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V:  Waarom Marion-eiland?  

A:  Ek het in Amerika studeer; my doktersgraad daar gekry. En ek was nét terug, toe’s ek 

by Dierkunde aangestel; ’71. En ek het klas gehad by Prof. van Zinderen-Bakker en 

baie van sy uitstappies, as student was ons saam, onder andere in Lesotho en als. En 

hy’t my genader en gevra; hy wil graag hê ek moet Marion toe gaan. En ek was baie 

in my skik daaroor; dadelik gesê ja. En my departementshoof daai tyd, Prof. van 

Pletzen, Rob van Pletzen, hy wou niks weet nie. Hy’t vir my direk gesê – want hy en 

Van Zinderen-Bakker het nie langs dieselfde vuur gesit nie – en toe’t hy direk vir my 

gese ‘as jy gaan, sal dit jou toekoms benadeel.’ Toe sê ek maar ek gaan. Toe’s ek 

weg. 

V:  Maar hoeveel het julle geweet van Marion-eiland vooraf? 

A:  Die Dierkunde-ouens? 

V:  Ja. 

A:  Nie veel nie. Maar toe kweek ons ... Die departemente is mos langs mekaar. Hulle 

het geweet Van Zinderen-Bakker was daar en als wat daar gedoen word, maar 

verder het hulle nie eintlik iets geweet nie. So ... 

V:  Watter werk moes u gaan doen daar? 

A:  Verskillende goed. Kyk na die veervashegtingsade van plante, wat aan die vere van 

voëls vasheg. Want dis mos eers een manier van hoe sade kan versprei oor water of 

van plek tot plek op die eiland. En mooi gegewens daar gekry; veral die skuas en die 

paddies – hulle was vol sade en bloeiwyses wat aan die vere gesit het. So, dit was die 

hoofprojek wat ek moes doen. Eintlik nie die hoofprojek nie; dit was een van die 

goed. Die hoofprojek wat om te kyk na die wurms, die voedsel wat die paddies 

gebruik, want dis die enigste skakel waar land- en seevoedsel bekom word. Kyk, die 

ander goed kry al hulle voedsel uit die see, uit die oseaan; hulle kom net land toe om 

te broei of om te verhaar of wat ook al. En ... Ja, die voëls ... Baie van hulle net om te 

broei of vir neste op die eiland. Maar die paddies, en tot ‘n mindere mate, die skua, 

en ... wat is die ander ding? Die skua is die ander voël ... 

V:  Albatros? 
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A:  Nee, nie albatrosse nie ... 

V:  GPs? 

A:  Meeu ... Die meeue. Hulle het gegrawe in daai vleie, en hulle is die enigste een wat 

deels hulle kos op die see kry en deels op die land. Dan’t dit soos omgeploegte lande 

gelyk. Die boonste 10 cm van die mos, die gooi hulle uit ... wat hulle ... en dan kry 

hulle die wurms. 

V:  O, oukei. 

A:  Toe moes ons nou kyk hoe dikwels dit gebeur en in watse  tipe vleie dit gebeur – 

daar’s verskillende tipes – en hoeveel wurms en papies, want dis die goed wat daar 

was. So erdwurms en papies het ons by die 2,000 getel in ‘n vierkantemeter. 

V:  Sjoe. 

A:  En die vierkantemeter is basies net die boonste 10 cm. So dis net in daai stukkie ... is 

daar ... 

V:  So hulle het dan met ‘n toutjie afgekamp hierdie vierkantemeter en gesit en tel in 

blokkies ... ? 

A:  Ja-nee, hulle het dit afgemeet en dan ... Ja. Borings gemaak en dan die res was 

natuurlik net modder of wat ook al, waarin niks voorgekom het nie. Maar die 

boonste ... Dis waar die goed voorgekom het. 

V:  En die voëls? Het julle die voëls gevang en dan gepluk, of wat? 

A:  Nee, nee; net gekyk: waar vreet hulle, hoe vreet hulle, en ... 

V:  En vir die saadjies wat aan hulle vere ... ? 

A:  O! Nee, dit net foto’s: hoeveel ... 

V:  O?! 

A:  Ja.  

V:  Maar die voëls was tog so mak gewees ... 

A:  Ja. 

V:  Hulle het nie dadelik weggevlieg nie. 

A:  Ja. Nee glad nie. Die skuas veral ... Daar in die begin – weet ek nie hoekom nie – 

krieketkolwe en –balle saamgestuur, wat ons nou veronderstel was om oefening te 

kry ... Ag, die eerste keer as jy vir ‘n ou ‘n bal gooi, dan kom die skua en hy duik en hy 

vang die bal en hy vlieg daarmee weg! 

V:  Om te gaan eet! 
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A:  Seker nie daai ding kon ingesluk het nie! En die paddies het in die kombuis ingekom; 

hulle het op die stoof ... Ek het foto’s van hulle, waar hulle op my skoen staan en in 

die potte loer op die stoof. So hulle was mak. 

V:  So julle het maar net foto’s geneem en dan op die foto getel? 

A:  Ja. Nie net op foto’s nie. Ek het sensusse ... oral wat ons dit teëgekom het: watter 

voëls is betrokke; hoeveel; watter tyd van die dag; watter ... en so aan. 

V:  So het julle rondom die eiland gestap ‘n slag of wat? 

A:  Ja. Ja, ons het. Op daai stadium wou die leier, Albert – wat ek nou nie sy van kan 

onthou nie – wou dit nie toelaat nie, want dis te “gevaarlik” ... 

V:  Was hy die leier van die mets gewees? 

A:  Ja; ja. 

V:  Die metkassies. 

A:  En toe wil hy nie ... Maar Valdon was mos nou al vantevore daar; hy sê nee, ons gaan 

nie daai groot radio ... Ons moet so ekstra radio ... Nou dit beteken dis minder plek 

om tente en kos en al sulke goed in te dra. Toe sê hy nee, dis te moeilik; ons wil nie, 

want ons het die beste stappers – ons was vier. Dis nou die ouens wat gereeld 

veldwerk doen, en een van die metkassies, Frans van de Vegte – groot ou; hy’t ook 

lekker gestap en altyd ons goed gehelp dra. So hy was ook goed geoefen. Ons vier 

het toe om die eiland gestap, sonder radioverbinding, en gesê as daar iets verkeerd 

gaan, daar’s genoeg goeie stappers wat kon terugkom en hulle moet ons ‘n sekere 

aantal dae tyd gee en eers na ‘n week, as daar ... nou niks van ons gehoor het nie, 

dan kan hulle miskien partye uitstuur om te kyk waar ons is, want op daai stadium 

was dit nou heeltemal onbekend. 

V:  Het julle ... Watter tente het julle saamgevat? 

A:  Die goed wat daar was ... Ja, ek het foto’s van hulle. Hierdie outydse goed – 

dubbeltent, bruin gekleur. En ek weet hy’t 64 penne gehad. 

V:  Sjoe! 

A: Om vir die wind te keer, wat jy orals moes insit. Dis die binnetent en dan die ding bo-

oor. En ook foto’s ... Partykeer van die wind, daar bo in die berge, wat hy gewaai 

word dat die penne uitgeruk word; wat die seil, die tent se materiaal, geskeur het. Ek 

het foto’s wat ek aan ‘n lawablok moes vashou ... kruip uit; ek kan die kamera nie so 

stilhou ... net om dit te neem – die tent staan só! 

V: O aarde! 
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A:  En as die tentflappe ook los was, waar jy inklim en toe-zip of ... As hulle los is, dan in 

daai wind het hulle so geklap, dis soos donderslae. Jy moes jou ore toedruk, want dis 

dwarsdeur. 

V:  Maar het julle twee tente saamgevat? 

A:  Ja, ons het twee gehad; ons het twee-twee geslaap. 

V:  Het ‘n mens nie natgereën in die tente nie, of was hulle darem ... ? 

A:  Nee. Nee, nee; nooit natgereën nie. Hulle was goed; dubbeltente. Een met die vloer 

en dan een bo-oor. Nee, dit was baie lekker.  

V:  Hulle was lekker swaar gewees seker? 

A:  Ja, dit is hoekom sterk ouens moes gaan om die goed te dra! 

V:  Oukei! U het nou-nou gesê julle het nie rêrig enige voorbereiding of opleiding gehad 

nie. 

A:  Nee. Ek het dit maar agterna gehoor dat die metkassies, voor hulle gaan, sulke 

kursusse het van hoe om kos te maak, noodhulp, en al sulke goed. Ons het niks sulke 

goed gehad nie, want ons was nou net vir ‘n halfjaar daar en die mense wat die 

opleiding gehad het is mos nou al klaar op die eiland. Dis seker ... 

V:  Hulle kan vir julle touwys maak?! 

A: Ja. 

V: Hoekom die Marion Dufresne? Hoekom nie die RSA of ‘n Suid-Afrikaanse skip nie? 

A:  Hy was toevallig op pad êrens heen. En Prof Bakker kon natuurlik baie tale praat, 

onder andere Frans, en hy’t met die Franse gereël. Pragtige skip; baie mooier en 

groter as dié van die Suid-Afrikansers. Nee, dit was baie lekker om met hom te ry; 

afgekom en dan met die RSA teruggekom. 

V:  So kon julle toe mooi die kontras sien tussen die Marion Dufresne en die RSA? 

A:  Ja-nee, daar’s ‘n groot verskil! 

V:  Was daar ook wetenskaplikes op die Marion Dufresne? Is dit ‘n navorsingskip, of 

wat? 

A:  Nee, ek weet nie. Ek dink hulle was op pad eilande toe, Kerguelen en ... Ek weet nie; 

ek weet nie. Ja, soos ek sê, ons kon saamgaan; verder weet ek van die reëlings niks 

nie. Ons is net opgelaai en gesê daai dag klim julle op en daar gaan julle! 

V:  Klere gekry? 
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A:  Ja, in Kaapstad. Voordat ons vertrek het, het hulle al die goed uitgereik. En dít moet 

ek sê: dis uitstekende goed. Die boots, die reënjasse, die ... als; uitstekende klere. 

Alles was eintlik baie goed. Die voedsel ook op die eiland – jis; heerlik. 

V:  Was daar genoeg kos? 

A:  Baie; heeltemal te veel. Hulle het natuurlik die goed gestoor. En ook ... Die leier moet 

‘n sleutel gee, en dan moet jy sê wat jy wil gaan uithaal; en so eenmaal ‘n week gaan 

haal jy voorrade vir die week. Maar baie goed gesorg; heerlik geëet. Volop, selfs die 

drank en die goed, wat ons nou nie eintlik vreeslik gebruik het nie. En ek dink alles 

was daar baie gerieflik: die sitkamer, die goed om jou besig te hou in die basis – 

weet, die speletjies, kaarte en snoeker ... Daar’t ek leer snoeker speel. 

V:  Snoeker? Hulle het ‘n snoekertafel gehad? 

A: Ja, hulle het snoekertafel; ja. Ja, dit was gewild. Maar in elk geval, baie goed; baie 

goed versorg. 

V: Was daar kontak gewees met die ander basisse, dat julle oor-en-weer skaak gespeel 

het of so iets? 

A:  Nee. Watse ander basis? Daar was net die een basis? 

V:  Nee, op die ander eilande ... 

A:  Nee. 

V:  Soos Kerguelen of ... 

A:  Nee. Nee, geen kontak nie. 

V:  Antarktika? 

A:  Geen kontak; niks. 

V:  En huis toe? Het hulle kontak huis toe gehad? 

A:  Kontak ... Eenmaal ‘n week kon ons ek weet nie hoeveel woorde nie, minder as 50 

woorde, kon jy skryf. En Jan was die radio ... Hy’t die goed gestuur, so hy’t geweet 

wat in elkeen se brief staan. Hy’t alles geken van wat daar op die kamp aangaan! En 

ek en my vrou het voor die tyd afgespreek om geheime boodskappies te stuur – ek 

gaan nou nie sê “liefde”, weet, oor die radio nie! Dan’t ons ‘n manier uitgewerk wat 

ek ... die eerste woord van die sin ... sy moet elke keer die eerste woord van al die 

sinne ... dit maak ‘n boodskappie uit vir haar! 

V:  Ag, dis oulik! Maar dit het seker nogal bietjie tyd gevat? 

A: Ja, dit het.  

V2: Maar julle het seker tyd gehad? 
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A:  Ja, ons het. En eenkeer in ‘n maand, dink ek, kon ons praat. En hier was ‘n man hier 

agter wat ‘n radio ham was. 

V:  O, oukei. 

A:  En toe’t Lettie na hom toe gegaan en hy’t ... En dan’t ons so ‘n kort rukkie gepraat. 

V:  Met mekaar bietjie gepraat. So hoe was dit om ‘n vrou alleen te los by die huis vir ses 

maande? 

A:  Vra vir haar! Nee, dit was vir haar nogal moeilik, want op daai stadium het ons ‘n 

seuntjie gehad; hy was nog klein. En juis toe ek terugkom nou met die baard, toe sy 

eerste woorde is, toe hy nou vir my sien, toe vra hy vir sy ma is dit sy “ander” pappie! 

Toe’s ek baie bekommerd! Nee, juis toe sý hier was, oorkant die straat het daar 

iemand gebly wat altyd op die stoep gesit het, so ... En die’t geskinder en geweet wat 

als daar aangaan. En my nefie se vrou – op daai stadium was sy nog nie sy vrou nie; 

sy was nog ‘n student, ‘n argitekstudent – en sy’t toe by my vrou gaan bly, om ... dat 

hulle darem geselskap het. En sy het planne geteken vir mense vir ekstra geld. So 

baie mans het gekom om die planne te kyk. En dié vrou het nou dié gedoente 

gestaan en dophou ... 

V:  Die mans wat hier aankom ... ! 

A:  En eenkeer met ‘n wyksbyeenkoms, toe’s my vrou nou by hulle – die 

wyksbyeenkoms was daar – en toe vra sy ‘nou Mevrou, daai baie mans wat gereeld 

hier kom kuier, watter een is nou eintlik jou man?’ Toe sê my vrou net ‘nie een van 

hulle nie’. So toe was dit seker ‘n geskindery! 

V:  Nou hoe was die dag in die lewe van ‘n dierkundige gewees? 

A:  Die tipe goed ... Afgesien van die vere en ... het ek ook soöplankton-monsters 

geneem op verskillende vlakke by verskillende tipes poele – by die kus, hoër op en by 

die kraters. En dit was die swaar werk, want dis ‘n groot apparaat met klomp bottels 

wat op verskillende vlakke met proppe vas is. Dan moet jy dit nou insit op 

verskillende hoogtes en die toue trek wat al die proppe uitlig, sodat almal gelyk vol 

word, maar op verskillende vlakke. 

V:  Ah ... oukei. 

A: En daai bottels, het ek ... vier, ag, twaalf ...Ek dink vir een monster was dit minstens 

twaalf bottels. Nou dan dra jy nou twaalf vol bottels, en soms het jy ekstra – jy vat ‘n 

klomp spaarbottels saam, dan’t jy ‘n paar monsters. En dis waar Frans van de Vegte 

my altyd gehelp het. Swaar dra. En dan moes daai goed nou gesif word en wat jy al 

die soöplankton, uiteindelik krustasea ... En daarvan ‘n publikasie geskryf, dat die 

meeste goed is maar hier onder by die kus. Daar’s ... 

V: Min goed daar bo ... 
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A:  Daar’s al die goed, en hoër jy opgaan, hoe skaarser word dit. 

V:  Was julle op die ysplato gewees ooit? 

A:  Nee; nee.  

V:  Nie? 

A:  Nee. Ja, daar was nie eintlik eers ... Ja, daar was darem sneeu daar [op die] top, maar 

ons het nooit ysplato toe gegaan nie. 

V:  O, so in daai somer het dit nie regtig gesneeu dat dit gelê het op julle basis nie?  

A:  Nee, nee; nie die ruk wat ons daar was nie, want dit was nog somer. 

V:  Net weer terug na die kos ... Het julle enigsins van die pikkewyneiers of so iets 

probeer ... ? 

A:  Nee. 

V:  Robvleis? 

A:  Nooit. 

V:  Niks? 

A:  Niks; glad nie. 

V:  En daar was nie meer skape nie; die laaste skaap was al weg. 

A:  Nee; nee, hulle was al weg! Maar daar was baie katte op die eiland en baie muise. By 

die kampery onthou ek, die eerste keer toe ons gaan kamp het, toe word ek wakker 

– dis seker die volgende oggend – toe’s my blikbeker – want ek het gedrink en hom 

net so neergesit – toe’s hy vol mis binne-in. En een van die ander ouens het gekla die 

goed het by hom in die slaapsak, hier in sy hare rondgevroetel die nag! 

V:  Oe ... ! So die katte het maar net die voëls geëet en niks van die muise nie? 

A:  Ja-nee, dis te moeilik. Hulle’s te klein ... voedsel. Hulle gaan liewers wat hulle maklik 

‘n ding kan vang, wat groter is. 

V:  En het julle baie katte raakgeloop op die eiland? 

A: Ja, nie so baie nie. Jy’t hulle gereeld gesien, en natuurlik katpadjies, orals; veral naby 

die basis – daarvan het ek ook ‘n klomp foto’s. Daar’s is daar ook so paar, wat jy 

duidelik kan sien, sulke voetpadjies. Hulle split en hulle gaan direk op na die 

ondegrondse nesplekke van die voëls. 

V: Ja, die burrows. En was daar nog van die katte wat troeteldiere was, of nie rêrig nie? 

Wat julle gevang het? 

A:  Nee. Ja, daar was een; een in die basis, wat ek die horries wou oor kry en daar’t 

amper ‘n bakleiery uitgebreek hier teen die end, toe ons nou al amper huis toe kom! 
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Dié kat ... Een metkassie was baie lief vir die kat, en ons het  ... Die meubels in die 

sitkamer was sulke leerbanke en stoele – wat ek gedog het baie grand is, en ons het 

dit mooi opgepas. En dan kom die kat en dan spring sy en dan krap sy so aan die 

goed. Dan’t ek daai kat verwilder, weet – geslaan met ‘n koerant of ‘n papier of ‘n 

boek, of wat ook al! En een outjie – wie was dit? Tony Williams, ‘n Engelsman – hy 

was ook een van die wetenskaplikes, ‘n voëlkundige. Hy’t later in Suid-Wes, Namibië, 

gewerk. Hy’t niks daarvan gehou nie dat ek die kat so verjaag nie. En eenkeer ook het 

die kat op die snoekertafel gespring, en ek het sommer die stok gevat en hom so 

afgeslaan. En toe ... kom ons nader, maar daar’t nou niks verder gebeur nie! 

V:  Het die kat ‘n naam gehad? 

A:  Nee, ek weet nie. Seker; ek weet nie. Maar dis nou ... Ons was so min in die basis 

eintlik. Maar net in die aande. Verder jy ... Nagte, jy werk. Jy gaan in die oggend uit; 

jy’s heeldag heen-en-weer om die goeters te bring; jy’s die res van die dag in die 

laboratorium, en na ete gaan my maar weer terug tot in die aand. En dan gaan slaap 

jy. 

V:  Julle het nog die nuwe laboratorium gehad; daar was ‘n redelike nuwe laboratorium? 

A: Ja, ja. 

V:  Midwinter – het julle iets spesiaals gedoen Midwinter?  

A:  Nee.  

V:  Nie? Oukei. 

A:  Midwinter? Was seker nog nie daar toe ons ... Mei is ons al terug! 

V:  O, natuurlik! Verjaarsdae, Kersfees? 

A:  Versjaarsdae, ja. Met verjaarsdae 

V:  Maar julle is na Kersfees eers af ... 

A:  Ja. Met verjaarsdae het ons ... het hulle wel koeke gebak. Daarvan het ek ook ‘n foto 

– dis nie daarby nie; dis by die ander skyfies – wat ek juis wou wys, so sjokoladekoek; 

Rob, dink ek, dit was sy verjaarsdag; Rob Anderson of Doug Anderson, een van hulle. 

Maar met die bakkery, die vatlappies, of die vadoeke, wat hulle in die kombuis gehad 

het – en dis hoekom ek die foto geneem het – het toe nou oor sy ... so oorgedrapeer 

gehad, en nou kom hy met die koek in. Maar daai ding was so vuil, hy was feitlik 

pikswart! 

V:  Agge nee! 

A:  En toe neem ek nou ... Maak asof ek van die koek ‘n foto neem, maar dis eintlik om 

daai vuil lap te wys! 
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V:  So hoe’t skivvy gewerk? 

A:  Ekskuus? 

V:  Hoe’t skivvy dan gewerk, as julle vuil vadoeke gehad het? 

A:  Nee, dit was ... 

V:  Het hulle nie vadoeke gewas nie?! 

A:  Wel, ons ... Gewoonlik was die goed darem skoon. Maar ek weet nie wat hulle gemak 

het dat dit so vuil geword het nie! 

V:  Dalk bietjie op die tafel die deeg afgevee of iets ... As mens nou daar vir ses maande 

op die eiland is, wat maak die werk maklik? 

A:  Ek dink as jy geïnteresseerd is in wat jy doen – en dit was vir ons heerlik. Ek is ‘n 

veldmens; ek het geboer buite. Die veldwerk was eintlik nie eers  ... Ag, die 

laboratoriumwerk was nie eintlik so lekker nie, maar dis die goed wat jy móét doen 

om jou data te kry. Nee, ek het dit geniet in die veld. Ek onthou die eerste dag toe 

ons uitgegaan het ... Dis nou net toe ons daar aangekom het – ons is nou nuut; ons 

weet nie wat aangaan hier nie. Toe sê Valdon ‘kom ons stap ‘n ent’. En hy ... ek dink 

ons was drie ... het begin stap. En hier begin die reën, weet ... Ons in die Vrystaat, 

droë Vrystaat, en nou ...Jy dink nou nou moet jy teruggaan basis toe, want dit reën! 

En hy hou net aan ploeter! Toe besef ons nee, as jy ‘n sonskyndag het, dis baie 

uitsonderlik. Jy werk in die reën; jy werk in die wind; en dis ... Eintlik baie geniet. 

V: En wat maak dit moeilik? 

A:  Die wind was eintlik die moeilikste, want die gevaarlikste, veral daar oor die lawa, as 

jy met jou swaar sakke, rugsakke wat jy het – as jy jou balans verloor en skeeftrap en 

sulke goed. Maar ek het dit geniet om te slaap buite met die wind wat so ... En eers 

met die terugkom, dan besef ‘n ou jy’t so gewoond daar aan die gesuis geraak –  die 

heeltyd gesuis ... Jy, hier terug in Suid-Afrika, jy’s ... Wat gaan aan? Als is so stil. En 

oraait, die reën – jy raak so gewoond daaraan; jy’t goeie klere en goed ook. Dit het 

nie eintlik gepla nie ... Nee wat; niks – eintlik baie lekker, alles. 

V:  Oukei. As daar konflik was op basis, waaroor het dit gegaan dan meestal? 

A:  Oor katte! Nee, nee; ek jok nou! Dis nou net daai een katgeval, en dit was hier reg op 

die end en net tussen my en een ander een.  

V:  Nee, ek verstaan. 

A:  Maar daar was nie eintlik konflik nie. Ek weet van geen konflik nie. Maar ... Ons is nie 

– en ek dink dit geld vir al die wetenskaplikes; ons is nie in die basis nie. Ons is 

heeldag weg. En selfs met kort uitstappies: jy’s vir ‘n paar dae ... jy kamp daar en jy 
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kom eers drie, vier dae later terug. So ons weet nie wat in die basis aangaan nie. Dis 

net met etenstyd dat jy daar aankom. 

V:  Die meeste tyd is jy seker in die laboratorium as jy op basis is? 

A:  Ja; ja. Al wanneer ons sosiaal gehad het, was sover ek kan onthou Vrydagaande. 

Dan’t hulle ou die drank gehaal; ag, elkeen ‘n bier gedrink ... of nie – party het 

koeldranke gedrink. Ek het nooit ‘n dronke gesien of iets nie; nooit iemand wat hom 

te buite gegaan het nie. Nooit bakleiery nie. Ek kan nou net van my eie ondervinding 

praat ... 

V: Ja, natuurlik. 

A:  En dis nou hierdie een katgeval ... maar dit het tot niks uitgeloop nie; ons was net 

vies vir mekaar, want hy wil die kat hê en ek dink die kat maak skade. En ‘n ander 

man – ek sal nou nie sy naam noem nie; hy was ook maar geredelik ledig daar; een 

van die eerste groep wat nou ... nie ‘n wetenskaplike nie – en hy was, wat my betref, 

was baie vatterig ... ! 

V:  Oukei ... 

A:  As hy met jou praat, dan vat hy ... 

V:  O, dan vat hy aan jou ... 

A:  Toe’t ek die heeltyd vir hom gesê ... dan staan ek so terug en as hy weer vat of hy pat 

jou op die skouer of so, dan sê ek man, los my uit; moenie aan my vat nie; ek hou nie 

daarvan nie.  

V:  Ja ... 

A:  En dit was die end van die storie, so ... 

V:  Die besoek van die Russe, vertel ons bietjie daarvan.  

A:  Ja, ons het ook maar net gehoor daarvan ... Skielik het alles begin organiseer, Albert-

hulle, die leier, en toe sê hy daar’s ‘n skip en ons sien toe daar lê die skip. So ‘n 

donker skip, of dit was die indruk – die foto’s ook; ek weet nie of dit baie bewolk of 

‘n donker dag was nie. En toe het hulle net per radio laat weet en hoor of hulle aan 

wal kan kom. En toe sê ons ja-nee; seker. En toe’t hulle aan wal gekom met bote – 

nie met helikopters of so iets nie. En ons het hulle goed getrakteer; almal was nou 

baie geïnteresseerd in die Russe – ons was almal daar in die omgewing. Hulle het tee 

gedrink en eetgoed gekry en ... Ag, en toe’t hulle geloop. 

V:  Waaroor het julle gepraat? 

A:  Nee ag, ek weet nie eers nie. Ek weet nie eers nie. Dit was eintlik moeilik om te 

praat. Ek dink maar Albert het maar met hulle gepraat en hulle rondgevat en so aan. 
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V:  Moes Albert enigsins vooraf vir die Departement van Vervoer toestemming vra, of...? 

A:  Nie wat ek van weet nie. 

V:  Het julle geweet dis Russe? Kon mens ‘n ... verskil sien? 

A:  Hulle het gesê. 

V:  Is dit? 

A:  Ja. 

V:  ‘n Vlag gehys? Wás daar ‘n Russiese vlag op basis? 

A:  Nee, nie op die basis nie. 

V:  Het húlle ‘n vlag gehad? 

A:  Nee, ek kan nie onthou nie. Nee, ek weet nie. Nee, ek weet net dit was mans wat 

swart, donker, gekleurd was ... gekleed was ... Hulle het daar rondgestaan ... Met die 

KGB – dit het jy duidelik kon sien; hulle hou hulle weg – hulle moet net die regte 

goed sê, anderste ... Toe’s hulle baie verbaas dat ons nie misdadigers was wat op die 

eiland was nie ... ! 

V:  So hulle het dit bietjie ... miskien gedink julle is dalk misdadigers wat hulle nie aan 

land wil hê in Suid-Afrika nie?! 

A:  Ja ... ! 

V:  Enige ander skepe gewees? Vissersbote ... ? 

A:  Nee. 

V:  Ja. Maar hierdie Russiese skip was ‘n vissersboot? 

A:  Ja, ek dink so. 

V:  Dink so? 

A:  Dink so. 

V:  En dan ... 

A:  Of hulle het dit vir ons gesê ... ! 

V:  Het die skip ‘n naam gehad? 

A:  Ja, seker; ek weet nie ... ! 

V:  Kon nie sien nie ... Waar het die skip aan ... geanker? 

A:  Daar ... gewoonlik waar die RSA ook geanker is; so ‘n ent weg, en dan’t hulle net met 

die kleiner bootjies aan wal gekom. 
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V:  ‘n Ent weg, oukei ... Met die ... Daar by Gunner’s Point aangekom en dan by die 

catwalks opgegaan? 

A:  Ja. 

V:         Historiese goed rondom basis, sê nou maar soos goed wat van die robjagters daar 

gelos is ... ook toe julle om die eiland gestap het – het julle baie daarvan teëgekom? 

Botteltjies ... 

A:  Ek sal nie sê “baie” nie, maar heelwat. 

V:  Heelwat? 

A:  Gereeld hierdie groot potte – by minstens twee plekke van hulle gekry. Een was diep 

in; hy’s só toegespoel, hy sou ... jy sou hom moes uitgrawe om hom daar uit te kry. 

En ... 

V:  Kan jy onthou waar dit was? 

A:  Jong, ek weet nie meer die name nie ... Dit was ... 

V:  Oos? Wes? 

A:  Watter kant is oos, wes ... ? By die basis ... As jy by die basis is en jy kyk see toe, regs 

... ! En die ander een was links – doer; daar op ‘n ... by die robbe ... ! ...Nee, gereeld 

sulke goed gesien  en ... byvoorbeeld ankers, bottels, potte ... en ook hierdie 

uitgrawings wat hulle in die lawa ... gate gegrawe wat hulle in geskuil het. 

V:  Het julle van daai goed basis toe gevat of huis toe gebring? 

A:  Nee, niks. Al die goed net daar gelos. 

V:  Net daar gelos? 

A:  Ja. Ons het nooit enigiets gehanteer nie. En ook maar goed, want toe ons terugkom 

met die boot, in die hawe, toe’t inspekteurs, of wie ook al, hulle’t in al die ouens se 

kamers ingekom ... en gevra ‘het julle iets gebring?’, of wat ook al. Niemand het iets 

gebring nie, so ... 

V:  O, werklik?! 

A:  En gevra ‘het julle iets gebring?’, of wat ook al. Niemand het iets gebring nie, so ... 

V:  Toe julle terug is met die RSA, was dit Kaptein McNish gewees? 

A:  Ja, ek dink so. 

V:  En self met hom gepraat ooit, of nie rêrig nie? 

A:  Nee, ek het ... Ek was maar bietjie naar op die boot met die stormagtige see! En 

hulle’t net gesê ons móét kom eet ... Maar eintlik, nee; ek het nooit met hom 
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persoonlik gepraat nie, maar by hom aan tafel minstens eenkeer gesit. En nie eintlik 

lus gewees vir die kos nie, want jy wil net gaan lê! 

V:  En Herr Funk? Die Tweede in Bevel? 

A:  Nee. Nee, ek het nie. Ek weet Valdon het met hulle gaan praat, want hy het hulle nou 

al vantevore ontmoet; hy’t hulle geken. Nee, ag ... En ek is maar ‘n introvert, so ek 

sou nie met mense gemeng het nie. 

V:  Bietjie oor Van Zinderen-Bakker ... Hy wou nooit self teruggaan na Marion toe nie, of 

wou hy graag gaan? 

A:  Prof? 

V:  Prof van Zinderen-Bakker, ja; nie sy seun nie. Sy seun was mos weer daar gewees? 

A:  Ek weet net van die eerste keer, wat hy saam met sy pa daar was, met die 

reconnaissance, met Verwoerd en die klomp wat die opnames en die goed gedoen 

het. Ek weet nie of hy ooit weer terug was nie. Nee, ek weet nie. Ek weet net Van 

Zinderen-Bakker ... hy was die beste professor wat ek gehad het. Hy was 

wêreldberoemd – almal het hom geken. En hy’t dinge gedoen gekry. En ... ja. So ek 

het hoë respek vir hom gehad. 

V:  Maar u’t reeds ‘n doktorsgraad gehad? 

A:  Ja. 

V:  So watter navorsing het toe nou uit hierdie ... ? 

A:  Ja, ek was die enigste een met ‘n doktorsgraad daar. Nou is dit algemeen; almal van 

hulle ... Maar op daardie stadium nie een ... Valdon; hy was nog nie ... hy’t nog nie ‘n 

doktorsgraad gehad nie; Johan Grobbelaar nog nie ... Nie een van die ander mense 

nie. 

V:  Maar dan ... Het daar navorsingspublikasies gekom uit die ses maande op die eiland, 

of wat? 

A:  Nee, nie ... Ván daai goed, ja, wat ons gedoen het; ja. Oor die veervasgehegte sade – 

‘n kort publikasietjie daaruit; en dan oor die soöplankton, die verskillende poele, met 

die krustasea – ‘n langerige een; en dan ook ek en Johan ... ek het met al die data 

gesit en ek dink daar het my oë swak geword ... Met hierdie watermonsters wat ons 

geneem het, het ek in die 30,000 krustasea gehad – en hulle is só klein – en hulle 

moes een vir een onder ‘n mikroskoop – toe ons nou terug is, het ek dae, weke, 

maande gesit – een vir een gemeet word en geseks word; so jy moet hom omdraai 

en alles ... En ek dink daar’t my oë ‘n knou gekry. En toe’t ek met al hierdie gegewens 

gesit en toe’t ek, juis met vertikale migrasie, toe’t ek en Johan saam ‘n ding 

gepubliseer – hoe die goed in die nag opgaan en in die dag opkom en in die nag sak; 
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juis omdat ons dié goed gemonster het op verskillende hoogtes. So daar’t twee goeie 

publikasies en een kort nota. 

V:  So mens moes letterlik, om daai eksperiment te doen, in daai meertjie instap? 

A:  Ja, ja. Of van die diep goed van die kant af, maar dan moet jy sover as moontlik die 

ding probeer insit om die proppe uit te kry. 

V:  Het julle roeibootjies ... ? 

A:  Nee. 

V:  Niks? 

A:  Nee. 

V:  Kan u ‘n boot onthou by Ship’s Cove wat daar gelê het dalk? ‘n Houtbootjie. 

A:  ‘n Houtbootjie ... Ja ... Nee, moet liewers nie sê nie; ek ... Nee, ek kan nie so duidelik 

... Ek verbeel my daar was so iets. ‘n Gewone roeibootjie? 

V:  Ja, ‘n gewone roeibootjie. 

A:  So ‘n hout ... 

V:  Ja. 

A:  Ja; ja, ek dink dit was daar. 

V:  Oukei, interessant. Het julle enigsins nog plante of diere na die eiland toe gebring? 

A:  Niks. 

V:  Niks? Niks tamatieplantjies nie; niks ... ? 

A:  Nee. 

V:  En die denneboompies? Hulle was al almal uit ... ? 

A:  Ek weet niks van dennebome af nie ... ! 

V:  Hoe belangrik is Marion-eiland vir Suid-Afrika? 

A:  Ek dink baie belangrik. Juis omdat dit ‘n eenvoudige ekostelsel is, kan daar baie goeie 

navorsing gedoen word, anders as in die Kruger Wildtuin, waar als bietjie 

ingewikkeld is. Nee, dis ‘n ideale plek vir navorsing. Ek persoonlik dink daar kan meer 

uit die eiland gehaal word as hulle toeriste gaan toelaat. Dis só unieke plek. Die groot 

probleem is net hoe gaan jy daai eiland beskerm, dat daar nie probleme kom nie. 

Maar hoekom kan mens nie maak soos wat bote na Antarktika gaan, wat die mense 

op die boot bly en hulle kom net af en sê nou maar op catwalks – ‘n sekere paadjie 

wat hulle net kan stap na ‘n dam of na ‘n ander plek wat nie skade gaan aanrig nie. 

En ek dink die Departement of wie ook al daarmee gemoeid is, kan geld maak op 
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hierdie manier, wat dan weer teruggesit kan word in navorsing en die bewaring van 

die eilande. 

V:  Julle was nie Prins Edward toe nie? 

A:  Ja, ons was. 

V:  Hoe was dit daar? 

A:  Oraait .. Daar het hulle ons ook net afgelaai met tente. Ons was so twee, vier, ses ... 

ses of ag ouens, wat gegaan het, en by Golden Gate – daar by die ... dit lyk mos soos 

Golden Gate se ... het hulle ons net daar afgelaai en ons het by die ... op die strand 

tente opgeslaan. Dit was ‘n morsige spul – daarvan ook foto’s ... waar die paddies 

ook in ons spens – want nou’s die kassies, is hulle so op mekaar en al die kosblikkies, 

en hulle loop daar tussenin en vroetel rond. Dis baie nat gewees, maar ... Toe’t ons 

daar uitgeklim en net bo bietjie rondegeloop ... Was eintlik maar net ‘n 

reconnaissance; ons het maar net rondgeloop. En van die voëlkundiges, hulle het van 

die stormvoëls probeer vang en ring, wat in die nag na die neste, die ondergrondse 

neste, kom. 

V:  Kon mens sien daar was nie muise op Prins Edward nie? 

A:  Ja, daar was niks; ons het niks daar gesien nie. Maar soos ek sê ons was nou net 

eintlik hier ... 

V:  By die kus? 

A:  By die kus – net waar hulle ons afgelaai het, waar die tente opgeslaan was, op daai 

plat gedeelte. Die lawa– en dis een van die foto’s wat ek gebruik het vir lesings – die 

... dis die eiland, die oorspronklike uitbarsting wat die eiland gevorm het, en dan kan 

jy sien later het die lawa bo-oor gevloei en hy’t in die see ... en daar’t hy gestol – 

nou’t jy hierdie plat vlakte, wat nou die tweede ... wat die eiland vergroot het, en 

wat jy kan sien oor ... met verloop van tyd gaan hy weer als geërodeer word totdat 

hy weer hier by die hoë kranse kom. So ... Maar daar was nie ... geen muis daar 

gesien nie. 

V:  En u eie werk op Prins Edward? 

A:  Niks; nee, ons was net ‘n paar dae daar en dit was net die voëlkundiges wat die 

stormvoëls in die aand probeer ring het. En verder het ons net rondgestap en gekyk. 

V:  Om die eiland gestap? 

A:  Nee, nie om nie; nee, daar was nie tyd nie. Net uitgeklim en daar op die plato, met al 

die albatrosse wat daar broei ... daar’s ook ‘n groot klomp. 

V:  Ah, oukei. 

A:  Ja. 
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V:  Maar was dit die RSA wat julle daar afgelaai het? 

A:  Ja. 

V:  Oukei, net vir ‘n rukkie ...  

A:  Ja, hy seil weg en dan na ‘n paar dae kom haal hy jou weer. 

V:  Daar langs basis, daar by Gentoo Lake, was daar toe nog Gentoo’s gewees? 

A:  Ja; ja. Ja-nee, daar was. 

V:  Oukei; dis interessant. En dan net nog ‘n laaste vraag: hoe sou jy Marion-eiland 

beskryf? 

A:  Uniek. 

V:  Uniek? 

A:  Daar’s seker ander eilande wat net so uniek is in daai omgewing, wat ek nou nie van 

kennis dra nie, maar dit was ‘n fantastiese ondervinding om op daai plek te kom en 

ek is net spyt dat ander mense nie ook die geleentheid het om net te gaan kyk hoe ... 

Nee, soos ek sê, ek’s ‘n veldmens. Ek’t van daai werk in die veld elke dag en ... ek het 

dit baie geniet. Dis absoluut ‘n ondervinding van ‘n leeftyd. 

V:  As ‘n veldmens was die isolasie seker nie te vreemd gewees nie? 

A:  Nee, niks; dit het my glad nie gepla nie. Want ek dink die groot verskil daar is die 

wetenskaplikes, en veral die ... sê nou maar die plantkundiges en die dierkundiges, 

ons is aanmekaar besig. Jy moet ... Jy’s in die veld; jy kom terug – daai goed moet 

verwerk word; die goed moet in die oonde kom; daar moet getel word – jy’t eintlik 

nie eens tyd vir iets anders nie. 

V:  Ja ... 

A:  Jy moet spesiale opoffering maak om op ‘n Vrydagaand weg te breek om saam met 

die groep te wees, want anderste kry jy nie jou werk klaar nie. 

V:  Was daar van die basispersoneel, van die metkassies, wat minder werk gedoen het? 

Wat soms verveeld geraak het? 

A:  Ja; ja-nee, beslis. Hulle ... Juis hierdie Frans, wat ons so gehelp het ... Dit was vir hom 

iets ekstra om te doen. En ek dink van die probleme wat juis ... of wat kan voorkom 

op die eilande, is juis met dié mense wat eenkeer of twee keer of drie keer per dag ‘n 

lesing moet gaan neem en tussenin het hulle niks om te doen nie. 

V:  Ja ... So jy moet jouself redelik besig kan hou? 

A:  Ja. 
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V:  Oukei. Kan jy enigsins onthou wie die persoon by die Departement Vervoer was 

waarmee julle geskakel het? 

A:  Ek het met niemand geskakel nie! Net met ... 

V:  Net met Van Zinderen-Bakker?! 

A:  Net met Van Zinderen-Bakker. Hy’t net gesê ek moet gaan; hy’t vir my die kameratjie 

gegee en gesê ek moet daarna kyk. En verder is ek en Valdon hier af Kaap toe. En 

hy’t geweet waar die stoor is, waar ons die klere gekry het. Hulle het vir ons die goed 

uitgedeel en ... ek is net saam. 

V:  En Valdon was toe al ‘n slag of wat op die eiland? 

A:  Ja, ek dink hy was die vorige keer al daar. 

V:  Hy was die vorige keer daar? So hy kon ‘n bietjie vertel en toe julle om die eiland 

stap  ... ? 

A:  Ja; ja. 

V:  ‘n Idee gehad waarnatoe om te gaan ... Waarmee het julle gestap? ‘n Kompas?  

Sekerlik nie ‘n kompas nie? Kan dit ... ? Gelees? 

A:  Nee, net gestap. 

V:  Net gestap? Naby die kus gehou? 

A:  Ja, niks ... Ja, al langs die kus. 

V:  Oukei. 

A:  En ja, party plekke kon jy nie langs die kus ... Dan moet jy eers weer bergklim en 

bietjie draaie loop en so aan. En daar’s op Santa Rosa, wat baie moeilik is om deur te 

gaan met al die lawablokke ... Maar, nee wat, ons het maar net gestap en gekamp. 

V:  Lekker fiks teruggekom?! 

A:  Ja, ons wás fiks! Ek én Frans – ons was baie fiks. Maar ons het die heeldag ... 

V:  Heeldag buite ... ? 

A:  ... ver gestap; baie kere die kraters moes uitklim om bo te gaan monsters haal. Dan 

kom jy terug en maak leeg; dan gaan jy weer; kom terug, dan gaan jy weer ... So ons 

was fiks. 

V:  Het julle die heel boonste piek geklim? Jan Smuts of ... ? 

A:  Nee.  

V:  Nie? 

A:  Nee. 
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V:  Julle was nie tot daar nie? 

A:  Nee. 

V:  Oukei. Enige iets wat u wil bysit? 

A:  Nee! 

V:  Baie dankie! 

END VAN TRANSKRIPSIE 


