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V: Hierdie is 'n mondelingse geskiedenisonderhoud met Dr. Cobus van der Walt. Ons is in 

Potchefstroom en dit is vandag die 8ste Oktober 2010. Jy was betrokke gewees by ’n 
ruimtefisika program. Hoe het dit begin? 

A: Aan die einde van my M-jare was hier ’n besoeker van Australië, Dr. Vic Hopper, en hy het 
kom ballonvlugte doen en ek was op soek na ’n goeie onderwerp, en dit het vir my 
interessant gelyk met die ballonwerk. En die ander belangrike ding wat hy gedoen het was in 
’n voordrag wat hy gelewer het, het hy vertel van die moontlikheid dat die Suid-Afrikaanse 
magnetiese anomalie ’n redelike invloed kan hê op die kosmiesestrale. En hy het die teorie 
daaragter verduidelik en dit het so ’n bietjie aangesluit by die werk wat nou al hier aan die 
gang was in verband met die kosmiesestrale... 

V: ...Soos met die werk van Prof. Stoker-hulle... 
A: ...Ja, en die neutronmonitor was nou al klaar aan die gang gewees op daardie stadium en 

Prof. Stoker was ook in daardie tyd in kommunikasie gewees met Simpson van Chicago. Hy is 
een van die leidende   en hy het met hom korrespondensie gevoer in verband met hierdie 
moontlike invloed en Simpson het half saamgestem ja dit is miskien ’n goeie gedagte net om 
te kyk na breedtegraadse opnames in plaas van die intensiteit van kosmiese strale. 

V: Nou hoe het dit gelei tot ’n magnetiese program op Antarktika of jou betrokkenheid by die 
program op Antarktika spesifiek? 

A: Wel, Antarktika was net aan die gang as’t ware by die Suid-Afrikaanse kant van die proses, 
dit het nou saamgeval eintlik, want die besoek van Hopper was aan die einde van 1959. 

V: Ja, ja, het die besoek van Hopper spesifiek saamgeval met die internasionale geofisiese jaar 
se uitvloeisel? 

A: Nee, nie soseer nie, nee. Hy was besig met ’n reeks van vlugte wat hy begin het in Australië 
en daar het hy baie goed gedoen en toe het hy na Suid-Afrika gekom, hy was hier gewees op 
Potchefstroom en daarna sou hy na Argentinië of na Brasilië gaan maar dit kon toe nie, daar 
was ’n probleem met die skeeps... 

V: Ons was nou by hoe het dit gelei tot ’n betrokkenheid by, van jou spesifiek by Antarktika. 
A: [lag] Dit is so ’n bietjie van ’n persoonlike, hoe sal ek sê, manie van my, amper, in daardie tyd 

in verband met Antarktika. Ek het die boek gelees van die trans-Antarktiese tog van Hillary 
en Fuchs en dit was baie fassinerend gewees en êrens in daardie jare was, daar was na 
SANAE 1 was hier ’n lesing gewees deur een van die lede van SANAE 1 in verband met 
Antarktika met die oog op werwing. Ek dink amper nog dat hy ’n gedeelte van die film van 
Fuchs-hulle vertoon het en dit het gemaak dat ek nou baie opgewonde was in verband met 
Antarktika en ek het die onderwerp maar so ’n bietjie gedruk in die rigting van Antarktika, 
maar dit het natuurlik wetenskaplikes geraak, omdat dit die begin was van die ontwikkeling 
van ’n netwerk waarvan ons nou een het op Tsumeb en in Potchefstroom, en die feit dat ’n 
mens by lae breedtegraad is, wat daar opskiet en dan laer afsny maak daar ’n klomp ander 
effekte is wat ’n mens daar kan sien wat jy nie hier kan sien nie. 

V: Ek sien, maar het jy aangebied om te gaan of is jy gevra om te gaan? 
A: Wel, [lag] nee ek sou vermoed dat ek aangebied het om te gaan en gesê het “Kom ons gaan 

doen iets op Antarktika.” 
V: So dit was nie vooraf dat iemand gesê het ons moet ’n neutronmonitor op Antarktika gaan 



sit en ons dink ons gaan vir Cobus stuur om dit te installeer nie. 
A: Nee, nee, nee ek was deel van daai beplanningsproses. 
V: Was jy deel van die beplanningsproses gewees? 
A: Om te sorg dat daar ’n neutronmonitor kom en dat ons die metings op die skip sou doen met 

die afreisspan en Prof. Stoker het van sy kant die finansiering gedoen daarvan, waaroor ons 
gister gesels het. 

V: Okay, so julle het toe hierdie voorstel aan die Departement Vervoer gemaak. 

A: Ja ek reken dit was Adriaan wat dit toegestaan het. 
V: En toe is julle, jy is die eerste keer af Antarktika toe in? 
A: Laat ek gou vir jou die volledige prentjie gee. Om die neutronmonitor op die RSA te installeer 

was in Oktober 1962, ek en Koos Maree. Koos is toe op daai vaart. Ek kon nie saamgaan nie, 
want ek moes klaar met die res na SANAE toe gaan. 

V: Met watter vaart was die RSA toe, waarnatoe was hy op pad ? 
A: Hy was toe na Gough toe en na Bouvet. Dit was so ’n spesiale ekspedisie, ons van 

Stellenbosch... 
V: Dit was in 1962. 
A: Dit was einde 1962. 
V: Het hulle in 1962 by Bouvet aangeland? 
A: Ek dink hulle het net daarlangs gery. Ek kan nie onthou of deel van die ding was dat hulle 

moes probeer land nie maar hulle het geen helikopter gehad nie, maar vra vir André van der 
Westhuizen as jy met hom gesels. Hy was op daardie vaart gewees vir Stellenbosch en 
daarna aan die einde van Desember het ons toe gereis na SANAE toe, dis nou ek en Deon 
Kriel. 

V: Wie was die ander wetenskaplikes gewees op die skip, kan jy onthou? Was daar nog? 

A: Net vir die aflosreis was daar Prof. De Villiers van Bloemfontein, ek dink hy was ’n geoloog 
waaroor ons al gesels het. Ekskuus ek het netnou nagelaat om te sê dit was die volgende jaar 
wat  ons meer as twee was. Ek dink dit was omtrent al in terme van wetenskaplikes, daar 
was ’n hele klomp mense van DOW gewees, vir die instandhouding van SANAE. 

V: So dit was een of twee wetenskaplikes gewees, DOW en die nuwe span, dit was maar dit. 

A: Ja, so iets ja. 
V: Okay, het hulle enigsins, wat die mense wat vir die aflos gaan, klere uitgegee vooraf, of... 

A: Ja, ons het nie so ’n groot stel soos die spanlede gehad nie, maar dit was termiese 
onderklere, en winddigte klere... 

V: Kon julle dit hou na die tyd? 

A: Nee. 
V: Moes julle dit teruggee? 
A: Ja. 
V: Die verhoudinge op die skip, het julle met die spanlede gesels... 
A: Ja, nee wat, ons was maar soos een groep. 
V: Is dit, en die offisiere, almal deurmekaar. 
A: Ja. 
V: Hoeveel dekke het die RSA gehad? Was daar slaapplekke, woonkwartiere? 

A: Wel dat ek sê waarmee ek direk te doene gehad het was die passasiersdek gewees en dan 
was daar een vlak hoër gewees vir die senior offisiere en die kaptein, die kaptein se kajuit of 



sy kantoor, was ook daar en dan die brug op die volgende... 

V: En dan die bemanning onder julle. 
A: Ja die bemanning was op die vlak laer gewees en dan was dit die enjinkamer. 

V: Het julle op pad  af ook metings gedoen het jy gesê en hoe het dit gewerk? 

A: Nie baie goed nie, want die plasing van die neutronmonitor was nie optimaal gewees nie in 
die sin, dit is ’n bietjie tegnies van aard, maar hy was reg langs die hoë muur voor die brug. 
Dit is natuurlik ’n massa staal en soos wat die skip nou sy wipbeweging uitvoer en hy ry, 
beweeg hy nou in en uit aan die bokant van die neutronmonitor so as dit stil is dan was daar 
effens ’n ander... as wanneer hy kwaai gewip het. 

V: Okay.  
A: Daar was soort van twee standaard ontwerpe. Die eerste was van Simpson waaroor ons 

netnou gesels het en dit was voor ons vir die IGJ gebruik het. In 1964 het daar ’n nuwe 
standaard, baie groter telbuis, nog meer lood as van tevore gehad. As gevolg van die ruimte 
probleem wat ons gehad het daar, waar ons kon ruimte kry, het ek gaan kyk na die 
optimering van die Simpson ontwerp om hom kompakter te maak, om ’n kleiner neutron 
monitor te maak wat die selfde teltempo gehad het. 

V: En julle het hierdie neutronmonitor gemaak hier in Potchefstroom? 

A: Dit was nou een van die goed waarna ek verwys het met daai foto, ek dink nie jy het hom al 
gesien nie, van Koos Maree wat staan en wasblokke saag op die skip. Die rede daarvoor was, 
was dat ons het die ding los vervoer in komponente, want anders was dit te swaar, jy kon 
hom nie hanteer nie. Ek dink hulle het wel ’n hyskraan gehuur om die kaste in posisie te 
plaas van die vragmotor en die ding het ons toe nou saamgestel maar die telbuise en die 
versterkers van die telbuise sit as’t ware half in die middel van die apparaat. So wanneer hy 
nou heeltemal toegemaak word dan kom daar nou nog ’n laag paraffienwas wat daar bo-oor 
wat basies gegiet is en omdat hy in komponente was, was hy nooit heeltemal klaar 
saamgestel gewees nie. Want ons wou bykom by die versterkers want dit was die goed 
waarmee mens  werk in die toets, jy kyk na die seine en so aan. Net voor die vaart begin, toe 
pak ons nou die waskaste in hulle plek en toe sien ons maar die goed het gerek want jy maak 
hom vol met gesmelte was. Dit het toe hol geraak en dit is die rede waarom Koos toe nou in 
groot haas moes afsaag daarso want ek moes toe al afgewees het. 

V: So julle het dieselfde neutronmonitor wat op die skip was op Antarktika geïnstalleer? 

A: Nee. 
V: Hoe het dit gewerk? Dit is nou die ene wat julle in die was... 
A: Net na daai eerste SANAE reis het die nuwe formaat van die neutronmonitors beskikbaar 

geraak en was die telbuise beskikbaar gewees, dit was eintlik die groot ding gewees en dit is 
dieselfde tipe buise wat hulle nou nog gebruik. Ek weet nie hoe groot in deursnee, so twee 
meter lank. Na daardie reis het ek toe vir Prof. Stoker gevra dat ons vertoë rig dat ons posisie 
agterop die skip kry en dat ons die sogenaamde laboratorium stoor kon kry waar ons... 

V: Met daai trip het julle vasgesit, die RSA, in 1962, hoe lank? 
A: Maar hy het toe nie so lank vasgesit nie, dit was baie kort gewees. ’n Dag of twee, drie 

miskien. Dit was nie problematies nie. Daai tyd was die vêr punt van die bukta so laag 
gewees dat dit dit omtrent op dieselfde hoogte was as die dek van die skip. 

V: O okay, so dit was redelik maklik gewees... 
A: Met ander woorde dan kan jy direk aflaai op die ys.  



V: Van die ou span die eerste keer sien, wat was jou indruk gewees?  

A: Wel, hulle was baie uitgelate gewees natuurlik. Iets van ’n hartlike kameraadskap. Nee ek 
was net vir ’n dagbesoek daar. 

V: Wat moes jy kyk in hierdie dagbesoek, wat moes jy besluit, wat moes jy doen? 

A: Wel ek moes kyk na die ruimte wat beskikbaar was, wel waarvoor sou ons kon aansoek doen 
want daar was.. Ek dink dit was Martin wat vir my die wenk gegee het dat die landmeter se 
kantoor sou vakant word en toe het ons daarvoor aansoek gedoen en ons so min of meer ’n 
posisie bepaal waar die neutronmonitor ,  wat ’n bietjie problematies was omdat die 
neutronmonitor ’n redelike groot struktuur sou wees. 

V: Ja. 
A: En jy weet van die sneeu-neersetting aan die wind-af kant van so ’n struktuur, so die gedagte 

was dat hy weg van hulle heersende winde daar aan die noordweste kant gewees, altans 
hulle stormwinde. Ons het toe bepaal dat hy wind-af sou wees ek dink op ’n afstand van 150 
meter of so iets. 

V: Die ons was nou jy en Deon. 
A: Ek en Deon en waarskynlik Martin of iemand wat nou die plek geken het, want ons het niks 

geweet van die omgewingsfaktore waarna jy moet kyk nie [lag] want daar is natuurlik 
allerhande ander reëls wat ons hoegenaamd nie van geweet het nie. 

V: Hoe lank was so ’n take-over gewees destyds? 
A: My eerste een was redelik vinnig want dit was maar net die aflaaityd en ek het saamgewerk 

aan die aflaaiery. 

V: En moes jy dan weer teruggaan skip toe elke aand en in die skip gaan slaap? 

A: Ja een dag soontoe gewees en... 
V: ...en toe is jy terug skip toe. 
A: Ja, vir die res het ek werk gehad op die skip want ons het die ideaal gehad dat ons nog ’n 

ballonvlug gaan onderneem maar met die aflaaiery het daar soveel tyd verlore gegaan. Ja 
almal laai af... 

V: Insluitend Herr Funk en Kaptein McNiche? 
A: Wel hulle het ge-supervise. 
V: Dit was nou in 1962, toe gaan julle weer terug. Kan jy onthou wat jy gedink het toe julle die 

eerste keer nou daar ... 

A: Ja, dit was baie interessant gewees want die ouens van DOW het gewerk op ’n berekening 
van omtrent ’n meter akkumulasie per jaar. Met ander woorde hulle het gesê “Nee maar vir 
drie jaar gaan die basis se dak ten minste nog sigbaar wees.” Toe ons nou by die basis 
aankom toe sien ons hier is net ’n ysvlakte met ’n klompie pale, toe vra ek, “Maar waar is die 
basis?”, en ek kan nie onthou wie gery het toe ek soontoe was nie, en toe ek sien toe was 
die, hier’s hy, hier’s die voordeur! Daar was honde gewees, ja. 

V: En julle het nooit self die kans gekry in daai dag om vinnig met die hondeslee uit te gaan 
nie,was dit nou ’n hele dag se storie? 

A: Nee. 
V: Het hulle julle bietjie onthaal by die basis? 
A: Ja nee, ons het ’n baie lekker middagete daar saam met hulle gehad, baie goed gedoen 

gewees. 

V: So dit was net ’n dag daar... 
A: Hulle was baie vriendelik gewees. 
V: Werk op die skip, toe is julle terug Suid-Afrika toe. 



A: Ja. 
V: En toe is jy weer af die volgende jaar. 
A: Ja, toe in daardie jaar het ons toe nou die registrasie apparaat ontwikkel hier en gebou en 

die nuwe monitor vir die skip gemaak en die een wat SANAE toe moes gaan. 

V: In 1963 weer af het julle vir Deon weer saam gevat? 
A: Ja. 
V: En hy sou dan die jaar daar gebly het deur van Desember tot 1963. 
A: Ja, aanvanklik was die gedagte dat ’n medewerker van hom sou die eerste maal. Dit is die 

rede waarom hy die eerste maal saam met my af was sodat die volgende ou, die ander ou is 
toe medies ongeskik verklaar hy het ’n hartprobleem gehad. 

V: Hoekom het jy saamgegaan die tweede keer? 
A: Wel, ek het die apparaat ontwerp, ek het geweet hoe werk alles daarso, so dit was half logies 

dat ek sou gaan. 

V: Het Antarktika bekend gelyk die tweede keer? 
A: Ja, natuurlik want die spanlede was bekend gewees en daai keer het ons nie afgelaai nie. Ons 

het spesiale vergunning gehad dat ons kon direk basis toe gaan om die installasie werk te 
gaan doen. 

V: Hoe lank het julle toe nodig gehad vir die installasie werk? 
A: Ek dink ons het in totaal so drie weke beskikbaar gehad en toe het die kaptein begin 

ongemaklik raak dat dit te laat was in die jaar om terug te vaar Kaapstad toe. Ja nee, met die 
eerste vaart van die RSA einde van 1961 begin 1962. 

V: En waar julle het spesiale vergunning gekry om nie af te laai nie? 

A: Seker by die kaptein. 
V: En het dit baie gehelp? 
A: Ja uiteraard want dit vat ’n hele paar dae om af te laai. Jy weet, daai tyd was daar nie goed 

soos helikopters wat die goed direk kon laai van die skip af nie. Dan laai jy uit die ruim op die 
ys en dan is dit met die sleë ingesleep... 

V: So julle sou net baie minder tyd gehad het? 
A: Ja, ons het klaar min tyd gehad soos wat dit was. 
V: Het dit darem glad verloop, hierdie installasie? 
A: Ja, relatief ja. Daar was natuurlik hengse onbekende faktore wat ’n mens nie in berekening 

gebring het nie, maar dit het goed gewerk. 

V: En moes julle deel in skivvy-duty of kosmaak-duty in daai tyd wat julle daar gebly het? 

A: Ja, ek het vir ’n dag skivvy-werk gedoen. 
V: En kos gemaak? 
A: Nee. 
V: Het die span maar vir julle kos gemaak? 
A: Ja, Franco du Toit het agter... 
V: Wat was hy gewees? 
A: Ek dink hy was een van die weerkundiges gewees, maar hy was ’n baie nuttige kontak 

gewees, omdat hy daar gebly het, was hy betrokke gewees by die saak. Ek dink amper dat 
die meeste van die ou spanlede is redelik vinnig skip toe want daar was nie veel ruimte in die 
ou basis gewees om twee spanne daar te huisves nie, plus nog ekstra mense soos ek en Cecil 
Smit van die instrumentmaker, was ook saam.  

V: Wat was van die grootste uitdagings gewees om ’n neutronmonitor op SANAE te maak werk? 

A: Dit was hoofsaaklik meganies gewees, want ek het baie met die ingenieurs van die 
Departement Vervoer gesels in verband met die konstruksie wat ek moes gebruik. Sodat die 
ding die winde sou kon weerstaan en dan die probleem om die kas van die monitor en sy 



struktuur was ’n bietjie anders gewees. Hy het nie ’n paraffienwas gehad nie maar politeen. 
Hy het so ’n dik voering gehad so dit was ’n redelike   hulle het nie ’n mobiele hyskraan 
gehad op SANAE nie so daar is ’n plan bedink dat mens die kas dan sou ophys met ’n stuk 
installasie wat jy gemaak het, en dan die platform daar onder hom bou en dan laat sak, en 
dan die mure bou. ’n Lastigheid van daardie tipe neutronmonitor is dat hy nie los 
loodblokkies het soos wat die Simpson-model gehad het nie, maar lood ringe wat so 100 kg 
elkeen weeg. Hulle het so ’n klein mikro trekkertjie gehad daar met die naam Pikanien. Dit 
was Pikanien wat lood toe nou opgetel het en dan met die hand nou daar hanteer het en 
daar is ’n foto in daardie versameling van Cecil Smit waar hy sit op die hysgedeelte van 
Pikanien waar hy die groot telbuis vashou wat in vandag se dae van beroepsveiligheid 
natuurlik ’n no-no sou gewees het. [lag] 

V: Daar was nie regtig spesifieke probleme wat Antarktika-spesifiek is, of daardie 
omgewingspesifiek is, wel waarvan julle vooraf geweet het nie. 

A: Nee, want ons het teen daai  tyd geweet daarvan en ons het baie nou skakeling gehad met 
die elektronika-afdeling van die Buro vir Standaarde wat vir ons sekere riglyne gegee het oor 
die tipe van kabel om te gebruik. Manne soos Martin. 

V: Was daar ander neutronmonitors gewees op Antarktika in daardie tyd? 

A: Daar was al een op die Suidpoolbasis gewees en ek dink by Morse buiten die normale 
internasionale forums wat daar was waar ’n mens... 

V: O maar julle het nie spesifiek by hulle raad gevra of riglyne gevra of so nie. 

A: Ek kan nie onthou dat ons dit gedoen het nie, dit mag wees. 
V: Was dit goeie data, was dit verwerkbare data...? 

A: Ja, bruikbaar. Dit vorm ’n deel van die... 
V: Wanneer het julle toe? Jy was toe nog Marion toe ook gewees. Hoeveel vaarte het julle nog 

omtrent gehad met die RSA? 

A: Met die RSA. Ek was direk na die 1964, ja dit was al nuwe een, was ek na Marion en terug, ek 
was ook op ’n aflosreis en toe in 1965, wat ons noem die internasionale sonstilte-jaar, het 
ons weer ’n vaart gedoen na Marion toe en met die besoek aan Prins Edward daardie jaar, ek 
was self op Prins Edward gewees. Ja nee, op Marion was ek ook aan land gewees, ons het nie 
geslaap daar nie. 

V: Dink jy die lewe op Marion en Antarktika verskil drasties? 
A: Ja nogal ja. In terme van kultuur was dit vir my anders gewees op Marion as op SANAE. Ja, ek 

weet nie, dit was net ’n ... 

V: Positief anders, negatief anders...? 
A: Maar SANAE met die mede-wetenskaplikes in die span, was ’n bietjie meer van ’n 

akademiese benadering as by Marion waar dit ’n kleiner span was in die eerste plek. En dit 
was net weerkundiges en tegnici wat daar was, plus ’n medic. 

V: Wat het julle gaan doen op Prins Edward eiland? 

A: Dit is Van Sinderen, Bakker en sy seun wat was soontoe vir ’n ekspedisie op die eiland. Hulle 
het net gaan monsters versamel en ek dink dit was die hoof of die direkteur van die dieretuin 
van Pretoria was ook saam met hulle was, want hy het gaan pikkewyne vang wat toe saam 
terug is.  

V: Het die pikkewyne dit gemaak tot in Suid-Afrika? 
A: Ja. 
V: Maar julle... 
A: So dit het ons die geleentheid gegee want hulle het gesoek na hande om...  



V: So julle het nie actual magnetiese werk gaan doen op Prins Edward eiland nie. 

A: Nee, nee glad nie [lag] dit was bloot vir die lekkerte wat ons saam was. Ja, op die vaart het 
ons opmetings gedoen, het ons ’n ballonvlug gedoen van Marion en toe later op pad terug 
van Marion het ons ook ’n ballonvlug gedoen. Dit was ’n baie beter opset gewees. 

V: Het julle ooit gesukkel om Potch-kassies of spanlede te kry wat vir die jaar afgegaan het as 
ruimtefisici, of kosmiese... 

A: Aan die beginjare was daar voldoende mense gewees wat hulle self as’t aangebied het van 
1964... 

V: Maar toe was jy op... 
A: Ek was net by die Fisika Departement gewees tot einde van 1969, en toe is ek oor na die 

elektroniese diens. Maar daar het ons natuurlik nog baie te doene gehad met die werk van 
Antarktika want ons het die apparate ontwerp. 

V: So was daar ’n tyd wat julle meer gesukkel het om studente te kry, of spanlede. 

A: Ja, by tye. Daar was tye wat daar nie fisika studente was nie, maar per geleentheid het ons ’n 
wiskundige gehad, die ander ou was farmaseuties, maar ’n jaar in ’n mens se loopbaan as jy 
jonk is, is ’n lang tyd om weg te wees en daardie tyd was daar geen internet, geen niks 
gewees op SANAE nie, so die kommunikasie was swak gewees, so jy was as’t ware maar in 
isolasie gewees vir ’n jaar. 

V: Moes jy ooit die keuse maak? Is daar ooit aan jou aangebied om ’n jaar te gaan bly op... 

A: Dit sou sekerlik vir my gewees het om te vra as ek wou gaan, dis nie asof daar nou ’n proses 
was wat gesê het ek moet nou aansoek doen, en ek was nie suksesvol of so iets gewees nie. 

V: Wat was die kwaliteite van iemand wat ’n jaar op Antarktika kon gaan sit en dan nog steeds 
goeie... 

A: In daardie tyd was ’n tegniese aanvoeling was nogal baie belangrik gewees en dan ’n begrip 
van waarmee hulle besig was en wat is die rede waarom hy werk akkuraat moet doen, maar 
ons het goeie mense gehad in daardie tyd. In later jare het ek nie soveel daarmee te doen 
gehad met hoe  , waar die spanlid is nie. Ek het die apparaat voorsien, ek het nie, ek was nog 
tot ’n mate betrokke gewees by die verwerking van resultate, of laat ek sê die finale 
verwerking van resultate. In 1965 was ons Marion toe gewees, ek en Koos, en toe so hier in 
die, seker in Oktober se kant of so iets, was ons op die vaart gewees na Gough en dan 
Tristan. 

V: Het julle afgeklim op Tristan? 
A: Ons kon nie want die kaptein het gesê van die mense wat die vorige jare daar was het hulle 

nie goed gedra nie. Ons het net ballonvlugte gedoen van Gough af en van Tristan... 

V: Van die kus van Tristan af. By Gough het julle daar van die land af ook ballonvlugte gedoen? 

A: Nee, nee dit was baie makliker van die skip af. Wel die terrein is vriendeliker. [lag] 

V: By Gough het julle afgeklim daar? 
A: Nee, aan die einde van daai jaar het ek getrou en dan is dit nie meer so maklik om te kan 

rondvaar vir lang tye nie. Daardie vaart na Gough en na Tristan toe was ook ’n bietjie van ’n 
geskiedkundige waarde gewees en dit was ’n baie lang vaart. Dit was iets soos ses weke 
gewees wat daardie vaart geduur het, want ons het in Tristan gelê en wag vir goeie weer 
want hulle moes gereedskap aflaai. Hulle moes ’n swaar kurktrekker daar aflaai om die hawe 
van Tristan te kon herbou na die vulkaniese skade wat daar aangerig is ek dink in 1960. Ons 
het letterlik vir weke gelê en wag daar vir ’n goeie dag. 



V: Het die mense toe al teruggekeer Tristan toe? 
A: Ja daar was van hulle wat saam met ons teruggery het Kaap toe. 

V: Het julle met hulle enigsins iets te doen gehad? 
A: Ja, wel hulle was deel van die geselskap en die ander ding was daar was ook ’n mediese 

dokter wat op pad was na Tristan, hy en sy vrou wat op die skip was. En op pad  terug was 
daar ook ’n Amerikaner wat ’n ruk lank sosiologiese navorsing gedoen het en hy het 
opnames gemaak van hulle musiek en hy het ons ook geraadpleeg in die proses in verband 
met die beamptes, of die verband tussen die musiek van hulle van Suid-Afrika. Meeste van 
daai musiek was Afrikaanse volksliedjies. 

V: So het hy bietjie ook met julle, net vir julle vertel van die Tristaniete? Wat kan jy onthou van 
die Tristaniete? 

A: Hulle was redelik gereserveerd gewees, maar nie stig of so iets nie, maar hulle was nie 
geselserig nie. Dit was ’n oom en ’n tannie wat op pad was na hulle kinders toe in Engeland. 
Die kinders het agtergebly in Engeland.  

V: Ook in 1965? 
A: Dit was ook in 1965. So Marion was aan die einde van 1965. 
V: En die Shackleton vlugte. Wanneer het hulle begin? 
A: Die Shackleton vlugte was aan die begin van 1962. 1962 was ons besige jaar. 

V: So in 1962 het julle reeds geweet julle gaan ook ’n neutronmonitor kan afstuur Antarktika 
toe, toe julle begin het met die Shackleton vlugte. 

A: Nee, ons het wel geweet dat ons ’n neutronmonitor op die... 
V: Ag, Antarktika toe... 
A: ...’n neutronmonitor op die skip gaan pak. 
V: O, okay. 
A: En op grond van daardie werk van die Japanese wat die snaakse waarnemings hier suid van 

Kaapstad, het ons toe die motivering gehad vir daardie vlugte op die Shackleton. Dit was aan 
die begin van 1962, in Julie, Augustus het ons die ballonvlugte in Calvinia gehad, saam met 
Friedland, waaroor ons gister gesels het, en in Oktober was die vaart gewees na Gough en 
Bouvet waar Koos saam was, en die einde van die jaar was die vaart na SANAE gewees. 

V: Tot wanneer het die Shackleton vlugte aangehou? 
A: Nee dit was nie vir ’n lang tyd nie, ons het, ek dink dit was drie vlugte in totaal... 

V: Is hulle toe later vervang deur vlugte met ander vliegtuie? 

A: Ja. 
V: Vir dieselfde soort werk nou. 
A: Ja, die probleem met die Shackletons was eerstens dat hulle nie gemaklik op ’n hoogte 

groter as 10 000 voet kon vlieg nie, en die reikafstand van hulle was kort gewees. 

V: Nou hoekom het hulle dan nog Shackletons gevlieg. 
A: Hulle was beskikbaar, daar was nie iets beter gewees nie, vir daai tyd was dit ’n redelike 

vliegtuig. 

V: Vlieëniers, was hulle meestal Afrikaans, Engels? 
A: Ja die meerderheid was Afrikaans. 
V: En die bemanning op die skip? 
A: Die voertaal tydens die vlugte was... 
V: En die bemanning op die skip, wat was hulle? Meestal Afrikaans? 

A: Ja dit was nou hoofsaaklik kleurlinge gewees en... 



V: Het hulle help aflaai op Antarktika? 
A: Ja, ja. 
V: So hulle het ook op die ice shelf geklim en help aflaai en so. 
A: Dit was hulle werk gewees. Die ou van die dieretuin het hulle vantevore gevang en net mooi 

verpak word en gelaai word op daai groot rubber dinghies wat hulle gebruik het toentertyd. 

V: En die skeepsoffisiere? 
A: Daar was ’n offisier wat saam was na die eiland toe wat soort van in bevel was van die laai-

operasie. 

V: Maar die skeepsoffisiere, was hulle Engels gewees? 
A: Hulle was Engels, Nederlands gewees en die eerste jare wat ons SANAE toe en na Marion toe   

een van die offisiere, die vierde, wat ’n Afrikaner was, van die Transvaal, en ons het mekaar 
redelik goed geken. Die Shackleton’s is opgevolg met die Hercules wat toe net aangekoop 
was, seker hier in 1963, einde 1962, daar rond, maar dit was nuwe vliegtuie gewees in 1964 
toe ons die eerste. En daardie vlugte was as’t ware maar gunste van die kant van die lugmag 
en so ’n bietjie van ’n reklame-aksie, veral daardie eerste... 

V: So daar is nie betaal vir die Hercules vlugtyd nie. 
A: Sover ek weet nie. Daardie eerste vlugte van 1964 was gereël deur die WNNR en hulle het ’n 

hele reklame-aksie daarmee saam gehad en vir ’n verandering het ons luukse verblyf in die 
Kaap gehad. Dit was hard met sulke vlugte, want dit was nagvlugte. 

V: Hoekom nagvlugte? 
A: Ter wille van die navigasie... 
V: O, met die sterre? 
A: Ja want in die dag is dit net die son wat... 

V: Moeilik om ’n wêreld sonder ’n GPS voor te stel! [lag] 
A: Ja daar was nie eers ’n gedagte nie, veral nie so ver suid nie. 
V: Wat was die verste suid wat julle gevlieg het? 
A: ‘n Suidwestelike rigting was Bouvet en Bouvet eiland, dit is vêr ja! Gelukkig het hulle dit elke 

slag gemaak buiten die keer wat ons dit amper nie gemaak het nie, wat die wind gedraai het 
op pad terug.  En wat interessant was, was die koerante het gepraat van die vlieënde 
laboratorium en as jy in my proefskrif sal kyk, kry jy daar so ’n lysie van die verskillende 
apparate wat daar was, en dit was nogal ’n heel formidabele opstelling wat ons gehad het 
van verskillende goed. 

V: As jy terug dink aan Antarktika, aan die reis Antarktika toe, is daar iets wat spesifiek uitstaan 
aan die tyd op Antarktika? 

A: Wat hoogtepunte was, was die sien van Bouvet, wat nogal ’n indruk maak met hierdie eerste 
groot ysberg wat ’n mens sien. Die eerste aansig van die pak-ys op ’n afstand, die yswand van 
Antarktika, die eerste storm in Antarktika wat ons op die skip was. Die afskeid was maar 
altyd soort van ’n spanningsvolle ding. Die een groep wat bly is om huis toe te gaan maar ook 
nie heeltemal bly nie, en die ander wat as verlate agterbly. 

V: Wat dink jy van toerisme Antarktika toe? 
A: Ek het soort van twee gevoelens daaroor. Ek dink dat my vernaamste reaksie sal wees, los 

hom dat hy nie vertrap word nie wat die normale mens nie soseer ingestel op die bewaring 
van die omgewing, bloot in die hoeveelheid voete. Dit maak hom ’n ontsaglike verskil, maar 
aan die ander kant ek dink dit sal lekker wees om weer ’n draai daar te maak of om dalk ’n 
ander deel te sien daar by McMurdo. 

V: Is daar ’n nut daarin om so veel geld te spandeer op Antarktiese navorsing? 

A: Ja ek dink so, vir Suid-Afrika om nog ’n goeie posisie in die hele studie van die son-aard fisika 
te kan doen, is Suid-Afrika hier nie heeltemal goed geplaas vêr van die magnetiese pole af 
nie.   moet ons ŉ punt hê en die redenasie sou nou wees, ja, maar daar is satelliete was 



daaroor beweeg, maar ’n satelliet is nie ’n ding wat stasionêr daar   om ’n bepaalde punt kan 
beweeg, baie van die werk wat gedoen word   om langtermyn inligting, en daar is nie eintlik 
’n ander manier om dit te doen as om ’n stasie op Antarktika te hê nie. 

V: Suid-Afrikaanse ruimtefisika navorsing op Antarktika of in die Scar- gebied, kom ons stel dit 
nou maar so. Hoe hoog word dit internasionaal geskat? Watter bydrae... 

A: Ek dink redelik hoog, daar is al baie goeie bydraes van die fisici in Suid-Afrika, baie hoë 
aansien internasionaal... 

V: Maar hoe was dit in die 1960’s gewees? 

A: Wel dit was die Engelse gewees, wat so ’n bietjie wes was van ons... 

V: By Halley Bay? 
A: Ja , By Halley Bay en die Russe. Die Japanners het ons, hulle was al klaar gewees met die 

werk, die Syowa [Showa] ek dink hy is gesluit aan die einde van 1961, en dan natuurlik Morse 
in Australië. 

V: En in hierdie tyd, hoe het die wetenskaplike gemeenskap internasionaal gereageer op Suid-
Afrikaanse bydraes? 

A: Normaal. Nie die gevoel gehad dat die sanksie-jare rêrig... 
V: Ja, maar in terme van met Suid-Afrika se ligging en die ligging van die plekke waar Suid-Afrika 

metings kan doen. Het dit ’n bydrae gemaak tot ’n gaping wat daar was? 

A: O ja. Soos   die struktuur van die stralings anomalie wat Prof. Stoker gister vir jou gewys het. 
Die konsentrasie van daardie gebiede is hier suid-wes van Kaapstad op pad na Antarktika so 
dit lê voor ons deur as’t ware en... 

V: En dit was nog nie regtig ondersoek gewees op daai vlak teen die tyd dat julle begin het 
daarmee nie. 

 
 


