snow and ice, but 

peaks of enormous mountains sticking through the most colossal masses of ice. 

Nowhere is as remote as Antarctica and its mountains are mostly still terra incognita.” 

A:  Maar eintlik net daai eerste sinnetjie, van hoe groot die plek is, en dan net persoonlik, 

van hoe mooi dit vir my was. 
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V:  Weet jy iets van die geskiedenis van geomorfologie af op Antarktika? Wanneer het dit 

begin? 

A:  Van die ou garde misgis ons met geoloë, wat ek dink, eerste werk daar gedoen het. So 

ek dink nie die geomorfologieprgram is so oud nie. Ek dink dit het op Marion begin, en 

ek’s nie seker wanneer nie. Ian Meiklejohn sal vir jou presies kan sê, maar die 

Antarktika-program self is maar ... is minder as ‘n dekade, waarvan dit nie voltyds, of 

aanhoudend, eers was nie. 

V:  Sal jy weer wil teruggaan Antarktika toe? 

A:  Ek sal graag ja, maar ek het ook ‘n voltydse werk, so dit het implikasies.  

V:  Moes jy verlof insit? 

A:  Nee, ek het gelukkig laas kon gaan ... Ek het toestemming gekry om te gaan. Ek glo as 

ek publiseer en die werk wat ons gedoen het daar, wat wel moontlik is, en ons ... 

danksy ook van my kollegas wat hulle voltydse studies daar mee betrokke is. As hulle 

my erkenning gee en sê nou maar ‘n co-author maak op ‘n paper, is genoeg incentive 

vir my. 

A:  Ek dink die werk sou, sou, my weer laat gaan, maar wat dit baie moeilik gemaak het, 

bo en behalwe wat ek nou reeds vir jou vertel het – langdradig van al die ekstreme ... 

Een van die ander strespunte was, ek het werk van die LNR moes saamvat, want ek het 

nog verantwoordelikhede met projekte wat ek nie net kon los nie, 

langtermynprojekte. En hulle oorvleuel. Hierdie was nou ‘n ekstra soort van ‘n projek 

gewees vir my, maar ek moes daai ander nog doen, steeds. En dit het ek gedoen in die 

aande, as ek ... tussen in die veldwerk.  

V:  Sjoe.. 

A:  So dit het bietjie van die plesier weggevat. Maar partykeer moet ‘n ou doen wat jy 

moet doen. Ek’s nie spyt nie. Ek sal graag weer dit maak werk. Maar dan is daar ook 

die sosiale prys wat jy betaal, of ... hoe sal mens dit sê? Ja, jou geliefdes. Ek sal nooit so 

iets oorweeg ... Ek sal nie vir ‘n jaar gaan nie. 

V: Ja. 

A:  Ek sou graag wou as student, voor ek nog my vrou ontmoet het. Maar ek sal dit nie 

nou doen nie, nou as getroude man nie. Maar ‘n oorname, ja. 

V:  Geomorfologie ... Hoe het jou werk op Antarktika ingepas by die LNR, by landbou? 

A:  Omdat ons ook die landbousektor ... afhanklik, of belangstel in klimaatdata, en 

Antarktika sal nooit in landbou kan omskep word nie ... 

V:  (Lag.) Hydroponics! 
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A:  Dit sal ‘n bietjie sukkel! Maar jy weet Antarktika is ‘n goeie plek om 

klimaatsverandering te gaan navors. 

V:  Wat dink jy is die belangrikheid van Antarktika vir Suid-Afrika, van navorsing op 

Antarktika, persoonlik? 

A:  Ek dink dit plaas ons net op ‘n sekere standaard, internasionale standaard. Of dit nou 

relevant is met landbou of kom ons vat ‘n baie kontroversiele topic op die oomblik: 

food security en al daai goed. Dit kos die regering sekerlik baie geld, en die 

belastingbetaler en ... Maar  weet dit uit ‘n navorsingoogpunt skep dit nie net vir 

outjies soos ons geleenthede om daar te gaan explore en te sien hoe mooi dit is nie. 

Maar daar kom publikasies uit; dit plaas ons op die map, en dit dra by ontsaglik by tot 

capacity development, veral in navorsing, jy weet. Daar is ‘n groot tekort aan dit in ons 

land. 

V: Hoe groot deel maak die geomorfologiese navorsing uit van wetenskap op Marion en 

dan ook van wetenskap op Antarktika? 

A:  Man, op Antarktika, sal ek eerste sê, nie baie groot nie. Ek bedoel ons, ons kan nie in 

die winter daar werk nie, so dis hoekom ons net vir oornames na Antarktika toe gaan. 

Op Marion kan ons wel oorwinter, so daar is die redelik sterk en ek dink gaan, daar is 

programme ... Kom ons noem Steve Chown; Steven Chown. Hy’s een van die beste 

navorsers in die wêreld. Hy’t ook al pryse gewen wat praat vir hulleself. En as ons net 

gaan kyk ... Kyk, publikasies is maar noodsaaklik vir navorsers om hulleself te ... of om 

die trappie, die leer uit, bo te kom. Maar hy doen dit. Hy’t baie studente wat goeie 

navorsing doen. En hulle werk op insekte en hulle koppel dit ook aan 

klimaatsverandering, maar ook aan ander goeters, jy weet. So hulle ... Ons kan nie met 

hulle vergelyk nie. En op Antarktika kan ons weer nie vergelyk met van die fisikuste 

wat daar werk nie, wat oorwinter nie, want hulle hoef nie in die veld te werk nie. Hulle 

antennas samel die data in, en hulle werk meestal vanuit die basis, so hulle kan dan 

oorwinter. 

V:  Hoe sal jy byvoorbeeld voel oor toerisme? 

A:  Man, ek dink nie die basis gaan dit kan hanteer nie. Ek dink toerisme wat plaasvind 

huidiglik is redelik gesond en goed genoeg soos dit is daar. Maar dis veral nou in die 

peninsula van Antarktika. As mense na die basis toe wil gaan ... ek dink moet hulle 

maar ‘n rede hê om te gaan, jy weet; of ‘n bydra tot die watse wetenskap hulle ook al 

by betroKke is, of dit nou geomorfologies of ... Of dit maak nie saak nie. Ek bedoel, 

daar was al kunstenaars daar gewees met projekte. So hulle probeer allerhande mense 

kry om ... Ek dink Antarktika is vir almal wat bereid is om bietjie koud, of baie koud, te 

kry, en wat sulke plekke waardeer; sulke mense moet gaan. Maar dit is nie wat 

toerisme gewoonlik vir jou gee nie. Toerisme gaan oor luxuries in ‘n mooi omgewing. 
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Hier gaan jy in ‘n baie mooi omgewing, ongerep; maar sonder luxuries. Daai twee gaan 

nie saam nie. En as hulle gaan probeer luxuries inbring, gaan dit ‘n groter impak hê op 

die omgewing, ‘n negatiewe impak. Maar ja, ek dink dit is maar in kort my antwoord 

daarop. 

V:  En hoe is dit om in ‘n helikopter te vlieg? Was dit die eerste keer, of ... ? 

A:  Ja, op Marion-eiland was my eerste keer. Ons het nie daar so baie soos op Antarktika 

nie, want jy kan maar stap. Dit is miskien nou in ‘n moerasagtige maaiers sukkel-

sukkel, daai toffielawa wat ek van vertel het, maar soms moet jy ‘n vlug kry na een van 

die hutte met ‘n klomp toerusting wat jy nie kan dra nie. So die vlugte op Marion was 

beperk. Maar dit was ongelooflik, want nou kan jy bietjie sien hoe lyk dit uit die lug uit, 

en dit gee jou net ‘n bietjie beter perspektief. Die vlugte op Antarktika is meer, langer, 

en ook baie mooi. Maar soos ek sê, jy’s heeltyd op standby en , maar dit is steeds die 

moeite werk. Ek het dit ongelooglik geniet, en ek het probeer by al ons sites uitkom, 

en het nooit nee gesê vir ‘n vlug nie. 

V:  Was jy ooit in ‘n whiteout? 

A:  Ja, snaaksgenoeg, ons eerste kampoefening was in die oggend. Kyk, die son het nog 

steeds geskyn die heeltyd, maar toe ons ... Ons moes onsself eers bewys vir die Chief 

Officer, wat ek kan verstaan. Al was ek nou op Marion,  Antarktika is soveel anders, en 

wou hy sien ons gaan kan oorleef as daar iets gebeur, soos ‘n storm deurkom of so. 

Nou die weervoorspellings is baie goed op Antarktika. Jy kan ‘n 5-dag storm baie 

maklik sien aankom. Hy gee vir jou genoeg waarskuwing. So dan gaan jy nie uit nie. Jy 

kan sommer vir vyf dae plus vasgekeer wees in die basis. Nou as dit gebeur terwyl jy in 

‘n tent is, kan jy doodgaan. 

  En jou tent sal dit nie hou nie, jy weet. Die wind is net te sterk. Maar jy kan in ‘n 1-dag 

of 2-dag storm vasgevang word. So daarvoor moes ons voorberei en die tente 

ordentlik kan opslaan en so aan. En toe’t ons gaan oefen op die landingstrook, net so 

‘n entjie weg van die basis af. So ons kon die basis nog sien so op ‘n afstand. En die 

aand was die weer nog piekfyn. Maar wat ek geleer het, die whiteout hoef nie 

noodwendig slegte weer te wees nie. Die wind het nie eens gewaai nie. Die volgende 

dag kon jy nie eers uitmaak waar’s bo of onder nie, jy weet; of waar is ... Ek praat nie 

eens van die vier rigtings nie. Jy weet nie eens of jy op- of afstap ... Kan nie uitmaak 

nie; niks nie. 

V:  Sjoe, geweldig. 

A:  So toe radio ons in dat hulle ons moet kom haal, wat nogal ‘n groot vernedering was 

aan die eenkant, want ek wou juis dat ons onsself nou bewys, en ons kan dit doen. 

Maar ons het ook maar net bevele uitgevoer, want as jy in ‘n whiteout is, kan jy nie 

sommer net ‘n rigting inslaan nie. Ons het wel ‘n GPS gehad, maar die basis is baie 
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naby aan die krans van die van daai nunatak. En jy weet, daar is al ongelukke daar 

plaasgevind, wat ook in sulke omstandighede iemand oorlede is. En al hierdie goeters 

is nog vars en het hulle nou ingewerk in hulle opset, of ja, protokol. So ons volg toe 

maar protokol en radio dat hulle ons kom haal, want ja, jy kan nie eers ‘n paar meter 

ver sien nie, jy weet. Maar die ander kampoefeninge, of toe ons nou ... Ons het ... 

hoeveel ... drie aande uitgeslaap, bo en behalwe hierdie oefensessie. Toe’s dit nou ver 

van die basis af. Dit was ook, as ek dit mag byvoeg as een van my hoogtepunte in my 

lewe. Dan’s dit net jy, my kollega Michael Loubser en die field operator – in meeste 

gevalle was dit Ross Hofmeyr, die dokter; maar ook laas jaar se spanleier, Lötter 

(Kock), want hy’t ook baie ervaring, so toe’t hy ook ‘n paar keer saamgegaan. Ja, dan 

alles net daar ook ... Jy moet oogklappe vat, anders skyn die son net heeltyd op jou 

tent en sal jy nie kan slaap nie. Maar net om daar te wees in die middel van nêrens, jy 

weet, dit was regtigwaar ‘n ongelooflike ervaring gewees. 

V:  Kan jy onthou wie was die Officer in Charge? 

A:  Ja. Adriaan Dreyer; ja. So ja-nee, hy was baie besorgd oor ons, en die begin was dit vir 

my ‘n groot probleem ... As dit nou relevant is of nie, ek noem dit maar. Ons het sekere 

doelwitte gehad en ons het net hierdie tyd. Die weer was, soos ek verduidelik het, was 

onsettend sleg, veral daai oorname – selfs hý het gesê dis die slegste wat hy nog die 

weer gesien het in al sy oornames, en hy’t al ‘n hele paar gedoen. Nou wil hulle nog 

ons deur hierdie oefenprogramme ook gesit het, wat, maar ek het dit, en ons 

supervisor, Ian Meiklejohn, het dit op die einde van die dag so baie waardeer dat hulle 

dit vir ons logistiek moontlik gemaak het, want ek het toe nog nie besef hoe maklik kan 

iets eintlik fout gaan nie, jy weet. So dit was nodig dat ons hierdie training  moes gekry 

het, en dit het ‘n paar dae van ons veldwerktyd weggevat, maar dit was beslis nodig.  

Ek weet veral Adriaan, vir daai rede, wil hê ouens wat daar was moet nou weer 

teruggaan, anders moet hulle nuwe outjies die hele tyd weer oplei, en ek kan dit 

redelik goed verstaan, jy weet. So ja, dit het ook bygedra tot die stres. Maar dit was 

nodig, en ons waardeer dit op die einde van die dag, jy weet. 

V:  En toe jy terugkom op die Agulhas, het jou vrou vir jou gewag op die kaai? 

A:  Ja, sy het. Dit was ‘n ander, nog ‘n hoogtepunt van die hele ervaring. Dit was ook  

nogal ‘n storie, want die skip vaar baie vinniger terug as wanneer hy soontoe gaan, 

omdat daar minder pack ice is as aan die begin van die somer. Toe ons Antarktika 

verlaat, of begin wegvaar, het daar eintlik al begin nuwe pack ice vorm, nuwe see-ys. 

Dis ongelooflik hoe vinnig dit begin. So dit was toe al koud genoeg vir nuwes. Ons is 

toe daardeur voor dit dik raak, jy weet. Maar die res van die see is oop, so hulle gaan 

volspoed. En elke dag vroeër terug in die Kaap spaar baie geld. En die ouens is haastig 

om by die huis te kom. En selfs in rowwe see het ons volspoed ... Ek weet nie of dit 

genoem moet altyd word nie, maar jy weet, die skip rol partykeer tot naby sy limiet. Ek 
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het eendag so probeer werk en met rekenaar en al agteroor geval, op my rug, met die 

rekenaar op my rug. So rol hy, jy weet. Maar toe kom ons ‘n paar dae vroeër as wat 

ons gedink het, as wat hulle  beplan het. So maar nou het my vrou en hoeveel ander 

mense vliegtuigkaartjies vir nà die aankoms, so toe moes hulle dit verander. En weet, 

want wat help dit hulle kom al die pad soontoe van Pretoria af, maar hulle is ‘n dag of 

twee te laat vir die skip self? Maar toe maak sy dit darem, en toe ons daar aankom, sy 

was een van eintlik min mense daar, want omdat die skip so vroeg teruggekom het 

toe.  

V:  Was dit die eerste keer dat jou vrou toe op die kaai gewag het? 

A:  Ja.  

V:  Toe jy Marion toe was, toe was julle nog nie getroud nie. 

A:  Nee, toe’t ons nog nie mekaar geken nie; ja. 

V:  So het dit dit anders gemaak? 

A:  Ja, vir seker; vir seker. Nee, dit was spesiaal gewees; ja. 

V:  Oukei, baie dankie.  

A:  Ek is eintlik verbaas oor die projek self. Dis ‘n aangename onderhoud, want, soos ek vir 

jou gesê het, ek kan nie eers met selfs van my vriende dit deel met dieselfde interest, 

...  belangstelling. Jy weet, hulle was nou nie daar nie. Maar dis nou jou werk ook, 

maar dis lekker om daaroor te praat. As jy in ‘n groep van mense gaan sit wat daar 

was, gaan hulle dadelik ‘n kliek vorm en net praat; óf Marion of Antarktika. Dit is ‘n 

probleem partykeer in kuiers, jy weet, maar dit is maar net hoe dit werk. So nee, dit is 

interessant vir my, hierdie projek. 

V:  Oukei, baie dankie. 

 

A:  Net so iets aan die einde, wat ek vergeet het, wat julle dalk in kan belangstel. Ek is nou 

getroud en dit is ‘n opoffering vir beide partye as ‘n mens na so ‘n oorname toe gaan. 

Ek weet nie of ‘n ou as ‘n getroude moet vir ‘n jaar gaan of meer nie, maar daar is selfs 

ouens wat dit doen. Ek het nou al gesien dat dit kan werk. Ek het drie vriende, waarvan 

julle nou al vir Nico mee ‘n onderhoud gevoer het – Nico de Bruyn – en dan Werner 

Nel is die ander geomorfoloog wat ek hoop julle by gaan by kan uitkom ... 

V:  Waar is hy nou? 

A:  Hy gee klas by Fort Hare Universiteit. En dan is daar nog iemand wat gegaan het vir ‘n 

hele jaar Marion-eiland toe, nog voor hulle getroud is of verloof is, waar hulle hulle 

geliefdes, of hulle meisie waarmee hulle uitgaan, moes sê wel, dit is nou ‘n career 

move, jy weet. En hulle het verstaan, en hulle het maar net mekaar gebel, ge-email, en 
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dit 13 maande plus uitgewag. En toe hulle terugkom van die skip af – ek sal nooit 

vergeet - oukei, dit was nie gelyktydig nie – Werner Nel was eerste ou – en hulle 

toekomstige vroue staan daar en wag op die hawe ... Dit was nou maar net romanties. 

V:  Ja, ja; dis waar. 

A:  Maar die feit dat hulle verhouding dit oorleef het en toe nou deurgegaan het tot in die 

huwelik – dit is spesiaal. Ek sal graag wil weet – julle moet dalk bietjie dit navors – 

hoeveel sulke gevalle is daar, want ek persoonlik ken drie: een per oorname. 

V:  Joe, mooi romanties! 

END VAN TRANSKRIPSIE 


