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JOHAN VAN DER MERWE 

Datum:   5 Maart 2010 
Plek:    Pretoria 
Vraagsteller (V):  Lize-Marie van der Watt | Geskiedenis Departement |Stellenbosch 
Universiteit 
Antwoordsteller (A):  Mnr J.R. van der Merwe | SANAE10: Weerkundige; Gough 17: Leier  
 
V: Die eerste vraag is hoe het die paadjie tot Antarktika, of betrokkenheid by Suid-

Afrika se Antarktiese program, gelei? 

A:  Jy bedoel nou van ‘n persoonlike kant, van my, af? 

V: Ja, van ‘n persoonlike kant af. 

A:  Oukei, ek was destyds nog besig met opleiding in die Weerburo se tegnikuskursus, en 

die dosent het by die klaskamer ingestap. Hy’t gesê hulle soek iemand om Antarktika 

toe te gaan. En ek het sommer geweet, jy weet. En hy’t die ouens een na die ander 

gevra – daar was omtrent 20 mense in die klas, en hy’t een na die ander gevra, en ek 

was heel laaste op die lys. En al die ander ouens het ‘n verskoning gehad of hulle het 

geweier; hulle het ‘n girlfriend gehad of ‘n kar of iets. Maar ek sommer geweet; toe 

hy begin het, het ek geweet ek sal gaan. En toe dit my beurt is, toe haal ek al my 

boeke van die lessenaar af; ek maak hom mooi skoon, ek haal ‘n muntstuk uit my sak 

uit en ek spin hom op die tafel voor my. Ek weet nie watter kant van die muntstuk bo 

was nie, maar ek het gesê ja. 

V:  Watter jaar was dit? 

A:  Dit was 1968. 

V:  1968. En hoekom sou die ander mense nie wou gaan nie, behalwe vir die verskonings 

wat hulle gegee het? Kan u spekuleer daaroor? 

A:  Ek dink party ouens was al daar – hulle was op Marion en op Gough gewees. Party 

was getroud, jy weet, of hulle het ‘n vaste girlfriend gehad. En Antarktika wat ... Ons 

het eintlik baie min geweet van Antarktika. En die stories wat rondgeloop het – die 

basis is oud; die geboue kraak, jy weet, en dit stink daar binne van die toilet en so – 

so Antarktika het nie daai tyd, onder ons groepie, ‘n goeie image gehad nie. En ek 

spekuleer nou, maar ek dink dit is maar wat dit was. 

V:  Hoe ‘n deel was Marion en Antarktika van die Weerburo se opleiding gewees? 

A:  Nee, dit was nie deel van die opleiding nie, maar dit was ‘n taamlike algemene ding 

dat ons mense afgaan soontoe. Jy weet, die ouens werk oral oor Suid-Afrika by 

weerstasies oral oor. En in die proses ontmoet jy mense wat daar was. Hulle praat 

daaroor, vertel stories en gesels, en ‘n groot persentasie van die ouens gaan eilande 
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toe; veral eilande. En miskien ‘n jaar of twee op die eilande, Marion of Gough-eiland. 

Maar ouens wat Antarktika toe gaan, was ‘n bietjie skaars gewees. En ekself het 

eintlik baie min met sulke ouens te doen gehad. 

V:  In hoe ‘n mate was jy bewus gewees van Antarktika vooraf, en die eilande, voor jy 

nou met die opleiding begin het by die Weerburo. 

A:  Nee, nie baie nie. Ek weet daar was eenkeer op skool iemand wat kom skyfies wys 

het – dit was miskien Hannes le Grange gewees. Dis maar eers toe ek by die 

Weerburo begin werk het dat ek weer met hierdie plekke kennis gemaak het. 

V:  Wat is die stories wat die mense meestal vertel het oor Marion? 

A:  Hulle vertel maar ... Oe, dis nou moeilik om so lank terug te dink. Stories van die 

leefwyse, die kos wat hulle gehad het, probleme – partykeer probleme tussen 

mense. Ek weet die basis het daai tyd op Marion afgebrand – ek weet nie of jy 

daarvan gehoor ... Ek het ‘n ou geken wat daai tyd daar was ... 

V:  Wat het hy daarvan vertel? 

A:  Hy’t vertel hoe dit gebeur het. Hulle het ‘n verwarmer ... ‘n Paraffienverwarmer het 

oorgeloop in die droogkamer – jy weet, waar hulle klere ophang om droog te word. 

Dis hoe die brand ontstaan het. En die hele basis is afgebrand. En hy sê hoe hulle 

soos weeskinders daar rond gepik het tussen die as en so om te kyk wat oorgebly 

het. Hulle het g’n kommunikasie gehad nie. En destyds ek dink was die reëling dat  as 

daar vir twee dae nie kommunikasie was nie, dan stuur hulle ‘n Shackleton om te 

gaan kyk. So oukei, na twee dae, het die Shackleton oorgekom en ‘n radio laat val. 

Toe’t hulle nou vertel wat gebeur het.  

V:  Wat het hulle vir daar twee dae gedoen wat daar nie kommunikasie was nie? Hoe’t 

hulle oorleef? 

A:  Well, baie blikkieskos ... Ek weet nou nie. Jy weet, ek praat van stories lank terug; dis 

eintlik iemand anders se stories. Ek ken nie al die details nie.  

V:  Maar dit klink vir my mense het meestal ‘n positiewe ervaring gehad op Marion, 

waarvan hulle vertel het? 

A:  Ja, hulle vertel van ... Eintlik, die ouens wat vertel het, het ek dink baie goeie 

ondervindings gehad. Hulle vertel van probleme met ander mense. Soos ek het 

gehoor ‘n medic wat nie gelukkig daar was nie, en hy’t aanmekaar tamatiesous 

geëet, totdat die goed was uit sy liggaam gekom het was bloedrooi. Toe wys hy vir 

die mense kyk daar in die toilet: dis rooi, dis bloed. Hy’t ‘n maagseer. Hy moet huis 

toe gaan. Toe stuur hulle die skip om hom te gaan haal. Die skip vat hom terug, en hy 

verdwyn, jy weet. 

V:  Watter voorbereidings was daar destyds om Antarktika toe te gaan? 
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A:  Kan ek gesels op my eie tyd? 

V:  Ja. 

A:  Ons is voor die tyd vir drie weke opleiding by Voortrekkerhoogte. Ons het daar in die 

offisiersmenasie gebly. En dit het meestal gegaan oor liggaams-... Jy moes fiks wees – 

elke oggend gaan draf; eers 2 myl, toe 4 myl, toe 6 myl, om fiks te word. En dan vir 

ontbyt moes jy ‘n pak aantrek, want jy bly saam met die offisiere, in hulle grand 

eetplek, jy weet. En dan agterna het ons gegaan vir verskillende opleidings, soos 

brandbestryding en kos ... kookopleiding, en bergklim – jy weet, hoe om met toue te 

werk; hoe om driepootstellasies op te rig; hoe om te oorleef in die koue. Jy sal nooit 

glo ... Ons moes gaan, ons moes in die veld rondloop en bessies en sprinkane soek, jy 

weet, om te kan eet, maar in Antarktika is daar niks sulke goed nie. 

V:  Ja, die bessies van Antarktika ... ! En vir Marion, die voorbereiding? Wanneer was jy 

die eerste keer Marion toe? 

A:  Oukei, ek was nie Marion toe nie; ek was Gough toe gewees. Daar was die situasie 

effens anders, want die spanne was destyds sewe ouens gewees. En van die vorige 

span het vyf ouens besluit hulle gaan vir ‘n tweede jaar bly. Ek was al by SANAE 

gewees, so ek het deur die voorafopleiding ding gegaan. Daar was net een nuwe ou. 

Daar was vir ons twee ouens was daar geen voorafopleiding. Ek het die nuwe 

spanmaat saam met my – dit was die medic gewees; ek het hom eers in die Kaap 

ontmoet, toe ons op die skip klim. 

V:  En hoe het hy toe die lewe hanteer op Gough sonder opleiding? 

A:  Nee, goed. Dis ‘n ou ... ‘n baie praktiese ou gewees, die medic. Hy kan kosmaak ... Jy 

weet, hy was ‘n geskeide man; hy kan vir homself kos maak. So hy was oraait. Maar 

jy weet, voor die tyd was daar nie daai saam bonding gewees by die span nie, wat jy 

in die opleidingstyd kry nie. 

V:  Hoe was dit toe gewees om na hierdie “nuwe” ou span toe te gaan? 

A:  Dit het die lewe eintlik vir my baie maklik gemaak, want die ouens het goed met 

mekaar klaargekom. Hulle het die werk geken – jy weet, hulle het die basisroetine 

geken. Ons kon eintlik maar mekaar in rat inval en maar net aangaan soos voorheen. 

Jy weet, ek was die senior ou; ek was die spanleier, en ek dink hierdie ouens het my 

goed laat lyk, want ons was gemaklik met mekaar; hulle het die werk geken; daar 

was nie probleme tussen ons gewees nie. 

V:  So as leier het u basies van buite af gekom om hulle te gaan lei, maar gelukkig was 

dit ‘n goeie span gewees? 

A:  Ja, ja.. 

V:  Hoe het daardie dinamiek toe gewerk toe u uiteindelik daar aankom? 
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A:  Nee, dit het goed gewerk. Daar was nie probleme nie. Ek het vir die ouens gesê kom 

ons gaan aan soos voorheen. As daar veranderinge is, dan kan ons ... As hulle 

veranderinge wil hê, dan kan ons daaroor gesels. 

V:  Oukei. Terug na Antarktika toe. Toe u nou die eerste keer ... Was u hierbo gewees en 

moes u toe afgaan Kaapstad toe? 

A:  Ja. 

V:  En was daar pers op die kaai gewees toe julle weg is? 

A:  Daar was kort-kort koerantverslaggewers, jy weet, met die opleidingtyd, wat kom 

kyk het wat ons doen en hulle het ‘n beriggie daaroor ingesit. En die Kaap ook; daar 

was ... 

V:  Kon julle met hulle praat? 

A:  Ja, ja. Hulle het natuurlik meestal met die leier, met die senior ouens, gepraat. Jy 

weet, ek was heel onder; ek was die junior – SANAE toe was ek die junior gewees. 

V:  Hoeveel was julle in daai span gewees? 

A:  Altesaam 16. Ons was eintlik in effek twee spanne – die 12 ouens wat in die 

hoofbasis bly, en dan die 4 ouens wat na die Bergen-basis toe sou gaan. 

V:  Het hulle ander opleiding gehad, daai 4 ouens? 

A:  Nee, hulle het saam met ons opleiding gedoen. 

V:  En was dit die eerste keer dat jy op ‘n skip gevaar het? 

A:  Ja. 

V:  Hoe was dit gewees? 

A:  Dit was ‘n moerse avontuur! 

V:  Is dit?! In watter opsig? 

A:  Wel, alles was nuut. En alles was ‘n avontuur. 

V:  Was dit die RSA? 

A:  Dit was die RSA, ja. 

V:  Hoe het julle kajuite gelyk? 

A: Ek weet ons was drie ... Ek dink daar was vier slaapplekke in ‘n kajuit, maar ons was 

drie – die drie weerkundiges was saam in ‘n kajuit gewees. Ek weet daar was ‘n 

wasbak; jy weet die drie slaapplekke, ‘n wasbak ... Ek kan nie onthou of daar ‘n 

klerekas ... Daar was waarskynlik ‘n kas vir klere en goed. 

V: Het julle drie weerkundiges mekaar vooraf geken, voor die opleiding begin het? 
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A:  Nee. Ek het geweet van die ouens, maar ons het mekaar met die opleiding ontmoet. 

V:  En was daar enigsins ‘n onderskeid tussen dis die weerkundiges, dis die geoloë ... ? 

Hoe het dit gewerk? 

A:  Daar was ‘n bietjie in groepe. Kyk, die weerkundiges was saam in die kajuit; die ... Ek 

weet nie waar die ander ouens geslaap het nie of hoe hulle ingedeel was nie. 

V:  Hoeveel mense was saam met die span af gewees? Ongeveer. Was daar 

wetenskaplikes wat saam was net vir die ... wat ons nou vandag die take-over noem? 

A:  Ja. Daar was 4 ouens van DOW gewees. Daar was ek dink een ou van die 

Departement. En daar was ‘n paar wetenskaplikes – ek dink drie of vier; ek’s nie 

seker hoeveel. Dis in my boek opgeteken – ek sal moet opkyk as jy nou rêrig wil 

weet. 

V:  Oukei. Dis reg. En hoe was die vaart self? Toe julle nou hier by die Roaring Forties 

kom? 

A:  Die eerste dag of so was ek oraait gewees. Toe word ek verskriklik seesiek vir drie 

dae, soos die meeste ouens. En daarna was ek oraait; jy weet, toe kon ek eet soos ‘n 

wolf, en ek het oral oor op die skip ... Dit was meestal bewolk gewees, reënerig. Ek 

het probeer om oral oor die skip te gaan, sonder om ‘n nuisance van myself te maak. 

V:  Wat het julle gedoen op die skip? Moes julle help werk? 

A:  Nee. Ons het nie soos vandag ... Ons het nie eens weerwaarnemings gedoen op die 

skip nie. Daar was van die Vloot se mense wat goed in die see gegooi het vir 

seestrome ... Dit was eintlik blêrrie vervelig ... Die voëls was fascinating, en om te 

sien hoe die skip deur die deining en so gaan, jy weet, dis als nuut. Maar dis koud en 

reënerig – jy kan nie heeltyd buite staan nie. Jy kan nie plate speel nie, want ... 

Onthou jy plate? Daar ronde, swart goed ... ! 

V:  Ja! ... Verniel plate, met die naald; jy moet so mooi oppas ... 

A:  Ja. En vervelig. Daar was nie lugreëling nie, so as daar nou ‘n storm is ... Die skip rol; 

jy kry die reuk van die enjinkamer en die kombuis. Jy kan nie die venster oopmaak 

nie, want dan kom die water in. 

V:  O. Hoe het julle julleself dan vermaak? 

A:  Jy moes maar lees. Party ouens was permanent seesiek – hy’t in sy cabin gebly, 

heeltyd. Jy moes eintlik maar jouself net ... in jou gedagtes besig hou. Die skip het só 

gerol, dis onsmaaklik. Jy kan nie soos dambord speel of skaak speel nie – die goed 

skuif rond. 

V:  Hoeveel boeke kon jull saamvat? Was daar ‘n beperking gewees? 
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A:  Ons kon 40 boeke saamvat per persoon. Maar daai goed was verpak gewees; jy het 

dit eers by SANAE kry. So jy kon nie op die skip daarvan gelees het nie. En jy weet die 

... Dis nie soos op die Agulhas, waar elke cabin sy eie badkamer en toilet gehad het 

nie; daar was ‘n gemeenskaplike badkamer. Ek dink daar was drie toilette en twee 

storte gewees. En die storte was gesluit. 

V:  Hoekom? 

A:  Die skip kon nie, soos die Agulhas, water produseer nie. Hy’t ‘n tenk vol water gehad, 

met ek dink 300 ton. 

V:  Sjoe. 

A: En dit moet jou hou vir die vaart. So hulle het die storte net op Saterdagmiddae 

oopgemaak. 

V: ... ! En op SANAE? Hoe gereeld kon julle dáár stort? 

A:  Net die skivvy kon bad. Ons het nie storte gehad nie. Ek weet nie wat die rede is, 

maar ons was 12 ouens gewees, en elkeen het een dag skivvy beurt gehad. So ons 

kon ... elke 12de dag kon jy bad en wasgoed was. 

V:  O oukei, ek verstaan. Het dit enige iets te doen gehad met die feit dat jy ‘n skivvy is? 

A:  Ja, die skivvy moes water maak. Hy moes sneeu gooi en smelt en water maak. 

V:  Hmm. Is die skip direk Antarktika toe? 

A:  Daai tyd, ja. 

V:  Julle het nie by eilande omgegaan? 

A:  Nee. Ons het eers by Bouvet verbygegaan, maar ons kon nie die plek sien nie. Ek kan 

nie onthou of dit oor slegte weer was en of ons in die nag daar verby is, maar ons het 

niks gesien nie. 

V:  En toe julle by die 60 breedtegraad kom, was daar ‘n spesiale seremonie gewees? 

A:  Nee! 

V:  Nie? 

A:  Die ouens wat die seremonie gereël het, of sou reël, was almal seesiek ... ! So ons het 

vrygespring. 

V:  En later jare? 

A:  Later jare, toe ek op die Outeniqua af is, toe het hulle my deur daar ding gestuur. Dit 

was in 1996; Februarie 1996. Toe’s ek ge-initialise.  

V:  Toe eers? ‘n Hele paar jaar later ... ! 

A:  Ja. Die ouens het gesê hulle sal niks doen nie, maar hulle het alles gedoen. 
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V:  Is dit? En wat is alles? 

A:  Hulle spuit jou nat met ‘n tuinslang en druk jou kop in goeters in en gooi jou met 

goed. En as jy wil stort ... Op die Agulhas, as jy wil stort na hierdie ding, dan vind jy 

die warm water werk nie. Maar wat die donners gedoen het ...  Daar was net warm 

water, kokend-warm water. 

V:  Dan kan jy rêrig niks doen nie! 

A:  Ja, jy kan rêrig niks doen nie. 

V:  Was dit nou op die Outeniqua? 

A:  Dit was op die Outeniqua, ja. 

V:  Hoekom was die Outeniqua daardie jaar af? 

A:  Hy’t gehelp om te bou, met die bouwerk van die nuwe basis, om vrag af te vat en so 

aan. 

V:  Wat was jou doel op daai rit gewees? Op die Outeniqua-rit? Wat moes jy gaan doen? 

A:  Die hoofdoel ... Dit was ‘n tyd toe ons ... Hel, wat wás my doel gewees? Oukei, ons 

moes die weerstasie vervang op Bouvet. Ek kan nie onthou dat ek ‘n spesiale mission 

gehad het nie, maar dit was ... op die skip, om waarnemings op die skip te doen, en 

om af te gaan na die nuwe basis en net myself up to date te bring met die bouwerk – 

jy weet, hoe dit vorder – en dan weer terug. 

V2: Was jy ‘n verteenwoordiger van die Weerburo gewees? 

A:  Ja. 

V:  Oukei. Nou terug na die eerste, na SANAE 10. 

A:  Oukei. 

V:  Het julle vasgesit? 

A:  Nee, nie veel nie. Ons het Januarie ... Ek’s nie seker van die datum nie, maar ons is 

omtrent middel-Januarie ... Jy weet, so dis jou somerseisoen. En teen daai tyd het 

baie van die pakys en so aan al weggebreek, so ons is in omtrent ‘n dag en ‘n half 

deur die pakys gewees. 

V:  O. 

A:  Wat nogal, jy weet, vir ‘n klein dingetjie soos die RSA, was dit glad nie sleg nie. 

V: Ek gaan dit nou weer vra: waarvoor staan RSA ... ?! 

A:  Rowing Slowly Along! Ek dink dis die “Republiek Suid-Afrika”. 

V:  Eerste indrukke van Antarktika, toe julle nou daar aankom, waar ook al; hoe ‘n mens 

nou voel. Jy’t nou daar aangekom. 
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A:  Dis asof jy in ‘n tower ... in ‘n ander wêreld is. Als is anders. 

V:  Watse ... “Als is anders” – hoe? 

A:  Wel, eers net uit ysberge, jy weet. Die ysberge ... Ons is ouens wat van Suid-Afrika ... 

Jy weet niks van sneeu of van ys of enigiets, en hier sien jy hierdie wonderlike goed.  

A:  Jy weet, toe ons by die yswand aankom ... Dit was bewolk, so alles was so grys, grou, 

gryserig. Die see was doodstil; dit was soos ‘n spieël. En dan sien jy die weerkaatsing 

van die yswand en die ysberge in die see. Dit was magic. Jy kan eintlik nie rêrig 

beskryf. 

V:  Hoe het julle ... Het julle bietjie begin leer van die verskillende ys wat mens kry? 

A:  Nee. Dit het ‘n ou maar self opgelees en uitgevind deur te praat met ander mense. 

V:  Het julle growlers teëgekom? 

A:  Ja, ook nie veel nie. Dis eintlik miskien ‘n kritiek teen die opleiding van daai tyd, is dat 

ons het geleer van kookkuns en brandbestryding en so, maar hulle het nooit vir ons 

gesê hoe lyk die basis. En dit gebeur vandag nog. 

V:  Oukei. Hoe’t julle afgelaai? Hoe het die aflaaiproses gewerk? 

A:  Ons het op die ... partykeer op die pakys afgelaai; ander kere teen die yswand. Daai 

tyd was die yswand nog laag; hulle kon direk op die yswand aflaai. Hulle het in buktas 

ingegaan, en waar die inhamme is, daarso het hulle afgelaai. 

V:  Is die yswand nou te hoog om dit te doen? 

A:  Ja. Hulle het in die ... Later jare het baie van daai buktas, jy weet daai skiereilandjies, 

of wat jy dit noem, weggebreek, en soos wat hulle wegbreek het die ys al dikker en 

dikker geword. En dis hoekom deesdae moet hulle by Neumayer, want dit is die ... 

Die ysbank is nou te hoog. Jy kan nie meer aflaai nie. 

V:  So hulle laai deesdae by Neumayer af ... Op dieselfde wyse – met hyskrane? 

A:  Met hyskrane, ja. Hulle kan ligte goed soos..., kan hulle met ‘n helikopter aflaai en op 

slees en dan binneland toe vat. 

V:  Was daar ‘n helikopter gewees op hierdie ... ? 

A:  Nee. Nee, ek praat van nou se tyd. 

V:  Nee, ek vra van destyds. Was daar ... ? 

A:  Nee. 

V:  Wanneer het die eerste ... Suid-Afrika hulle eerste vlugte begin maak op Antarktika? 

A:  O, ek dink dis met die Agulhas; dit was eerste op die Agulhas. Ek weet nie die datum. 

V:  Oukei. So die RSA het nie ‘n vliegdek gehad nie? 
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A:  Hy het ‘n vliegdek en ‘n hanger gehad, en ek dink op een van die vroeë vaarte was ‘n 

helikopter gewees, maar nie in ons tyd. Ons het twee vastevlerkvliegtuie gehad, 

maar dit was die Belgiese somerspan. Hulle het die Otter voor op die hatch en ‘n 

klein Cessna binne in die hanger. So ons was Suid-Afrika se grootste aircraft carrier! 

Maar daai goed moes hulle eers op die ys neersit en dan die vlerke aanskroef, en dan 

opstyg. 

V:  Wanneer het die Belge julle gejoin? Op die kaai eers, of ... ? 

A:  Ja, in die Kaap. 

V:  In die Kaap. Het julle hulle daar ontmoet ook? 

A:  Ja. 

V:  Hoe was die samewerking tussen die Belgiese verteenwoordigers ... Was hulle 

vlieëniers meestal gewees, of ook wetenskaplikes? 

A:  Vlieëniers ... Kyk, ek speculate nou. Kyk, ek’s daai tyd ‘n vreeslik junior outjie gewees, 

en die reëlings met die Belge, dit was deur die hoëre ... 

V:  Oukei ... 

A:  Maar daar, was daar moes vlieëniers gewees het en tegniese ouens, en ‘n paar 

wetenskaplikes. Daar was 12 altesaam. 

V:  Oukei. 

A:  En my samewerking met die Belge was soos in partytjies ... 

V:  O! 

A:  Ek het eenkeer saam met hulle gevlieg met die otter, oor die yswand en so. En dit 

was ook baie lekker, magic, gewees. 

V:  Oukei. So julle het goed oor die weg gekom met die Belge? 

A:  Ja. 

V:  Hoe was dit om die ou span te ontmoet? 

A:  Hulle was op die bukta om ons te verwelkom, en hulle het maar skurf gelyk, jy weet, 

met lang hare en baard, en vuil klere en so. Ek het gedeel saam met ‘n ou met die 

naam van Hennie Aucamp. Ek het hom vroeër geken in Windhoek – ons het daar vir 

‘n ruk saamgewerk. So dis die een ou wat ek geken het. En hy’t my gewys ... Ons het 

saam in sy kamer geslaap, en hy’t my die basiese roetine gewys – die roetine van 

weerwaarnemings doen, en ook die basisroetine – jy weet, wat die skivvy moet 

doen. So hy’t vir my ontvang en tuisgemaak ... Dis eintlik ... Nie ‘n probleem gehad 

met die ouens nie; goed saamgewerk. 

V:  So julle het baie by hulle geleer ook? 
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A:  Ja. 

V:  Hoe’t die basis gelyk? Beskryf bietjie die basis. 

A:  Oukei, daar moet ‘n mens eintlik foto’s sien. Dis baie makliker as daar foto’s is. Maar 

dit was ‘n houtkonstruksie, balke bo en onder die geboue. Die basis was daai tyd 

amper 40 voet onder die oppervlak. 

V:  So ‘n mens moet ‘n leer afklim? 

A:  Ja, jy’t in ‘n skag afgeklim, vertikale skag. Daar was altesaam 5 skagte gewees. Ek 

moet eintlik ‘n plan en foto’s en so ... 

V:  Ek sal dit nog graag wil sien, ja. Het julle elkeen in julle eie kamer gebly toe julle 

alleen gelaat is? 

A:  Ja, vir die ... Ja. Aanvanklik, met die oornametyd, is daar hopeloos te veel mense. 

Party ouens het buite in tente geslaap. 

V:  Het jy ooit buite in ‘n tent geslaap? 

A:  Ja, met die veld trip. Maar dit kom nog; dis ‘n ander ... 

V:  Dis ‘n ander storie. 

A:  Ja. En die basis was baie oud gewees. So van die gewig van die sneeu van bo het van 

daai balke begin kraak. En ons het baie werk deur die jaar gehad om daai balke weg 

te kap. Jy kap die ys weg, dan sit jy nuwe stutpale in, jy weet, nuwe sinkplate bo – dis 

groot. En dan moet jy al die ys wat jy weggekap het, moet jy in dromme sit en dan 

met die muskeg uittrek buite, en dit gaan weggooi. Dit was groot werk gewees. 

V:  Dit klink na groot werk. Hoe was dit toe die ou span en die RSA vertrek het? Wat was 

die gevoel gewees? 

A:  Dankie tog, hulle is weg! 

V:  Ja. En toe julle nou terugkom op basis, het julle ‘n spesiale aandete gehad? 

A:  Nie ‘n aandete nie. Ons het eintlik baie laat in die nag terug gekom, want die skip het 

so met sononder vertrek. Jy weet, daar gaan hy teen ‘n son onder; trane in die oë. 

Ons sê hiep-hiep hoera! die skip is weg. En ons het gereken – toe’s dit al donker – dat 

ons gaan nou op ‘n spore terug ry basis toe. En ons leier – hy was twee jaar 

vantevore daar gewees – hy ken die wêreld; so bogger die spore, hy weet waar hy is. 

Toe verdwaal hy! En hy’t omtrent tot ... die hele nag in sirkels rondgery. Ons het 

omtrent eers eenuur by die basis aangekom. Nou oraait, toe’t ons ... Toe was daar ‘n 

klein vergadering gewees, waar ‘n ou nou gesê ... Jy weet, die basis is nou ons eie, en 

ons drink champagne en ons drink ‘n toast en so aan. So daar was nie ‘n groot ete 

nie. Daar was net daai klein geselligheid. 
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V:  En die weersomstandighede toe julle daar aangekom het, in daai tydperk wat die 

skip nog daar was en julle moes teruggaan na die basis toe en die skip is weg? Hoe 

was die belewenis van die weersomstandighede? 

A:  Kyk, die koue was nie so erg nie, want dit was somertyd. So die temperature was hier 

om en by vriespunt tot -10, -15. En dan as daar ‘n storm kom, dit was ook nie te erg 

gewees nie. Die ergste storms het maar eers later in die jaar gekom. Die sneeu was, 

jy weet, van die relatiewe warmte, soos nat suiker. Jy sak weg, jy weet, jou enkels. En 

jou skoene word nat en jou kouse word nat. 

V:  Was dit jou eerste ervaring van sneeu gewees? 

A:  Ja. 

V:  Hoe lank het die son in daai tyd ... In Januarie, hoe lank skyn die son? 

A:  Oukei, hy’s 24 uur ‘n dag is hy bo die horison, vir ‘n tyd van omtrent twee maande. 

En dan begin hy ‘n dip vat, jy weet, soos die winter nader kom. En daai dip word al 

langer, so in die winter het jy 24 uur wat jy nooit die son sien nie. Want dis nie 24 uur 

aanmekaar stikdonker nie. Jy’t hier in die middel van dag, het jy so ‘n skemerte. Jy 

weet, so vir omtrent 2 uur. Die son is dan 4o onder die horison. 

V:  Oukei. 

A:  So jy’t so skemerte in die middel van die dag. 

V:  Hoe is die belewenis van 24 uur sonskyn? 

A:  Daai tyd ... Ek het gewonder hoe sal ek dit ... Hoe sal dit my raak. Maar dis eintlik 

normaal. Jy weet, dis iets wat jy verwag; dis normaal. En ons ouens in die basis het ‘n 

vaste roetine. En ook onder in die basis, as jy die lig afskakel, is dit donker. 

V:  O, oukei. 

A:  Jy’t jou waarnemings op sekere tye. Jy’t jou radio skeds op sekere tye. Jy’t jou etes 

op sekere tye. So jy bly min of meer in ‘n roetine. Ek dink ouens wat dit geaffekteer 

het, is ouens wat in die veld is, soos geoloë. 

V:  Oukei. 

A:  Want hy hou aan met werk tot hy moeg is. So hulle hou ... Hulle bly nie by jou etes 

op etenstye. Jy weet, hulle hou miskien werk tot 8 uur, of 10 uur, of 12 uur die nag, 

want dis lig, en dan gaan slaap hy. En oor hy laat gaan slaap het, staan hy eers lunch 

tyd op, jy weet. 

V:  Ja, ek verstaan. En die 24 ure donker, of relatiewe donker? 

A:  Ook dieselfde. Jy’t jou basisroetine. Jou lewe word gereël deur die basisroetine. Jy 

weet, jy’t jou waarnemings op sekere tye; etes ... radio skeds op sekere tye. Die 
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wetenskaplikes het dinge wat hulle sekere tye van die dag moet doen. Die mechanics 

moet jou enjins check, diesel intap, jy weet. ‘n Ou soos miskien jou mediese dokter, 

hy kan uit fase uitraak, want hy’t nie ‘n vaste program nie. 

V:  Nou ‘n dag in die lewe van ... Wat was u offisiële term dan, ‘n weerman, ‘n 

weertegnikus, metkassie? Is julle toe al metkassies genoem? 

A:  Ja. 

V:  Is julle toe al metkassies genoem? 

A:  Ja. 

V:  Hoe verloop die lewe van ‘n metkassie in 1969? 

A:  Ons was drie ouens gewees. Daar was drie skofte: ‘n dagskof, ‘n nagskof, en ‘n 

“afskof”. Nou die af ou, hy was eintlik op standby. Hy moes net hier en daar ‘n bietjie 

help met die loslating van die ballon. En hy was ook die ou wat beskikbaar is vir 

algemene werk. Nou die dagskof, jy doen waarnemings sekere tye van die dag – ek 

kan nou nie presies onthou wat elke ou gedoen het nie. Jy doen waarnemings elke 

uur. Ander tye van die ... Elke uur, ek dink van 6 uur tot 12 uur, en dan van 12 uur tot 

... die res van die dag, elke drie uur. Doen ‘n waarneming, gee dit vir die radio-

operateur om uit te stuur, en jy weet, jy moet goed in boeke skryf en maandelikse 

gemiddeldes uitwerk. Daai tyd is alles met die hand gedoen; daar was nie rekenaars, 

calculators nie. Ons het tabelle gebruik, deeltabelle en skuifliniale en so. En dan ons 

het elke nag, middernag, ‘n ballon opgestuur. So al drie ouens moes elke nag daar 

wees vir die ballonloslating. 

V:  Oukei. 

A:  So die ou wat op nagskof ... was 12 uur uit fase met die ander. Sy ontbyt was ons 

aandete. Jy weet, staan op 6 uur in die aand, eet aandete, en dan begin hy met 

voorbereiding vir die ballonopstuur – pomp die ballon op, jy weet, toets die 

instrument, en die ballon laat uitgaan met ‘n skag. Dan’t jy twee ouens nodig gehad 

om die ballon te volg, jy weet, om die data te ontvang en te verwerk en in kode om 

te sit en uit te stuur. Een ou het druk, temperatuur en vog gedoen; en die ander ou 

het windrigting en windspoed gedoen. 

V:  En het julle skofte geruil so al om die week, 12 ure? 

A:  Ja, ons het elke naweek omgeruil. 

V:  Elke naweek? 

A:  En die weerkundige op nagdiens, hy was ook die nagwag. Jy weet, as al die ander 

ouens slaap, dan is hy die een wat wakker is. En hy moes elke uur, behalwe nou vir sy 

weerkundige werk, moes hy die basis patrolleer. 
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V:  Waarvoor? 

A:  Vir veiligheid. 

V:  O. 

A:  Ek het self twee keer op ‘n brand afgekom. 

V:  Sjoe. Wat hoe ontstaan? 

A:  Die een het ontstaan, want ‘n dieselpyp hier in die enjin het deurgeskuur, en hy’t 

diesel op die enjin se uitlaat manifold gespuit. 

V:  Sjoe. 

A:  En toe ek by die diesel shack, ‘n uur by die diesel shack, toe’s dit net rook – stoom of 

wat – maar ek kon nie sien nie. Ek het my flou geskrik en die mechanic gaan roep. 

Toe’t hy die spaarenjin aangeskakel en daai ene afgeskakel. Toe’t ons gaan koffie 

drink tot die enjin afgekoel het, en dit reggemaak en toe weer oorgeskakel. Dit was 

oraait. En net ‘n paar dae later, toe’t een van die enjins ... Ek was op nagdiens. In die 

dag het een van die enjins oorverhit, en toe ek nag daar aankom, toe’s daar van die 

balke aan die brand – dis ‘n rêrige brand gewees. 

V:  Sjoe. 

A:  Toe’t ek net gehardloop en die ouens gaan roep, en toe met ‘n brandblusser probeer 

... Die brandblusser het nie gewerk nie, toe slaan ek sy kop af teen ‘n paal en ek 

spuit, maar dit was CO2, so die vuur het elke keer weer ... 

V:  Begin. 

A:  Begin, ja. Ek wou nie water gebruik nie, want ek’s bang vir ‘n kortsluiting. En ek’s 

bang dan is dit stikdonker; dan kan niemand iets sien nie. Toe’t die mechanic gegaan 

en hy’t ligte, batteryligte, gaan haal. Ons het die enjin afgeskakel, en toe het ons 

water daarop gegooi. 

V:  O. 

A:  Wat gebeur het, is,  toe die enjin oorverhit, toe’t daar van die stukkies koolstof en so, 

wat teen die uitlaatpype vasgesit het, van die hitte afgeval. En dit het op balke geval 

en dit het begin smeul. 

V:  Oei! 

A:  En toe aan die brand geraak. 

V:  En daarna voel mens seker baie verlig? 

A:  Ja. Jy weet, ons kon almal ... Want jou voorraad diesel vir die enjins is net buite. 

V:  Sjoe. 
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A:  En daar was eenkeer ... ‘n Ander ou het dit ontdek. Die stoof het aan die brand 

geslaan. 

V:  Was daar iets op die stoof gewees? 

A:  Nee. Dit was ook in die nag gewees. Een ou het die gewoonte gehad, hy draai die 

stoof aan om koffie te maak – dis ‘n dieselstoof gewees, so hy gee hom meer juice, 

hier, om koffie te maak. Hy maak sy koffie en toe gaan slaap hy. En toe’t die diesel 

oorgeloop en aan die brand geslaan. En toe’t die, ook die nagwag, die spulletjie 

ontdek en met ‘n poeierbrandblusser het hy dit doodgemaak. 

V:  Het julle dieselfde soort roetine gehad op Gough? 

A:  Ja, ek het dieselfde roetine gehad. 

V:  Ook die drie weerkundiges wat mekaar aflos? 

A:  Ja ... Oukei, daar was ... Ons was vier weerkundiges, want ons het twee keer ‘n dag 

ballon gedoen. 

V:  O, oukei, ek sien. Nou die volgende ding is: wat het julle gedoen vir ontspanning op 

die basis? Op SANAE? 

A:  Op SANAE ... Ons het 20 movies gehad, wat ons elke Saterdag gewys het; elke 

Saterdag een of twee. 

V:  Watter flieks was dit? 

A:  Daar was nogal goeie flieks, goeie akteurs. Ek sal weer moet opkyk, maar daar was 

goed soos ... Wel ouens soos Kirk Douglas en John Wayne en Frank Sinatra en Julie 

Andrews dink ek was daar gewees. Robertson Morley Justice ... 

V:  Wie kon hierdie flieks kies? 

A:  Daar was voor die tyd, met die opleiding, ‘n lys gewees, en elke ou ... 

V:  Die rolprente, en dit was mense soos Julie Andrews ... 

A:  Ja. Daar was party wat ons oor en oor kon kyk. Daar was byvoorbeeld een van die 

Marx-broers gewees, en “Hatari” van John Wayne – ek kan nie onthou wat die mooi 

meisie se naam was nie – en “The Fast Lady” – ek dink Julie Andrews het daarin 

gespeel. Daar was Sean Connery; daar was wat hy in gespeel het. 

V:  Ja. Hy was ‘n jong laaitie dan seker? 

A:  Ja. En dan Saterdae het ons ook, saam met die rolprente, ons voorraad bier vir die 

week gekry. So elke ou het drie blikkies bier ... Jy weet, dit was jou kwota vir die 

week. 

V:  Wie’t die bier aangekoop? 



15 
 

A:  Die Departement. 

V:  O, het die Departement julle bier verskaf? 

A:  Ja. Hulle het voor die tyd gevra wat drink jy? So ek sê Black Label, en ek kry drie 

blikkies bier per week. Daar was ook goed soo wyn, champagne en sterk drank, was 

daar vir die basis gewees. Die wyne was meestal vir spesiale geleenthede, as ‘n 

verjaardag of ‘n Kersfees, of so. 

V:  Wie’t wag gehou oor hierdie kwotas? 

A:  Die mediese dokter. Hy’s die ou wat die kwotas ... En daar was ook ‘n 

ontspanningskomitee. 

V:  O? 

A:  Hulle het saam – jy weet, die eetgoed en die bier en die drank en so aan – het hulle 

gereël. En dan die mediese dokter, hy’t ook die kos uitgedeel.  

A:  Daar was nie veel ander goed. Daar was goed soos snoeker – die ouens het baie 

snoeker gespeel op ‘n kwart-grootte snoekertafel. 

V:  Wanneer is dié af? 

A:  Hy was daar toe ons daar gekom het. 

V:  O, oukei. 

A:  Dit was baie lekker ontspanning vir party ouens, want jy kan inkom, sê maar voor 

ete, en jy speel ‘n paar potjies en ... Daar was speletjies soos veerpyltjies; goed soos 

kaartspeel en dambord en tafelspeletjies was nie eintlik baie gewild. Ons het skaak 

gespeel teen die Russe. 

V: Vertel bietjie meer daarvan. 

A:  Daar was twee, drie ouens wat bietjie meer verstand gehad het. Hulle was die 

skaakspelers gewees. En dan met die radio skeds, eenkeer ‘n week, het hulle ‘n skuif 

na die Russe op die Russiese basis gestuur; dan dink daai ouens vir ‘n week daaraan, 

en dan die volgende week met die radio sked, dan stuur hulle ‘n antwoord terug, jy 

weet. 

V:  En wie’t gewen? 

A:  Ons het gewen! 

V:  Regtig?! 

A:  Ja. 

V:  So was daar net hierdie een skaakspel gewees met die Russiese basis? 
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A:  Dit het deur die jaar aangegaan. Dit het partykeer oor maande aangegaan. As die een 

ophou, dan het die volgende een begin. 

V:  So het julle dan met meer as een basis skeds gehad? Ook met die Russiese basis? 

A:  Ja, met die Russe, en met Halley Bay en met die Australiërs ... Ek weet nie presies 

met wie almal nog. 

V:  Waaroor het die skeds dan gegaan? 

A:  Party was net uitruil van inligting, van weerinligting. Ons het ook skeds gehad met 

Gough en Marion, maar dit was sosiaal; dit was maar net gesels. 

V:  Waaroor het julle gesels? 

A:  Ag, sommer elke dag se gebeure. Jy weet, jy praat obviously van die weer – dis die 

beginpunt! En dan, dié ou het verjaar en daar was ‘n party, jy weet, en die ouens op 

die eilande vertel van uitstappies en so. 

V:  Oukei. So julle het skeds gehad met Marion – wel, radiokontak. Het julle radiokontak 

gehad met die geliefdes in Suid-Afrika? 

A:  Die kommunikasie was eintlik baie beperk gewees. Ons kon ‘n brief – 50 woorde – 

per week stuur, en 50 woorde ‘n week ontvang. Nou 50 woorde, dis te min om 

enigiets in te sê. 

V:  Ja. 

A:  Maar dis te veel om niks in te sê nie. 

V:  Ja. So waaroor het mens maar gepraat in die brief? 

A:  Man, dit het maar gesukkel ... En dan het ons een keer ‘n maand ‘n telefoonoproep 

gehad van nege minute. 

V:  Nege minute? 

A:  Ja. 

V:  En waaroor gesels mens in daai nege minute dan? 

A:  Dan sukkel dit ook maar. Baie van die gesels was jy probeer sukkel om die ander ou 

te hoor. 

V:  O ... 

A:  Kommunikasie was maar swak. 

V:  So ek aanvaar dit was een oproep na een persoon toe? Dit was nie een oproep per 

geliefde nie. 

A:  Nee, net na een persoon, ja. 
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V:  So na wie het die oproepe meestal gegaan? 

A:  Ag, meestal na my ouers en na my suster – op SANAE ... ja. 

V:  En die ander mense? 

A:  Seker ... Jy weet, daar was getroudes – hulle praat met hulle familie. En ouens wat 

girlfriends gehad het, het gesels met hulle. 

V:  Was daar privaatheid gewees as mens hierdie oproep maak? 

A:  Nie eintlik nie, want die radio-operateur en die radiotegnikus staan by om die 

masjiene op te stel, en die mense in Suid-Afrika wat die ontvangs ... wat die oproepe 

ontvang, hulle kan alles hoor. 

V:  Moes hulle dan gaan na die Departement Vervoer toe vir hierdie oproepe? 

A:  Ja, ek’s nou nie seker presies hoe dit deurgeskakel is nie, maar dit het deur ek dink 

Olifantshoek ... Ek is nie seker nie. Martin du Preez sal jou kan vertel. 

V:  Dis reg. 

A:  Maar die mense wat die ontvangers daar so moet instel en die oproep moet deursit 

na jou telefoon toe ... die Poskantoor ook – hulle hoor alles, of hulle kan alles hoor. 

Die ouens by ... die span, behalwe die operateur en die tegnikus, het gewoonlik almal 

in die eetkamer gesit en wag. Hulle mag nie in die rakiokantoor ingegaan het nie, 

want dit was in ‘n ander gebou. So vir die span, vir die res van die span, was dit 

privaat. 

V:  O, ek verstaan. En hoe baie geleentheid het mens gehad vir ontspanning? 

A:  Nee, nie vreeslik baie. Jy weet, daar was baie werk, fisiese werk, gewees daai tyd. Die 

instandhouding van die basis, wat ek bietjie oor gesels het – daar was baie. Baie van 

die voorraad was buite op stellasies. Dit was dwarsbalke wat op dromme is, en ons 

moes dié goed gereeld opgrawe en weer op die oppervlak sit, anders raak dit 

begrawe onder die sneeu. Ek het iewers getel op ‘n foto – ek dink daar’s 12 of 13 of 

so stellasies gewees. Ons moes elkeen twee keer ‘n  jaar uitgrawe. Ons voorraad 

diesel vir die jaar was by die bukta gewees. Ons moes dit met slees aanry basis toe. 

En jy kan gaan ... Daar was ‘n 1,000 dromme gewees. 

V:  Sjoe. 

A:  As jy gaan met ‘n muskeg, met een trip kan jy omtrent 60 of 90 dromme saambring. 

V:  Sjoe. Watter name het die muskegs gehad? 

A:  Boerkind, Frieda, en Athene en Twiggy. 

V:  Wie’t die name gegee? 
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A:  Hulle sê op SANAE moet jy nooit iets na jou vrou of na jou girlfriend vernoem nie, 

maar die werktuigkundige het baie keer die muskeg vernoem na sy vrou of na sy 

girlfriend. 

V:  O, ek sien! 

A:  Boerkind het sy naam wel verdien ... 

V:  Hoekom?! 

A:  Want hy’t gereeld moeilikheid gegee, o jong! 

V:  En is Twiggy na die model vernoem? 

A:  Twiggy ... As jy foto’s kyk, die muskegs – die meeste se kajuit was breed; jy kon drie 

mense langs mekaar sit. Maar Twiggy het ‘n enkelsitplek gehad, weet, omdat hy so 

“maer” was, het hy die naam Twiggy gekry. 

V:  Ek verstaan. En onstpanning op Gough-eiland? Was dit anders? 

A:  Dit was baie dieselfde. Op Gough kon jy maklik gaan stap. Maar ons het ook, ek dink, 

20 rolprente gehad. En snoeker; boeke om te lees. Op SANAE kon ons ook met die 

honde uitgaan. Dit was ‘n ander tipe ... Ons het baie keer Sondae, het die ouens vir ‘n 

klein uitstappie met die honde gegaan. En ook fotografie – dit het die ouens baie 

besig gehou. 

V:  Ja. ‘n Mens ken seker na ‘n tyd die rolprente uit jou kop uit? 

A:  Ja, jy leer hulle baie goed ken! 

V:  In  terme van spesiale geleenthede. En wat het julle gedoen? 

A:  Oukei, dit was verjaardae, en dan Midwinter en Kersfees en Nuwe Jaar. 

V:  En wat het julle gedoen? 

A:  Dan was daar gewoonlik ‘n ete. Partykeer het die ouens gewone klere aangtrek, jy 

weet, ‘n das en ‘n baadjie. 

V:  Wat het julle andersins aangehad? 

A:  Nee, jou Antarktiese klere. Daai Antarktiese klere het ons dag na dag gedra. 

Deesdae, by Vesles [Vesleskarvet], jy weet, die ouens loop rond soos wat ons nou 

hier rondloop. Dis nou ... Daar’s lugreëling daarso. Maar daai tyd was ons altyd half 

... amper reg aangetrek om uit te gaan. 

V:  Ek verstaan. 

A:  Jy’t jou groot skoene aangetrek, en long johns en so aan, en jeans en ‘n trui. Dis hoe 

jy onder in die basis rondgeloop het, en jy’t elke dag so gelyk, jy weet. 

V:  O. En vir spesiale geleenthede dan? 
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A:  Dan’t ons partykeer gewone klere aangetrek, met ‘n das en ‘n baadjie. 

V:  Ja. 

A:  Dit was nogal snaaks gewees, jy weet, om die ouens so te sien. 

V:  Ja. En dan het julle ‘n ete gemaak? 

A:  Ja. 

V:  Wie’t die ete dan gemaak? 

A:  Dit was die ou wie se bad luck dit was om daai tyd kok te wees. 

V:  Is dit? 

A:  Ja. Ons het vier-dae kookbeurte gehad. Elke kok het vir vier dae gekook. 

V:  Wat was die gunsteling disse gewees? 

A:  Dit het maar gesukkel partykeer, want ons het genoeg vars vleis gehad vir ‘n kwart 

van die etes. 

V:  O, dis maar min. 

A:  Ja. Jy’t sê twee etes ‘n dag ... Hoeveel is ‘n kwart daarvan? 

V:  Van twee etes ‘n dag? 

A:  Ja ... So jy’t ag etes ... 

V:  Ek kan nou nie die wiskunde doen nie, maar het julle nie drie etes gehad nie? 

A:  Ontbyt was baie keer elkeen vir homself. 

V:  O, ek verstaan. 

A:  So middag en aandete ... Ek dink ons kon ... twee keer in jou kookbeurt het jy vars 

vleis gehad. 

V:  Ah. En dan wat het julle daarmee gemaak? 

A:  Hang af wat dit was, jy weet; of dit wors of mince meat of tjops was, of wat dit was. 

Partykeer hoender. Vir spesiale etes het ons kalkoene gehad. 

V:  Werklik?! 

A:  Ja. Dan’t die ou maar gewoonlik kalkoen gaargemaak. 

V:  Is dit? Daar was seker mense wat beter en slegter kos maak? 

A:  Ja. Party ouens ... Elke ou het sy spesiale dis of twee gehad. Daar was soos in 

skaapboud gewees – jy weet, dit was my ... Dan was daar so gemiddelde goed, wat jy 

stew maak, soos mince meat of ‘n kerrie stew of iets. En dan was daar so paar 

afskeep geregte gewees, wat jy sommer uit blikkieskos kyk wat jy daarmee kan doen. 
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V:  En Midwinter? Hoe het Midwinter verloop, die Midwinterfees? 

A:  Lang voorbereidings voor die tyd ... Ons het gewerk aan ‘n Midwinterblad, waar elke 

ou ‘n bydrae kon lewer – jy weet enige iets ...  ‘n storie skryf ... 

V:  Ja. 

A: En ek het baie tekeninge gemaak. En die ding gepubliseer en gedruk; 50 kopieë 

gemaak. Nou daai tyd was daar nie rekenaars en so nie. Ons het al die geskryf het 

ons op ‘n teleksmasjien op ‘n papierband getik. 

V:  Sjoe! 

A:  En daai papierband het jy nou 50 keer deurgestuur om 50 kopieë te maak. En goed 

soos foto’s en tekeninge wat hulle ingesit het, het ons gefotografeer op 

seismografiese papier en 50 afdrukke gemaak – ontwikkel en ge-fix. Dit gebind ... So 

dit was ‘n helse werk gewees. 

V:  Ja! 

A:  En dan het die ouens ... Weet, daar was snoekeruitdunne en darts-uitdunne en ... 

Wat nog? Hulle het begin oefen om kos te maak ... ! Verskillende geregte probeer ... 

V:  Ja. 

A:  En dan die groot party, die Midwinter party, was vir my ‘n bietjie van ‘n let down 

gewees. 

V:  Ja? 

A:  Jy weet, die voorbereidings het opgebou tot iets wat eindelik nooit rêrig gebeur het, 

toe dit kom by die partytjietyd, en die ouens drink en dans en so, toe voel ek ag wat 

... 

V:  Hoe het hulle gedans? 

A:  Nee, hulle dans met hulleself. 

V:  O! Maar het julle vooraf geweet Midwinter is so groot fees? 

A:  Ja, dis jou tradisionele fees op Antarktika, want dis nou, weet, die draai van die son. 

Maar jou jaar is nog nie naastenby halfpad nie. Baie dinge het nog voorgelê. 

V:  Watter boodskappie was daar van Suid-Afrika gewees? Was daar ‘n boodskap? 

A:  Daar was baie min gewees. Ek kan nie onthou nie. Ek onthou net ons het baie min 

gekry. Daar was boodskappe van Japan en Amerika en van al die Antarktiese basisse, 

maar van ons eie mense wat daar bitter min gewees. 

V:  O, oukei. 
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A:  Die lekkerste partytjies was dié wat sommer net gebeur het. Die wat jy reël en 

beplan en besluit voor die tyd, baie keer was maar droog. 

V:  Watter rol speel ‘n spanleier? Hoe belangrik is sy rol? 

A:  Ek wonder of hy ‘n pligstaat gehad het daai tyd. Ons spanleier ... Oukei, hy moet die 

oorhoofse beplanning en besluite en so aan doen ... Ek dink hy kan baie doen vir die 

team spirit. Ons spanleier het dit nie gedoen nie. Hy’t besluit oor veldritte ... Dis 

moeilik, want ek was die junior gewees, jy weet. Ek dink baie goed het op ‘n hoër 

vlak gebeur, wat ek even vandag nie eers van weet nie. Ja, ek wil nou nie veel praat 

oor waar hierdie ou te kort geskiet het nie, maar ek dink ... Soos toe ons by die ... Die 

dag toe ons by SANAE, by die bukta aangekom het ... Almal het gaan help met die 

aflaai – en dit was ‘n fout. Ons moes in groepe opgedeel het, want as almal werk, 

almal gaan dieselfde tyd moeg word. Jy weet, hy’t nie voor die tyd daai indeling 

gedoen nie. 

V:  Ek verstaan. 

A:  Daar was deur die jaar ‘n paar sulke dingetjies gewees. 

V:  Het die ervaring op SANAE ... Hoe het dit gehelp toe jy nou self spanleier geword het 

op Gough? 

A:  O, baie. Wat hy gedoen het wat goed was, kon ek vat. En die foute wat hy gemaak 

het, kon ek sien. 

V:  Sien, ja. 

A:  So ek kon daai dinge vermy. 

V:  In hoe ‘n mate het die ervaring in die algemeen op SANAE jou voorberei op Gough? 

A:  Ek dink ek het baie geleer uit die basisroetine, en hoe om meer uit die ander 

spanlede ... Om hulle te betrek by dinge. 

V:  Dan wil ek twee goed vra. Een: beskryf Antarktika. Ek weet dis baie moeilik. Wat is 

die eerste sinsnede? 

A:  Jong, dis moeilik ... Nee, ek kan nie kort ... Jy kan dit nie kortliks beskryf nie, nee. 

Miskien sê die hoogtepunte was baie hoog, en die laagtepunte was baie laag. 

V:  Oukei. En Gough?  

A:  Gough was baie rustiger. 

V:  In watter opsig? 

A:  Wel, daar’s minder ... Dis minder demanding. Jy hoef nie by -40 goed te gaan doen 

buite nie. Die basis was in ‘n baie beter toestand. Jy weet, dit was net baie rustiger 

en gemakliker. 
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V:  Wat is die mooiste deel van Antarktika? Wat is die mooiste ... Ek praat nou van die 

natuur, nie die ervaring nie. 

A:  Ek dink die hoogtepunt – ek het daaroor gedink – was aurora, om aurora te sien in 

die nag. Daai spesifieke nag het ‘n lang aanloop. Ons was op ‘n veld trip gewees – 

twee van ... eintlik vier van ons. Die ander twee ouens was ver vooruit met hulle 

Muskeg, en ek en een ou, Gordon, ons het geweet daar’s ‘n aurora, en ons het gekyk 

en gekyk, en toe op die ou end sien ek hier’s iets spectacular aan die gang! 

V:  Ja. 

A:  Toe’t ons stilgehou en gekyk. Jy weet, net die twee van ons; dis doodstil; jy kan die 

silhouette van die berge om jou sien, en dan die auroras. 

V:  Wow! 

A:  Dis magic gewees. Daar’s ander pragtige natuurtonele in die berge wat jy kan sien, 

vir ewig. Maar ek dink die aurora was die hoogtepunt. 

V:  En op Gough? 

A:  Nee, daar was nie so verskriklike ... Die natuur was baie gerieflik op Gough. 

V:  Banana Island ... ?! 

A:  Ja, jy weet, jy kan gaan stap tussen die pikkewyne en robbe. Tien minute se stap van 

die basis af, dan voel jy of jy alleen op aarde is. 

V:  Oukei, ek verstaan. 

A:  En die voëllewe daar was ongelooflik; daar’s miljoene voëls. 

V:  En kan ons bietjie praat oor die laagtepunte? 

A:  Die laagtepunte ... Oukei, ons het ‘n spanmaat gehad wat dood is. 

V:  Uh-hm? 

A:  Die einste een met wie ek saam auroras gekyk het. Dis ‘n all time laagtepunt. 

V:  Wanneer het dit gebeur in julle ... Hoe lank was julle al daar gewees? 

A:  Dit was in Desember, so ons was ... Jy weet, jy’t al amper begin dink aan huis toe 

gaan. 

V:  Kan jy praat daaroor, of ... ? Wat het gebeur? 

A:  Hy’s dood in ‘n bergklimongeluk. 

V:  Oukei. Was hy alleen gewees? 
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A:  Well, daar was drie ouens wat op pad in was, berge toe. Hy’t een van hulle gehelp 

met wetenskaplike waarnemings, en toe dit verby was, toe’t hy gaan stap en explore. 

Hy’t gegly en geval. Dis ‘n seerkry wat nooit gesond geword het nie. 

V:  Ek kan dink. 

A:  En die ander laagtepunt is eindelik terug in Suid-Afrika, die moeilike aanpassing terug 

by die huis. 

V:  Wat was moeilik van die aanpassing? 

A:  Mense verstaan nie. Hulle sien jou as ‘n ding, as ‘n speciman. 

V:  Ja ... 

A:  Of iemand sal sê ‘Johan was in Antarktika gewees’, dan voel ek ek moet soos ‘n 

sirkusapie opstaan en sing en dans, jy weet, ek moet iets doen om hulle te entertain. 

V:  Ja, ek verstaan. 

A:  Dit was ... 

V:  Moeilik ... En Suid-Afrika self? Ek bedoel om terug te kom, wat is die... ? Ek het nou al 

mense hoor sê dis baie warm hier, of ... Was daar sulke tipe goed ook? 

A:  Nee. Wat my die meeste getref het, is dat die wind het my nie meer gepla nie. 

V:  Ek verstaan.  

A:  Die wind kan 30, 40 knope waai – ek hoef nie 20 baadjies aan te trek nie. Ek gaan nie 

frostbite kry nie. Ek gaan niks oorkom nie! 

V:  Wat is die gevaarlikste deel van Antarktika? 

A:  Hulle het vir ons gesê brand in die basis is die gevaarlikste. 

V:  En in jou belewing van Antarktika, wat is die gevaarlikste? 

A:  Waar ek die bangste was, was oor die skeurgebied en bergklim. 

V:  En wat maak werk in Antarktika lekker? 

A:  Wel, as dit klaar is ... ! 

V:  Oukei! 

A:  Daar was baie fisiese werk. 

V:  Is dit? 

A:  Ja. 

V:  Dink jy jy’t sterker geword op Antarktika? 
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A:  Nee, ek weet nie so lekker ... Ons het ... Ek het later baie maklik gewerk. Jy weet, as 

jy moet gaan dromme uitgrawe, jy doen dit maar. 

V:  Nou hoe was dit om vir ‘n jaar net 12 mans bymekaar te bly? Julle was 12 op die 

basis? 

A:  Twaalf, ja. 

V:  Hoe was dit gewees? 

A:  Dit het my nie gepla op enige manier nie. Ek dink meeste ouens irriteer jou partykeer 

van tyd tot tyd. As dit gebeur, jy ignoreer hom maar ‘n ruk, tot die gevoel verbygaan. 

Ek het nooit rêrig ernstige botsings met enige ou gehad nie. 

V:  Was daar mense wat botsings met mekaar gehad het? 

A:  Ja, ja. Party ouens het baie moeilik die leier se besluite aanvaar. En daar was ouens ... 

Hulle het nie hulle werk gedoen soos wat hulle veronderstel was, en dit het ander 

mense geïrriteer. Ek voel as daai ou nie sy skivvy doen, of ... Dit het niks met mý te 

doen nie; die leier moet hom uit sort. 

V:  Sort, ja, ja 

A:  Ek sorg net dat ek mý werk doen, dan’s al oukei! 

V:  Waaroor het konfliksituasies dan ontstaan? 

A:  Soos ‘n ou wat nie help met algemene werk nie. 

V:  Ja, ek verstaan.  

A:  Ouens wat nie, sê, hulle koppies was nie. Ouens wat nie hulle skivvies behoorlik doen 

nie – hulle was nie vloer of hulle maak nie genoeg water. 

V:  Oukei. Moes julle water maak met ‘n tipe smellie? 

A:  Ja. 

V:  Hoe’t dit gewerk? 

A:  Ek moet jou eintlik ‘n skets wys, dan sal dit maklik werk. Maar daar was ‘n tenk 

gewees, en die tenk was aan die enjins gekoppel. Hy’t ‘n dubbele wand gehand. Die 

uitlaatgasse van die enjin het in daai wand gesirkuleer. Dan was daar ‘n skag wat van 

dromme gemaak is; dit gaan boontoe. En die skivvies moes van bo af sneeu ingooi, 

en dit val binne in die tenk en die water smelt. En dan word dit oorgepomp na ‘n 

ander tenk toe, en van daar af versprei dit nou na die badkamer en na die kombuis, 

vir die opwas. 

V:  Hoe betrokke was die Departement van Vervoer se beamptes? Het hulle beamptes 

afgestuur saam, toe julle afgevat is? 
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A:  Ja. 

V:  Wat het hulle gedoen? 

A:  Hulle het moeilikheid gemaak! 

  Dis ook iets op ‘n hoër vlak as wat ek ... Ek het dit op Gough-eiland ondervind, maar 

nie ‘n probleem gehad. Hulle stuur – wat hulle noem ‘n koördineerder – van die 

Departement. Hy sien om na, sê, die oorhoofse organisasie, en hy gaan terug en 

rapporteer. In ons gevalle het ons ‘n ou gehad wat ... hy’t niks van die plek gehou nie. 

Hy was ‘n kort ruk op die basis; hy neem besluite oor goed, jy weet, wat hy nie veel 

van weet nie. Jy weet, ons leier was twee jaar vantevore ... hy was ‘n jaar daar 

gewees. Hy was daar toe hulle die nuwe basis gebou het. Nou kom hierdie ou wat vir 

‘n paar dae daar was, en hy vertel vir ons leier wat om te doen. 

V:  O ja. Ek kan dink dit kan konflik bietjie veroorsaak! Wat het die meeste verander 

vandat jy die eerste keer Antarktika toe is met vaarte daarna wat jy weer die basisse 

gesien het en die basislewe ervaar het? Eerstens oor die natuur, en tweedens die 

mense. 

A:  Oukei, die natuur is maklik. As ek dink aan die voëllewe op die see, daar’s minder; 

soos albatrosse en so, daar’s definitief minder. En ek het nie getel nie, jy weet; jy kan 

dit sien. 

V:  Dis observasie. 

A:  En ook op Gough-eiland ... Daar was daai tyd, die jaar op Gough-eiland ... 

  Toe ons die jaar daar was, was daar baie meer albatrosneste, baie nader aan die 

basis, as wat dat nou is. 

V:  En in terme van mense? 

A:  Die mense ... Ek dink die mense het nie verander nie. Ouens is geneig om te sê ‘ja, in 

daai jare het ons so swaargekry; vandag se ouens is ‘n lot sissies’. Dis verkeerd. Jy 

kan nie sê ‘n ou is ‘n sissie omdat hy nie 20 en 40 jaar gelede daar was nie. Ek vind jy 

kry vandag net sulke wonderlike ouens as wat ons daai tyd gehad het. En jy kry net 

sulke poepholle ... ! 

V:  Ja, ja. 

A:  Ons het daai tyd ook flops gehad. Ek dink jou uitdagings is nie dieselfde ... Veral 

SANAE. Jy weet, daar’s nie meer dieselfde veldritte, waar jy moet sukkel om tent op 

te slaan; dis -40. Jou hulpmiddelle is baie beter; jou gehalte van jou vervoer is baie 

beter; jou kommunikasie is baie beter – jy kan email en fakse en satellietoproepe 

maak amper enige tyd. Die basis is obviously baie beter. Die kos is baie beter ... ! 

  Daar’s kos in oorvloed. 
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V:  Ja, hulle bring terug, soos ek verstaan. 

A:  Ja. Ek dink omdat daar minder fisiese werk is, is ouens meer geneig om te kibbel oor 

onbenullighede. Hulle dink vir hulleself probleme uit; hulle is verveeld. Ek dink jou 

fisiese werk was ‘n goeie ontlading. 

V:  Ja. 

A:  As jy gefrustreerd of kwaad  en jy’t die dag dromme om uit te grawe, dan’s al daai 

frustrasies weg. 

V:  Ja. Hoe het die dinamiek verander vandat hulle vrouens toegelaat het? 

A:  Dis ook ... Ek was nooit ‘n jaar daar saam met meisiekinders op ... Maar wat ek op die 

skip gesien het, en met oornames, dis baie ... Die vrouens het ‘n sagter invloed 

gebring. Die vulgêre pin-ups teen die mure het uit die sitkamer verdwyn – dis miskien 

nou in die ouens se slaapkamers. 

V:  Oukei, ek verstaan. 

A:  Daar het meer versierings gekom, soos ... 

  Ja, mooi goed; mooi goed. Ek dink net om ‘n vrou te sien en met dié te kan gesels en 

so, dit ontlaai daai vreeslike seksuele spanning wat opbou; Jy hoef nie aan die ding te 

vat of enigiets nie ... 

V:  Jy kan net praat! 

A:  Ja. 

V:  So – jy kan nou maar sê of nie sê nie – julle het ook maar die middelblaaie gehad op 

teen die mure ... ? Want was dit ooit beskikbaar in Suid-Afrika? Ek bedoel jy kon tog 

nie ... 

A:  Die ouens kon dit kry jong, jissie. 

V:  Is dit?! 

A:  Ja. Ons het nie vreeslik pin-ups  gehad nie, maar ek kyk met oornames, jy weet. Ek 

kom partykeer by ‘n stasie, dan die hele muur is vol Scope-meisies. 

V:  O, oukei, ja. 

A:  En ... Jy weet, ‘n mooi meisie is vir my ‘n mooi ding! 

V:  Ja, daar is niks verkeerd mee nie ... ! En met dié dat mense van verskillende 

kultuurgroepe kan gaan, kan mens daar ‘n verandering oplet? 

A:  Ek het aan die begin gedink ek het die voorbeeld ... Jy weet, ek was so gesteld op die 

weerstasie op die skip, en toe die eerste keer was daar drie swart ouens – hulle doen 

weerwaarnemings op die skip. En ek dink ‘o! wat gaan gebeur?!’ En hulle’t ook net so 
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‘n goeie job gedoen as wat die wit outjies doen. Jy kry wit outjies wat net sulke flops 

was as wat swart ouens was. 

V:  Ja. 

A:  Wat ek gevind het in die begin, toe ek meer betrokke was by die administrasie en so, 

SANAE en Eilande was vir die swart ouens ‘n vreemde ding. Dit was uit hulle kultuur 

uit, en ons het baie gesukkel om swart mense te kry. Maar toe hulle eers begin 

inkom en hulle praat onder mekaar daaroor, en die ding versprei, het dit eintlik baie 

beter gegaan. So jy kan nie sê ... Dis moeilik om te sê wit ouens is só en swart ouens 

is só. 

V:  Maar die spandinamiek? Kan mens iets oplet hoe die spandinamiek verander? 

A:  Nee, ek dink nie so nie. Wat ons wel gesien het, hierdie ouens kry makliker koud. 

V:  O! Maar wel natuurlik. Ek kan dink, oor die algemeen kry Suid-Afrikaners makliker 

koud op Antarktika as Noorweërs, of ... Dis mos nie iets waaraan jy gewoond is nie. 

A:  Jy weet. as ‘n ou moet werk en dit reën en dis koud, en jy’t krampe in jou vingers, en 

iemand help jou, dan gee jy nie ‘n hel om of dit ‘n swarte ... 

V:  O, oukei ... ! 

A:  Daai tyd met die aflaai, het ons begin voorraad aanry basis toe. Toe’s ek op ‘n 

stadium ... Jy weet, ek’s die junior weerkundige; ek was nog nooit vantevore daar 

nie. Was nog nooit eers by die basis gewees nie. Hulle sit my in ‘n voertuig, met drie 

slees; ek moet basis toe ry. Ek het nie radio by my, of nie kos of ‘n slaapsak of enige 

iets nie. 

V:  Kan ‘n mens sien waar die basis is dan? 

A:  As die sigbaarheid goed is. Jy weet, hulle het merkerpale, so solank as wat jy 

merkerpale sien, is jy redelik oraait. Deesdae vlieg hulle met ‘n helikopter en hulle 

kyk waar die skeure is en hulle lê ‘n roete uit met GPS, en jy mag nie in ‘n Challenger 

inklim – net die werktuigkundiges mag. Hulle word voor die tyd opgelei. 

V:  O, oukei; ek sien. 

A:  Jy sien die verskil? 

V:  Ja, ja. 

A:  En deesdae loop ... die voertuie loop soos treine. Jy vertrek daai tyd, 18 uur later is jy 

by die basis. 

V:  Sjoe. 

A:  Daai tyd, toe ek vertrek, niemand het geweet ek’s op pad nie. Ek klim net in en ry. As 

daar ‘n storm kom, dan weet niemand ... 
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V:  Waar jy is nie ... 

A:  Jy weet ... Of as die ding gaan staan, niemand weet nie. 

V:  Hoe het dit gevoel? Was mens maar ‘n bietjie bang, of ... het die onkunde mens so 

half beskerm teen die bangheid? 

A:  Ja, ek dink jy’s dom. Jy weet eintlik nie als wat kan verkeerd gaan nie. 

V:  Is dit ... ?! Maar as mens later daarna terugkyk, dan kan mens sien wat kon gebeur 

het. 

A:  Ja, wat kon gebeur. 

V:  Met dié skuif van die hele SANAP-program van die Departement Vervoer na die 

Departement Omgewingsake, het daar iets daadwerklik verander aan die program 

self? 

A:  Nee, nie wat ek van weet. Miskien op ‘n baie hoër bestuursvlak, maar dit het my nie 

geraak nie. 

V:  En op die ground work, dit het nie dit verander nie? 

A:  Nee, ook nie. 

V:  Oukei. 

A:  Want ek het altyd met dieselfde groep mense saamgewerk, jy weet. Van die 

Departement en DOW en die helikopter – dit was dieselfde mense gewees. 

V:  Waarin soek julle wanneer julle iemand aanstel om Marion of Antarktika toe te gaan, 

van die Weerburo? 

A:  Hoe bedoel jy “waarin”? 

V:  Waarna soek julle? Na iemand wat ... Watter persoonlikheidseienskappe, watter 

kwalifikasies? 

A:  Oraait, as hy in die Weerburo is, dan ken jy hom, en ‘n mens het ‘n goeie idee of hy 

sal kan ... Sy kennis – hy moet iets van rekenaars af weet; hy moet ‘n kwalifikasie het 

in ‘n toepaslike rigting. Nou dis baie wyd, maar die kwalifikasie wys hy’t die verstand 

om te kan leer. 

V:  Oukei. 

A:  Jy weet, ons het voor die tyd ... As hy nou gekeur is, dan bring ons hom vir twee 

maande, twee en ‘n half maande, opleiding. En die weerwerk is nie baie moeilik nie. 

Die senior ou – hy is gewoonlik van die Weerdiens, so hy ken die werk. Hy ken al die 

intriges van die werk en die mense om te kontak en so aan. En dan die twee ouens 

van buite, weet, ons gee hulle spesiale opleiding. Hulle is eintlik maar amper soos 

handlangers, jy weet. 
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V:  En persoonlikheidsgewys? 

A:  Ek dink jy soek maar ‘n normale mens. Iemand wat hou van outdoor life tipe van 

ding, en ‘n ou wat homself kan besig hou. Jy weet, as jy op Marion of op Gough sit – 

ek dink veral Gough – en dit reën vir twee weke aanmekaar, wat gaan jy doen? 

V:  Ja. 

A:  En even SANAE ... Dis ... ‘n Ou moet oppas; dit kan boring wees. 

V:  Ja. 

A:  Daar’s pragtige sonsondergange, maar hoe lank gaan jy sit en kyk na ‘n 

sonsondergang? 

V:  Ja! Wat gee vir julle die grootste moeilikheid in terme van meteoroloë? 

A:  In terme van spanlede ... Die grootste probleem is ‘n ou twee dae voor die skip 

vertrek, nie opdaag nie. 

V:  Het dit al gebeur? 

A:  Dit het al ‘n paar keer gebeur. 

V:  Wat ... Chicken hulle net uit, of wat? 

A:  Ja. 

V:  Gee hulle redes daarvoor? 

A:  Verskonings, ja. 

V:  Ja. Wat sou die rede wees dat hulle nie opdaag nie? 

A:  Ag jong, probleme by die huis, of ... 

V:  Oukei. En wat doen julle in so ‘n geval? 

A:  ... Bid! 

V:  Oukei! 

A:  Ons soek die ou wat voorheen al daar was, wat die ding ken; jy weet, wat jy weer 

hoef op te lei nie. Hy moet ‘n paspoort hê; sy toesighouer moet hom kan afstaan; hy 

moet verkieslik nie ‘n vrou of ‘n girlfriend hê nie, jy weet – hy moet geen attachment 

hê nie. Hy moet net kan pak en ry. 

V:  Oukei, ek verstaan. En is die ouens dan meestal gewillig om dit te doen? 

A:  Nee, dis nie altyd maklik nie. Ja. Ek sien Shorty op jou lys – Shorty Terblanche. Hy’t 

ons ‘n paar keer uitgehelp. 

V:  Ja, ons wil bietjie by hom verbygaan as ons nou afry Bloemfontein toe. En dan ... Hoe 

werk die ding met Gough? Ek wil net graag dit weet. Ek weet jy’t ‘n paspoort nodig 
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om in elk geval uit die Kaapstadhawe te gaan, maar het jy ‘n Britse werksvisum nodig 

om Gough toe te gaan? 

A:  Nee. 

V:  Is dit ‘n spesiale ooreenkoms? 

A:  Ek weet nie; ek veronderstel so. Kyk, ek dink in die ooreenkoms sê hulle ons kan ‘n 

weerstasie daar bedryf. Of ons kry daai stuk grond om ‘n weerstasie te bedryf. 

V:  Ja. 

A:  Ek het niks van werkspermitte en so iets gesien nie. 

V:  O oukei; nee dis reg. Ja, ‘n laaste vraag: hoe belangrik is beide ... al drie die plekke 

nou vir Suid-Afrika in ... Kom ons begin by Marion. Hoe belangrik is Suid-Afrika se 

teenwoordigheid op Marion, volgens jou? 

A:  Ek weet nie. Nee, ek dink nie ek kan my ... Kyk, die eiland behoort aan Suid-Afrika en 

ons doen navorsing daarso wat ek dink wêreldwyd erkenning kry. 

V:  En Antarktika? 

A:  Ek dink miskien dieselfde as Marion. Ek dink die navorsingsprojekte op SANAE is 

bietjie afgeskaal, sê maar. Ek dink nie ek kan rêrig sê nie.  

V:  Oukei, dis reg so. 

A:  Gough dink ek is baie belangrik. Ons word deur party mense gereken as dié 

belangrikste weerstasie in die wêreld. 

V:  Oor die eiland se ligging? 

A:  Oor sy ligging, en vandat die – ek dink dis in die vroeë ‘60’s – vandat die basis daar 

gebou is, het daai weerstasie nooit geskuif nie. So as die ouens praat van global 

warming en climate change en so, dan was daar nie buite-invloede gewees, soos op 

Marion nie. Kyk, Marion het twee keer geskuif wat ek van weet. 

V:  Ja. 

A:  Eenkeer het DOW mos die enjinkamer wind-op van die stasie opgerig ... ! 

V:  Baie belangrik ... ! 

A:  By Gough was daar nooit so ‘n verskuiwing gewees nie. 

V:  Hoe het DOW verander, in die sin van die mense wat vir DOW werk? Was daar, 

byvoorbeeld in die 1980’s, 1970’s konstruksiewerkers, sê nou maar Kleurlinge, 

gewees wat saam was? 

A:  Daar kon wees, maar nie in daai twee jaar wat ek ... Nee, daar was nie gewees nie. 

Vandat ek weer begin vaarte doen het daarna – dis omtrent 20 jaar later – was daar. 
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V:  Oukei. Ek het net gewonder oor wanneer u die eerste ... nie oorwintering nie, maar 

wanneer het die eerste mense, byvoorbeeld die eerste vrou Antarktika toe gegaan – 

selfs al het sy nou nie oorwinter nie – of die eerste persoon van kleur. 

V:  Enige laaste opmerkings oor Antarktika of die eilande? Het u ... Daar’s nog een vraag 

wat ek wou vra: het u saamgewerk met Alan Crawford? 

A:  Nee, hy was bietjie voor my tyd. Ek het van sy boeke gelees. Maar ek het hom nooit 

ontmoet nie. 

V:  Nooit ontmoet nie ... Wie was die ander groot geeste in die Weerburo gewees wat 

betrokke was by Marion en Antarktika?  

A:  Oukei, daar’s Piet le Roux, wat ek netnou genoem het, en ook ons Hoof-Direkteur 

van daai tyd, Piet du Toit. Hy’s ook afgetree. Hy’s in ... Hulle is nou in Hermanus. 

V:  Hy’t ook ‘n paar boeke geskryf; het hy? 

A:  Nee, ek dink nie so nie. 

V:  Ek het iewers ‘n boek gesien ... Oukei, toemaar. Enige ander laaste opmerkings? Sal 

jy weer teruggaan? Gaan jy weer terug, binnekort? 

A:  Ek het nie sulke planne nie. Jy weet, ek kon, maar ek het besluit ek wil liewer, na 20 

vaarte, wil ek liewer by die huis wees. 

V:  Ek verstaan! 

A:  Maar dit was ‘n moerse ondervinding. 

V:  Ja. 

A:  Dis ‘n ongelooflike avontuur gewees. 

V:  En sal u aanbeveel dat mense gaan as hulle kan? 

A:  Vir die regte tipe mense, ja. 

V:  Ja, vir die regte tipe mens; oukei. 

A:  Ja. 

V:  Baie dankie; dankie vir u tyd. 

END VAN TRANSKRIPSIE 


