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V: Wel ek wil sommer net wegspring en vra hoe het dit gekom dat jy Marion-eiland toe 

is? 

A:  Ek het voorgraads in 1975 klaargemaak; Plant- en Dierkunde was my hoofvakke. 

V: Was dit hier by Kovsies (Univeriteit van die Vrystaat)? 

A:  Nee, by Tukkies (Universiteit van Pretoria). Daar is net een Universiteit, en dis 

Tukkies. 

V:  Tuks of niks? 

A:  Ja, Tuks of niks. En toe kom Prof Skinner by my; ek was sy tegnikus gewees toe ek 

voorgraads was. 

V:  Wat was Prof Skinner se voornaam? 

A:  John Skinner. Hy was op daai stadium hoof van ... Ek kan nie onthou of hy hoof van 

die departement was en of hy hoof van die MRI - Mammal Research Insitute - was 

nie. Maar toe kom hy by my en sê vir my daar’s ‘n pos, of daar’s ‘n moontlikheid dat 

ek Marion toe kan gaan, as ek belangstel, as a tegnikus vir Rudi (van Aarde). En Rudi 

was op daai stadium een van sy studente. En toe’k ek gesê ja, maar ek moet eers 

uitvind of ek Plant- en Dierkunde deurgekom het, want as ek ‘n vak moet her kan ek 

nie gaan nie. Toe’t hy gaan uitvind by Plantkunde, en toe’t ek daar deurgekom, en uit 

die aard van die saak het hy geweet of ek deur is of nie in my eksamens; toe sê hy dis 

reg. En toe’t ons ... Jong, ek dink dit was hier die 15de of 16de Desember 1975 het 

ons gery, met die Franse skip – Marion Dufresne dink ek is haar naam gewees. 

Kaapstad op geklim; hulle het gery; by Marion gestop vir so 3 ure; ons voorraad 

afgelaai; vir my afgelaai ... 

V:  Met ‘n vliegtuig, ag ‘n helikopter? 

A:  Met die helikopter. Hulle is van die eerstes wat ‘n helipkopter op die boot gehad het. 

En saam met my wat afgegaan het, was Van Zinderen-Bakker Junior – hy was ‘n 

plantkundige – en dan was daar ‘n Hollander – Han Greuning ... ? [Han Lindeboom]; 

hy’t van Gröningen afgekom; Han ... ek het Han se van vergeet; en dan was daar ‘n 

Wallieser gewees, so ‘n kort, ronde enetjie – Kevin Hall; hy was ‘n geomorfoloog 

gewees. En dan was hulle tegnikus wat afgegaan het, hy was Piet Koornhof gewees. 

Hy is nou ‘n oor-, neus- en keelsjirurg in Betlehem. So hy was die ander tegnikus, en 
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ek was Rudi se tegnikus gewees. Ja, en dis hoe ek daar geland het. En ons het 

teruggekom Aprilmaand, het die ou RSA – soos wat hy bekend gestaan het, die “Rooi 

Kotskoets” – Aprilmaand het hy afgekom om die nuwe span te bring; DOW se ouens 

het saamgekom – hulle het ‘n bietjie goed in die basis reggemaak. En ek dink dit was 

hier die 10de Mei, toe’t ons in Kaapstad teruggekom. Ja, en bietjie slegte see gehad. 

V:  Ja, ek wou nou net vra. Hoe het die RSA vergelyk met die Marion Dufresne? 

A:  Heelwat anders hoor! Marion Dufresne het ons middagete by ‘n tafel gesit en daar’s 

kelners wat jou bedien het; met daai ander ene moes jy vir jouself sommer kos gaan 

haal daarso. Ja-nee, daar was ‘n reuse verskil. Ek dink amper die nuwe skip, SA 

Agulhas, wat hulle nou gebruik, is ‘n susterskip van daai ene. 

V:  Van die Dufresne? 

A:  Ja, ek dink so. 

V:  Ja, hy het ‘n eetsaal waar mense jou bedien! So, het julle met die Franse bietjie 

gepraat? Was dit ‘n navorsingskip of ... ? 

A:  Kyk, nee. Hulle skip wat hulle afvat ... Hulle het blykbaar, soos wat ek kon verstaan 

van hulle, is hulle het ook verpligte diensplig gehad, maar hulle het ‘n keuse gehad: 

as hulle nie Weermag toe wou gegaan nie, en hulle het een of ander opleiding 

gehad, soos elektronici of diesel werktuigkundiges, of sulke goeters, dan kon hulle 

nou, in plaas van Weermagopleiding, kon hulle nou Crozet of Kerguelen-eiland toe 

gaan en ‘n 3-jaar tydperk daar spandeer, wat dan eintlik hulle Dienspligjare is. En 

daai skip het maar hulle mense afgevat soontoe en hulle voorraad afgevat soontoe. 

Dis wat ek kan onthou. 

V:  En dan by Kaapstad aangedoen en julle opgetel? 

A:  Ja, die Suez-kanaal daai tyd – op daai stadium was daar ‘n oorlog gewees; toe’s die 

Suez-kanaal toe, want hulle het altyd van Frankryk af deur die Suez-kanaal gegaan en 

dan af na hulle eilande toe. Nou moes hulle om Afrika kom, en hier’t hulle gestop vir 

brandstof en so aan. En toe’t, lyk vir my, het ons regering ‘n ooreenkoms met hulle 

gehad dat hulle ... of seker nie ‘n ‘ooreenkoms’ nie ... 

V:  ‘n Understanding? 

A:  Ja, hulle het so ‘n gentlemen’s agreement gehad dat hulle ouens sal aflaai en oplaai 

by Marion en dan ... Maar hulle’t nie lank gestaan nie; so 3 ure en dan’t hulle gegaan 

V:  Ja, dit was letterlik net ... afgedrop ... 

A:  Hulle het afgelaai, dan moet hulle gaan weer; ja. 

V:  Nou as julle nou op Marion staan, wat is die eerste indruk wat jy nou kry van hierdie 

eilandjie? 
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A:  Dit is nogal indrukwekkend, want dis pikkewyne en ... Die omgewing is eienaardig: 

daar’s nie bome nie en dis nat. En as jy enigsins van die catwalks wil afklim, moet jy 

gumboots aantrek. 

V:  Ja. 

A:  So, ja, dit is anders, maar dit is mooi; op sy manier is dit mooi. Die weer is maar guur; 

as dit ‘n lekker warm dag is, dan’s dit 15oC en dan trek jy jou t-shirt en jou kortbroek 

aan. Anders dra jy ‘n trui en ‘n langbroek! 

V:  Wel, dis wintertemperature, 15oC ... ! 

A:  Dit het nie saak gemaak nie ... Maar ja, dit is nogal interessant gewees. Die geboue is 

heelwat deur  ... Ek weet nie hoe lyk die nuwe basis nie; ek het net op Google gekyk, 

en dit het heelwat verander. Hy’s ook ‘n ander plek gebou as wat die ou basis was. 

V:  Die oranje nuwe basis? 

A:  Ja, daai oranje ene. Ons het maar toe ons afklim, het ons die kos stoor ... Man, die 

ding is, hulle laai die goed blykbaar nou met helikopters af; ons het daai tyd, as die 

skip daar gekom het ... Gunner’s Point het ‘n (hys)kraan gehad en ‘n loopplank. So 

die goed word van die RSA op sulke groot dinghies gesit, dan sleep hulle hom met so 

klein bakkie tot by die looplank. Dan maak hulle hom vas en dan trek hulle al die 

voorraad, trek hulle dan met die kraan op boontoe en dan dra die ouens dit nou 

verder in. En daar was dan ‘n kosstoor; jy’t die eerste voorrade – sommer so 

voorrade met allerhande goed in; en dan was daar kosstoor, en dan was dit die 

diesel mechanic, werktuigkundige se werkswinkel met sy onderdele, en dan was dit 

die generators gewees; en dan het ons kamers en die kombuis en die eetsaal aan die 

onderkant; ‘n gang boontoe gehad. En dan bo is nog kamers en die sitkamer en so 

aan, en die metkassie, die weerkundiges, het hulle kantoor gehad, en die 

kommunikasie-ouens het ook hulle teleksmasjiene daar gehad. 

V:  So die metkassies – die Weerburo se mense – was al daar gewees vir ‘n tydjie 

voordat julle daar aangekom het? 

A:  Ja, julle was al daar. Wat hulle gedoen het ... Kyk, jou basiese span daai tyd Marion 

toe was gewoontlik gewees 4 weerkundiges – metkassies, ‘n mediese ordonans – hy 

kan of ‘n dokter of ‘n verpleër wees, maar hy moet bietjie operasies en goed kan 

doen as dit nodig is; ‘n diesel mechanic, en dan ‘n kommunikasie-ou gewees, en dan 

gewoonlik ‘n radio-tegnikus wat die radio’s kon regmaak as daar fout kom. So dis jou 

basiese span: 8 ouens; dit is wat Marion oorspronklik gehad het. Na die tyd het die 

wetenskaplikes begin bykom wat die navorsing gedoen het en so aan. 

V:  Het hulle destyds mediese toetse op julle gedoen, of iets? 

A:  Ja, ons het die mediese, dieselfde mediese toetse gedoen as wat hulle die vlieëniers 

laat doen het, en ook die sielkundige toetse wat die vlieëniers doen. Ons het dit by 

Een Militêre Hospitaal op Voortrekkerhoogte, of daar naby Verwoerdburg, gedoen. 
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V:  Oukei. En ander voorbereiding; het julle kooklesse gehad of so iets? 

A:  Ek was nie deel van die oorspronklike span nie, want jou spanne ruil Aprilmaande 

om. Maar die span wat vir ‘n jaar gaan, hulle doen noodhulp en kookkuns, en al sulke 

tipe van goed. 

V:  Maar julle het niks daarvan gedoen nie? 

A:  Maar ek het nou niks daarvan gedoen nie; ek moes maar leer kook toe ek daar 

aankom. En die manne is nukkerig as jy vir hulle rubbish kos op die tafel sit, dit kan ek 

vir jou sê! 

V:  Het jy enige van hierdie kook skills oorgehou later? 

A:  Ja ... Die beste was ‘n trifle wat ek wou maak en toe’t dit nie so lekker uitgewerk nie 

– tot die skua’s wou dit nie eens eet nie ...  

V:  Ag nee! As ‘n skua nie jou trifle wil eet nie ... ! 

A:  Ja. So, maar ja. Gewoonlik ontbyte het jy maar vir jouself gesorg, gevat wat jy wil; 

middagetes was ‘n ligte ete gewees, en dan wat jy ook maar ... Wat die ou wat kook 

dan maar vir hulle moet... Middagetes is ‘n ligte ete. Hulle het dit ... Ag, sommer ‘n 

broodjie en tee of eiers en sulke goeters gewees. Aandetes moes jy ‘n ordenlike bord 

kos vir die mense ... jy weet, met nagereg, gee. 

V:  Dit klink na heeldag se werk. 

A:  Ja ... Kyk, maar hoe dit gewerk het, is as jy die volgende dag kook, die dag voor dit is 

jy die skivvy: jy maak die kombuis skoon en was die skottelgoed daai dag; en dan die 

volgende dag is jou kookbeurt, en dan die ou wat na jou kook, hy was weer die 

skottelgoed terwyl jy nou gekook het. So ja, dit is jou hele dag word dan nou maar 

gespandeer daaraan om kos te maak. Nou al die groente, die meeste van die groente 

... Toe ons daar kom, toe’s daar nie meer vars vleis gewees nie, want die koelkamers 

het afgegaan. So dis alles geblikte kos gewees, of gevriesdroogde kos. 

V:  So was dit 6 maande sonder vars vleis? 

A:  Ja. 

V:  Julle het nie maar ‘n rob of ‘n pikkewyn geskiet om ... ? 

A:  Nee ... ! Ons het maar ... Ons was gelukkig gewees. Daar was redelike ... nie ‘n groot 

verskeidenheid nie. Ons het chicken breyani in blikkies gehad; ons het meatballs 

gehad; ons het brazed steak and vegetables gehad; savoury mince ... Ja, dis omtrent 

die vleise wat ons gehad het. 

V:  Maar dit was nou gevriesdroogde goed of geblikte ... ? 

A: Nee, dit was geblikte goed. So nou moet jy maar probeer kosmaak met dit. En dan ja, 

die groente het ons maar ... Wel ek het altyd maar dit in warm water gesit die vorige 
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dag, of in water gesit, dat dit kan uitdy voor ‘n ou dit kook. En dan ja, poeding moet 

jy maar jou eie inisiatief gebruik. 

V: Het julle darem nog so ‘n bottel brandewyn oorgehad? 

A:  Ja, as ‘n ou weggaan in die Kaap, dan kry jy ‘n sekere voorraad, of goed wat vir jou 

gegee word. Jy kry nou jou klere – dis nou maar jeans, gumboots, hemp, truie en dan 

nou waterdigte goed; nou dis nie so grand soos vandag se goed nie. Ek meen, ons 

het oil skins gedra, of jy’t so ‘n ... dit was nylon buitekant, maar rubber in die 

binnekant gewees, en die gumboots  was maar hierdie standaard gumboots  wat ‘n 

ou in die winkel koop, ag, en dan ‘n mussie en handskoene en so aan. En dan word jy 

ook uitgereik ... die ouens wat rook kry ‘n sekere hoeveelheid sigarette en tabak, en 

almal kan dan kry ‘n sekere hoeveelheid sjokolade – hierdie groot slabs sjokolades. 

En dan word vir jou gegee wyn, brandewyn en bier. So jy kan sê wat wil jy hê. Party 

ouens drink nie brandewyn nie, dan sal hulle eerder nog bier gevat het of wat die 

geval ook al mag wees. Anderster kan jy maar uitruil met van die mense. Maar die 

drank was nie soveel dat jy jouself elke dag in koma kon indrink nie; dit was nie 

soveel drank gewees nie. Maar wat wel gebeur het, as die ouens op die skip is en 

hulle is uit die gebiedswater van Suid-Afrika, dan kon hulle drank koop sonder jou 

invoerbelasting. 

V:  O, so jy kon drank op die skip koop? 

A:  Dan kon jy jou drank op die skip gekoop het. 

V:  Lekker Franse wyn! 

A:  Ja! Of op die RSA het hulle ook gehad; jy kon by hulle ook koop. 

V:  O? 

A:  Ja, daai tyd was ‘n slab chocolate R1.50 of iets gewees, so ... ! 

V:  Goeie tye! 

A:  Ja. 

V:  Julle het nie bier probeer brou op die eiland nie? Ek weet daar het mense ... 

A:  Daar was ouens by ons wat ... Ons het ‘n ou gehad wat die ... Hy was van die 

Poskantoor ... wat was daai mannetjie? ek het nou vergeet ... Hy ... Ek vergeet watse 

job het hy gehad ... Maar hy en een van die metkassies het gedroogde vrugte gevat 

en toe ... Maar daai goed was so gewees dat die tinfoelie het opgelos as dit naby dit 

kom, so ... ! 

V:  So jy wil dit eerder nie in jou maag gooi nie! 

A:  Ja ... Ag, ek het nooit nie, want dit was nie vir my belangrik nie, jy weet. Ag, die ouens 

het maar ... Ag, ek dink baie van dié goed doen hulle ook maar net om hulleself ook 

besig te hou. Fotografie is nogal lekker, want daar’s baie moontlikhede, en dan het 
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die basis twee goeie donkerkamers gehad, wat jy jou swart-en-wit films kon 

ontwikkel; daar is van die ouens het kleurfilms ontwikkel ook. Ja, en hulle het goeie 

toerusting gehad, so jy’t baie keer sommer as jy tyd af het maar in die donkerkamer 

gespandeer en bietjie rondgespeel. 

V:  So dit was maar ‘n tipe van ‘n stokperdjie geraak dan? 

A:  Ja, dit raak ‘n stokperdjie, want daar’s niks anderster om te doen nie, jy weet. Jy kan 

gaan stap, en dis dit. 

V:  Dis dit. En die dag in die lewe van ‘n tegnikus vir Rudi van Aarde – wat moes jy doen? 

A:  My werk was gewees as ons uitgaan veld toe, het ek saam met hom uitgegaan. Ons 

het ‘n paar katvalle, traps, uitgesit, so ek moes hulle gaan check en kyk of daar katte 

in is, en dan terugbring basis toe. Ons het nooit rêrig – in mý tyd – katte gevang nie; 

ek dink die ouens na die tyd het beter gedoen, want hulle het ander tegnieke 

gebruik. 

V:  Watter tegnieke het julle gebruik? 

A: Ons het maar net aas binne-in ‘n trap gesit, en ja, dan moes jy maar net kyk. Van die 

traps het sendertjies opgehad wat die tegnikus vir ons gebou het, vir Rudi, wat op ‘n 

frekwensie – ek kan nie onthou of dit kortgolf- of mediumgolffrekwensie was nie, 

maar as die deur toegaan, het hy ‘n skakelaartjie aangesit, so as jy dan op ‘n gewone 

radio daai golflengte op hom instel, dan gee hy vir jou ‘n toon, wat dan vir jou sê dat 

die deur het toegegaan; dan kan jy gaan kyk of daar katte in is. Ja, dit was ... dit doen, 

en dan die katte wat in gevangenisskap was, moes ek kosgee. 

V: Wat het julle hulle gevoer? 

A:  Ons het hulle katpille gevoer met poeiermelk en jy moes ... en ek moes die katbakke 

skoonmaak, die sandbakke. So, jy weet, elke dag die sand omruil en daar was nie ... 

daar is nie baie sand nie; dis maar bousand wat ons gebruik het, wat DOW gelos het 

van ‘n vorige bouprojek af. So ek het die sand gewas, dan vat ek hulle op lab toe en 

dan was ek hulle maar met die brandslang uit, en dan laat ek dit droogword in die 

droogkamer en dan hergebruik ek dit. Maar ek weet nie of dit so goed was nie, want 

ek glo nie al die goggos in die sand het doodgegaan nie, die bakterieë en goed nie. 

Maar ja, dit was ... En as ons uitgegaan het veld toe ... Rudi het baie keer Cape Davis, 

Long Ridge, Kildalkey toe gegaan, en dan’t ons gaan katte skiet; en terugkom, dan 

moes die disseksies gedoen word – die ovarias uitgehaal word; die niere uitgehaal 

word, en kyk in watse voorplantingstoestand is die diere. En dis alles data wat hy dan 

in sy navorsing ingesit het. Maar daai inligting moet jy vir hom vra; hy kan dit vir jou 

mooi ... 

V:  Waarmee het julle die katte geskiet? 

A:  Ons het ... Ek het ‘n .22 4.10 haelgeweertjie gedra en Rudi het ‘n 4.10 haelgeweertjie 

gedra met ‘n magasyntjie. Maar die katjagters hoor ek het na die tyd 12-boor 
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haelgewere gebruik. Maar die ... Dis al wat ons gehad het op die eiland was dié twee 

wapens. 

V:  Het julle dit saamgebring of wat dit daar? 

A:  Toe ek daar kom was dit daar, so ek neem aan Rudi het dit saamgevat of Marthan 

Bester-hulle het dit afgevat destyds en dit maar daar gelos vir die gebruik vir daai 

goeters. 

V:  En as daar ‘n kat in hierdie val was, hoe’t mens die kat daar uitgekry? Maar met jou 

hande gegryp en gedra, of verdoof of ... ? 

A:  Ja, ons het nie verdowingsmiddels gehad nie. Ons het maar hom met die hand 

gevang. As ons handskoene het, het ons sweishandskoene aangetrek; baie keer dan 

is hulle nie daar nie, dan vang jy maar met die hand.  

V:  Het jy ‘n paar krapmerke gekry?! 

A:  Ja. En dan Pottie, was die mediese outjie gewees – hy was ‘n Weermag Stafsersant 

gewees – en hy het ons maar gedokter. En dan staan jy by hom, en hy het ‘n mengsel 

gemaak wat ... Jong, as ek reg onthou, dit was waterstofperoksied en hibitane en 

bietjie alkohol gewees, en dan het hy dit op die krapmerke gesit. 

V:  Dit klink soos iets wat kan brand ... 

A:  Dit het gebrand, ja; maar nooit infeksie gehad nie, so dit was goeie goed gewees. 

V:  Was daar katte wat mak geword het?  

A:  Katte word nie sommer mak geword nie; hulle het maar die heeltyd half aggressief 

gebly in die hokke en so aan. Rudi het ene ... Toe ek daar aankom, toe was daar een 

– Tips – was toe al reeds in die hok, en hy was relatief mak. 

V:  Tips? Was dit die kat se naam? 

A:  Ek dink dit was “Tips” gewees ja; ek kan nie onthou nie. Jy moet maar vir Rudi vra. 

Dit was ‘n swart kat met ‘n wit kol op die bors voor gewees. 

V:  Het jý enige katvriende gehad? 

A:  Nee. Ek is nie lief vir katte nie normaalweg. 

V:  O, so jy’s die perfekte mens vir die werk! 

A:  Ja, ek is nie vreeslik lief vir katte nie. Hulle ... Ek is ... Ek dink baie van die katfamilie, 

want ek dink hulle is seker van die beste jagters wat daar in die natuur is, en omdat 

hulle so effektief is, is hulle ... ek bedoel, as hulle op my erf is, kom die voëltjies 

tweede en die akkedisse en al sulke goed. Katte is nie deel van die sisteem nie. 

V:  So die katte, het van hulle dood gegaan in aanhouding? 

A:  Ek het nogal katte gekry wat gevrek het in aanhouding. ‘n Ander ding wat ons gesien 

het op die eiland ... Ons het ‘n paar keer katte gekry wat bene ... die bene, veral die 
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onderste gedeelte van die bene het vergroeisels aangehad en ... Ja, so ek weet nie of 

dit maar die natuurlike elemente is – jy weet, die slegte weersomstandighede en 

voeding ... Ek weet nie ... Ek dink Rudi sal ook vir jou kan sê min of meer wat dink 

hulle het daar aangegaan. Maar dit het ‘n ou so nou en dan gekry. En ‘n ander 

manier wat ons ... Die katvalle het nie lekker gewerk nie, en toe’t ek en Rudi maar 

geloop en dan kyk ons, en as ons die katte sien, dan jaag ons hulle; dan vang ons 

hulle maar met die hand. Hulle bly in gate. Hulle gebruik ... Al die voëls wat op die 

eiland is broei op die grond, en baie van hulle is burrowers, wat is ... Hulle maak 

tonnels in die grond. En die katte het van die tonnels ook gebruik wat hulle nou 

ingebly het. Ja, en dan het ou nou maar gekarring tot jy hulle uit kan kry, en dan vang 

ons hulle en sit hulle in ‘n sak en dan vat ons hulle terug basis toe. 

V:  As julle nou so uitgegaan het, het julle met tente gegaan en soms gekamp; of was dit 

maar meestal vir die dag? 

A:  Nee, ons het ... Kyk, voor my tyd en daai geskiedenis ken ek nou nie meer so goed 

nie. Hulle het ... DOW het sulke asbesrondawels gebou op die eiland, op ‘n paar 

plekke. Daar was een op Long Ridge gewees; dan was daar ene op Cape Davis 

gewees; daar was een by ... 

V: Aan die anderkant van die eiland dalk, by Mixed Pickle of so... ? 

A:  Ja, aan die anderkant ... Ek probeer nou die plek ... Kyk, as jy van die basis af na die 

suidekant omgaan, dan’t jy ene gekry op Kildalkey; dan was daar een op Gordonsbaai 

gewees – ek dink dis Gordonsbaai ... Dan was daar een daar naby Santa Rosa Valley, 

dink ek was een gewees ... 

V:  Grey-headed Albatross? 

A:  Ja, Grey-headed Albatross Ridge. En dan was daar ene by Banke ... of wat was die 

plek se naam? En dan was daar ene daar by Louw’s ... Ek weet nie; dis so ‘n steil ding 

wat jy moet uitklim, dan kom jy by Cape Davis aan die ander kant, want hy’s aan die 

noordwestekant – ek kan nie die name almal onthou nie. 

V:  Repetto’s? 

A:  Repetto’s Hill ... Nee, hy het nie. Dis die ene wat by Long Ridge was ... 

V:  O, was hy daar? 

A:  Daai Long Ridge se ... 

V: Want Repetto’s is mos net daar agter Long Ridge ... 

A:  Repetto’s Hill is net bokant Long Ridge, ja. 

V:  Is daar foto’s van hierdie hutte? 

A:  Ja, van hulle het foto’s dink ek; ek sal moet kyk. 

V:  Dit sal gaaf wees, ja. 
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A:  Maar die ene aan die weste ... die rondawels aan die westekant van die eiland ... 

Mixed Pickle Cove was die ander een dink ek, was ook ... Hulle het platgewaai. Die 

wind ... die gure weer kom maar van daai suidwestekant af. So al wat oorgebly het 

daar is sulke  ... die platvorms. En dan was daar maar trommels met voorraad in wat 

die ouens kon gebruik as jy daar is en die weer is sleg of so aan. 

V:  Maar waar het jy dan skuiling gesoek? 

A:  Daar’t ons in tente gebly. 

V:  O. 

A:  Maar ek en Rudi het uitgegaan ... Ons het hoofsaaklik aan die oostekant van die 

eiland gewerk. Dan sal ons uitgaan vir ‘n week Long Ridge toe, dan bly ons in die hut; 

of Cape Davis toe of Kildalkey toe, of so. 

V:  En as julle teruggekom het op basis en wou so bietjie ontspan, wat het julle gedoen? 

A:  Ag, dan het ‘n ou maar jou klere gewas en kosgemaak ... En hulle het ‘n redelike 

goeie biblioteek gehad. En daar was daai tyd wat julle nie van weet nie was daar nog 

langspeelplate gewees. En daar was ‘n redelike filmbiblioteek met films en dan baie 

keer het ‘n ou nou maar films gekyk. Ag, en gelees en so aan. Meeste van jou tyd 

spandeer jy aan werk, want daar’s nie eintlik veel anders om te doen nie. Jy gaan 

maar lab toe en gaan aan met jou goed daarso. 

V:  En die metkassies ... Het hulle soms gehelp? 

A:  Ja, hulle het gehelp. Die diesel mac ... wat was sy naam? In elk geval, die diesel outjie 

het partymaal sal hy saamgaan. Pottie het saamgegaan een of twee maal. Jy weet, as 

hulle uitgaan uit die basis uit en hulle is weg vir ‘n paar dae en daar gebeur iets, dan 

moet hulle terugkom. Ons het radio’s saamgedra, maar nie altyd nie – dis maar ‘n 

gewigtige ding; daai ou militêre radio’s. 

V:  O, ja-nee. Hulle sit ‘n kilogram of wat aan. 

A:  R34’s of iets; ek kan nie onthou wat was hulle gewees nie. 

V:  Was jy self in die Weermag gewees voor dan? 

A:  Voor dit was ek, ja. Ek het my Diensplig gedoen; ek was ‘n gunner gewees; dit was 

die artillerie. 

V:  Het daai Weermagopleiding enigsins gehelp met die tyd op Marion Eiland? 

A:  Ja, ag; ek dink so. Ek kry eintlik vandag se kinders jammer – die seuns in elk geval 

jammer. Ja, dit leer jou deursettingsvermoë; dit leer jou tot waartoe is jy in staat. So 

dis nie goed wat gepla het nie. Dit pla jou nie as jy swaarkry  nie; dit pla jou nie as jy 

moeg word nie, en ... So ja, ek dink Weermagopleiding het ‘n bietjie gehelp in jou 

kop ... ! Want dit is maar waar dit alles is; dis maar in ‘n ou se kop. Andersins is dit ... 

kan ‘n ou maklik vir jouself vertel maar ek kan dit nie doen nie; maar jy kan dit doen. 
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V:  Wat maak werk maklik op Marion-eiland? Wat het dit lekker gemaak, of maklik? 

A:  Ag, dis al wat jy het om te doen, so dit maak nie saak nie. Jou kop is reg, so jy gaan en 

jy doenmaar net jou werk. Ja ag, en dan maak jy maar koffie, en ou Rudi het bandjies 

gehad – nie kasettbandjies of CD’s nie; dit is ‘n reel to reel Uher-bandspeler gewees – 

hy’t sulke groot tolle gehad. En daar was musiek op gewees, van die ... ek kan nie al 

die ouens onthou nie, maar ek weet Deep Purple en ... wat was die ander ouens wat 

... 

V:  ABBA? 

A:  Nee, dit was voor ABBA se tyd! ... Nee, maar dan’t ons ... Ag, Billy Joel en daai ouens 

... Dan’t hy maar die goed het nou gespeel, en jy’t hulle naderhand so geken, want 

hulle speel dwarsdeur die dag, en jy weet, as daai ene ophou, dan begin daai ... Dis 

die volgende ene wat begin. 

V:  Het julle soms danspartytjies gehou? 

A:  Nee, wat jy waar kry? Daar was nie meisies gewees nie! Nee, maar ons het nogal 

baie kere ... het hulle lang debatte gehou tot vroeg in die oggend toe. 

V:  Waaroor? 

A:  Oor allerhande goed. Iets wat nogal baie ter sprake gekom het is ons het nooit geglo 

dat ‘n gemengde span Marion toe sou werk nie, en later jare, toe het hulle dames 

gestuur. En ja, ek weet nie hoe het dit gewerk nie, maar jy weet, ‘n ou het maar al 

daai ‘wat gaan gebeur?’, ‘hoe gaan die mense reageer?’ jy weet. Nou’s dit net twee 

dames en daar’s tien mans ... Jy weet, die spanning wat dit binne-in die basis kan 

veroorsaak in ‘n gemengde span. So ek weet nie hoe het hulle dit ... hoe word dit 

hanteer tans nie, want ek dink dis nog steeds gemengde spanne. 

V:  Ja, dis gemengde spanne. 

A:  Ag, en baie keer politiek gepraat, en baie verskil; en met die oorsese ouens wat mens 

daar gehad het ook nogal verskil en lank gesels. 

V:  Ja, ek kan dink; tussen die Wallieser en die Nederlander, wat baie liberaal moes 

oorgekom het. 

A:  Ja, dit is. Ag, en dis interessant jy weet, hulle uitkyk gewees op daai tyd se Suid-

Afrika; dis heel interessant. Daai, die Nederlander ... Ag, ek weet nie ... as ek net sy 

naam kan onthou. Hy het ‘n duikpak saamgebring. Nou ek is nie 100% seker nie, 

maar ek dink die seewatertemperature wissel so hier tussen 6 en 10 grade. Hy’t ‘n 

duikpak saamgebring met silinders en alles, en hulle het ‘n bietjie geduik daarso by 

Marion. 

V:  En die moordwalvisse? 

A:  Nee ag, hulle het daar verbygekom. Daar’s van hulle wat ons geken het. Die een het 

‘n hap in sy vin gehad; Rudi het hom geken al en so daar’s van hulle wat redelik 
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gereeld ... Ja, hulle het nogal gereeld verbygekom; sekeres van hulle het nogal 

gereeld verbygekom. 

V:  Maar die moordwalvisse, hulle het nie die duikmense opgeëet nie? 

A:  Nee wat; maar ag, hulle is nie heeltyd om die eiland gewees nie, jy weet. Dis ... Eintlik 

was dit nogal ‘n groot ding gewees as hulle verbygekom het. Almal het uitgehardloop 

en gaan kyk as hulle daar verby swem. Dis nie ‘n ding ... dis nie goed wat mens elke 

dag gesien het nie. Maar dis mooi diere ... 

V:  Ja, dit is so. 

A:  Dis pragtige diere. Robbe was interessant. Ek het Rudi bietjie gehelp om robbe te tag 

– van die pelsrobbe het ons die kalfies tags ingesit, en ook van die olifantrobbe het 

tags ingesit. En dit het nogal partymaal wild gegaan, want ... 

V:  Ja, want ‘n olifantrob kan seker seer byt? 

A:  Ja. En die pelsrobbe ... Hulle lyk so lomp as hy daar op die klippe rondsit en hulle lê 

net so, maar gaan haal een van sy kleintjies, dan sien jy hoe vinnig beweeg daai bul ...  

V:  Ek kan dink! 

A:  Jy moet jou voete dra. Man, dan moet jy klim om uit die pad uit te kom! 

V:  Ek het in die Volksblad, êrens in die ‘70’s, gelees dat daar ‘n man is wat deur ‘n kwaai 

rob gehap is. Het jy ooit iets daarvan gehoor? Julle is seker self gehap? 

A:  Nee wat, jy’t maar versigtig gewees. Dis hoekal op Prins Edward, toe ons daar was, 

toe’t ons een van die olifantrobbekalwers getag, en dis die eerste maal dat ek tags 

insit, en kyk hoe mooi het ek die tag  ingesit ... En hulle buig mos so terug; toe byt die 

kalf my op die kop! 

V:  Eina! 

A:  Ja, hy’t net sy bek so oopgemaak en hom so op jou kop gekap. So ja ag, ‘n ou is maar 

simpel ook partymaal. Maar ja ... 

V:  Julle is Prins Edward Eiland toe ... Was dit toe die RSA al teruggekom het? 

A:  Nee, dit was in die oornametyd gewees. Dit lyk vir my daar was ‘n reëling met hulle 

gewees. Die wetenskaplikes – Rudi-hulle en daai ... Anthony Williams is die 

ornitoloog ... Tony Williams, ekskuus ... Hulle het gereël om oor te gaan saam met 

die Wallieser en die Fransman; ons was so sewe of agt – ek kan nie onthou nie – om 

maar te gaan kyk. Ons het traps uitgesit om te kyk of daar muise is; ons het gaan kyk 

of daar katte is, en hulle was nie op die eilande nie, op daai eiland nie. En ja, toe het 

ons soontoe gegaan en hulle het ons afgegooi toe die skip gery het.Toe’t ons daar vir 

10 dae gebly en toe het die RSA teruggekom, opgelaai en toe’t ons terug basis toe 

gegaan en ons goed reggekry en toe’s ons seker so dag of drie daarna weer terug; 

toe’t ons teruggekom, ja. 
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V:  O. En het Prins Edward-eiland anders gelyk as Marion-eiland? 

A:  Ja, ek dink hy’t minder plantegroei op; hy’s nie so hoog nie. Kyk – en weereens, ek 

ken nie die feite nie; julle sal maar moet in die boek gaan kyk – maar Marion is van 

seevlak af tot omtrent 1200 m bo seespieël; hy’t ‘n permanente ysveld bo-op Staats-

President Swart-Piek [pre-2003; nou Mascarin Peak], en dit is nie so hoog op Prins 

Edward nie; hy’s baie laer. En as jy bo staan kan jy baie van die krater sien wat 

weggeërodeer is, dan sien jy die halfmaan goed. En ja, soos ek sê, die plantegroei is 

nie so baie nie. 

V:  So was julle tot bo gewees op Prins Edward-eiland? 

A:  Ja, ons het maar so bo-oor die eiland ... Dis ‘n klein eiland; hy’s baie kleiner as wat 

Marion self is. Ja. 

V:  So daar het julle tente ook saamgevat? 

A:  Daarso moes ons tente saamvat, want daar is nie ander blyplek nie en alles wat ons 

soontoe gevat het, het ons weer teruggebring. 

V:  Het julle ooit besoeke gekry van ander skepe? Was daar ander skepe wat aangedoen 

het? 

A:  Ja, daar was ‘n Amerikaanse skip wat ... dis ‘n navorsingskip; ek kan nie onthou wie 

was hy en wat was hy nie. Hy het een aand daar verby gekom; toe’t hy geanker. Ek 

weet nie of ons ouens met hom gepraat het of wat nie – ek kan dit glad nie onthou 

nie. En toe is hy’s weer weg die volgende ... Dit was so vir twee, drie dae. Maar hulle 

het oseanografiese navorsing gedoen. 

V:  O, so hulle het nie aan wal gekom wat jy kan onthou nie? 

A:  Nee, glad nie aan wal gekom nie. 

V:  Glad en geheel en al nie.  

A:  Nee, glad nie. 

V:  Was dit die enigste skip wat julle daar gesien het? 

A:  Enigste skip wat daar verbygekom het, ja. Ja, en ons het nie radio’s gehad om met 

ons mense in Suid-Afrika te praat nie. 

V:  Ja.  

A:  Dit was ‘n teleksmasjien. Jy was ... Elke week kon jy ‘n halfbladsy, 150 woorde, vir jou 

familie geskryf het. Dan skryf jy dit; dan gee jy dit vir die ... Ons het ‘n Wolf Guerllich 

was die kommunikasie-outjie gewees; Wolf. Dan tik hy dit op ‘n teleksband; dan 

speel hy die teleksband ... Hulle het twee maal in ‘n dag dink ek, het hulle met 

Pretoria gepraat, dan gee hulle die weerdata deur, en dan gaan ons boodskappe ook 

deur. Dan gaan hulle deur en dan speel hy op ‘n teleksmasjien in Pretoria, by 

Vervoer, uit en dan druk die masjien dit in getikte formaat; en dan skeur hulle hom 
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af. En voor ons oorgegaan het, moes jy ‘n sekere aantal koeverte met seëls op, moes 

jy vir hulle gegee het. En dan skeur hulle jou briefie af en gooi hom in ‘n koevert en 

gooi hom in die pos na jou mense toe. Eenmaal ‘n week. 

V:  So daar was regtig geen privaatheid nie? 

A:  Nee, niks nie. En dan, eenmaal ‘n maand, het jy drie minute gehad om met die 

radiotelefoon met jou familie te praat. 

V:  En wat sê jy in daai drie minute? 

A:  Nie veel nie! En dan ... Ja, jy moet besluit met wie praat jy. Ek het nou nie ‘n meisie 

gehad nie, maar van die ouens het meisies gehad. So praat jy met jou ma-hulle of 

praat jy met jou meisie? So dis die keuse wat jy moet maak. Ja, en dan, as die weer 

sleg is, dan kan jy nie met die radio praat nie. So dan’s daai tyd verby. 

V:  Ek wil net gou teruggaan na daai debat wat julle gehad het, of julle het gepraat 

daaroor wat sal gebeur as daar meisies ook is. Wat is die uitsluitsel gewees?  

A:  Ag, die algemene gevoel was gewees dit kan nie werk nie, want as gevolg van die ... 

Weet, almal het maar gedink aan die sosiale opset, en dan ook spanning wat so iets 

binne die basis ... Want jy moet onthou, ons was nou 15 gewees op daai stadium – 

dit was die 8 standaard ouens wat daar is en dan die paar wetenskaplikes. So ons 

was ‘n totaal van 15 ouens. Jy slaap soos in ‘n kosuis; ja, elke ou het sy kamertjie, 

maar dis net ‘n bed en ‘n kas wat daar in pas. En dis jou kamer, en daar’s jou klein 

lessenaartjie gewees. Die meeste van jou tyd spandeer jy of in jou laboratorium of jy 

waar jy werk, of jy sit in die sitkamer en boeklees of pool speel of dart speel of wat 

ook al; radio luister of musiek luister. Almal gebruik dieselfde sitkamer; daar’s net 

twee badkamers. Almal gebruik dieselfde waskamer waar jou klere gewas word met 

die masjien. Almal gebruik dieselfde donkerkamers. 

V:  Die twee badkamers het nou net twee baddens ingehad; daar was nie storte nie, of 

was daar? 

A:  Daar was storte gewees, ja. 

V:  Was daar storte gewees? 

A:  Daar was storte gewees, ja. En so, jy weet, almal is nie ewe netjies nie, jy weet. So 

daar is ... Baie keer is daar wrywing. Dan kom jy daar aan en ‘n ou het nie sy 

fotografiekamer, die drommetjies en goed, skoongemaak nie; nou begin jy jou film 

ontwikkel; nou fikseer die ding, want die vorige ou het nie die fixer uitgewas nie. So 

dan krap dit. So daar kom tye wat daar bietjie wrywing tussen die mense is, en daar 

onstaan klieks ook, jy weet. En as jy nou nog ‘n element bybring wat ‘n geslagsding is, 

dan weet ek nie of ... Wel, ons opinie was op daai stadium dat ons glo nie dit kan 

werk nie; dit gaan daai spanning net te groot maak. 

V:  Het julle dit enigsins by daai debat betrek dat daar swart mense kan gaan vir ‘n jaar? 
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A:  Nee, want ons kom nie uit daai milieu uit nie. Jy weet, ek praat nou van die ‘70’s. Ek 

meen, apartheid was groot daai jare.  

V:  Ja, dit was nog pre-Soweto gewees. 

A:  Ja. So ‘n ou het nooit ... Jy’t nie aan daai aspek gedink nie. Maar ek glo nie dit sou 

rêrig ‘n issue gewees het nie. So ... Dis maar soos vandag ook, jong; dis alles in ‘n ou 

se kop. Alles in jou kop. 

V:  So konflik was meestal gedrywe deur mense met verskillende persoonlikhede en 

leefwyses? 

A:  Ja, soos in die samelewing, jy weet. Een ou kom jy goed mee oor die weg, want julle 

geaardhede pas in bymekaar; en ander kere kom jy nie met ‘n ou oor die weg nie, 

maar dis bloot jou geaardheid wat nie lekker is nie. 

V:  Was daar soms bietjie spanning tussen die wetenskaplikes en die metkassies en die 

basispersoneel? 

A:  Nee, nee; nie súlke spanning gewees nie, nee. Dit sal persoonlike goed wees wat die 

spanning ... Daar was nie hierdie ‘ek is ‘n wetenskaplike, so jy is minderwaardig, want 

jy’s net ‘n metkassie’ nie; daar’s nie daai tipe dinges nie. 

V:  Was daar nie gewees nie? 

A:  Nee wat. Ag, en as daar werk gedoen moet word, dan’t almal ingespring. En ek 

meen, die werk is uitgedeel. Sekere ... Byvoorbeeld, die diesel mechanic en die radio-

operateure, hulle het nie gekook nie; hulle het net brood gebak. Hulle het gesorg dat 

daar altyd vars brood in die basis (is). 

V:  Ag lekker. 

A:  So die ander ouens moes dan die kookwerk doen. En dan is die werk geruil so op ‘n 

weeklikse basis: ouens wat die badkamers moet skoonmaak, en dan ander ouens 

moet stofsuig en afstof. So daar was huiswerk gewees wat ‘n ou in jou normale huis 

ook doen, wat gedoen moes word en die ouens moes dit maar net doen; ja. 

V:  Wat het mens gemis op Marion-eiland? 

A:  Wee ... Ek kan nie onthou nie. Ek dink jou familie, weet. Ek sou my familie nogal 

gemis het. Maar ja ... Maar nie andersins ... Ek weet nie wat nie. Wat jy wel gemis het 

is vars vleis. 

V:  Ja! 

A:  Dit het ‘n ou ‘n bietjie gepla, omdat ons dit nie gehad het nie. Maar ja. Want toe die 

nuwe span kom, toe’s die heel eerste ding wat ons hulle vra is ons wil elkeen ‘n steak 

hê. Toe’t ons ... 

V:  Het julle bietjie gebraai? Kon julle braai? 

A:  Nee, die weer laat jou nie toe om te braai nie! 
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V:  Agge nee! Toe moes julle dit in die pan maak? 

A:  Ja, toe maak ons dit maar in die pan, maar toe’t ons weer on steak en chips en eiers 

geëet vir ‘n slag, ja. 

V:  En wat mis mens as jy terug is in Suid-Afrika? 

A:  Ja, dis ‘n interessante een ... Ek kan eintlik nie vir jou sê nie. Dis lank terug, né; maar 

... 

V:  Wat het jou opgeval toe jy terug is in Suid-Afrika? 

A:  Ek het nie lekker ingepas by die mense nie. Toe ons daar afklim op die lughawe, toe’s 

daar te veel mense vir jou. Daai stilheid en die min mense en ... Jy weet, dit was ... dit 

het ek gemis toe ek terugkom hierso. Ja, en verder ... Ag, en die weer ook. As jy daar 

kom, is die weer is nie lekker nie; dis onguur. Maar jy raak gewoond daaraan, en nou 

kom jy en dan’s die weer nou weer anderster. 

V:  Dan’s dit weer warm? 

A:  Ja. Maar ek kan nie rêrig ... Ek’s ‘n maklike mens, so sulke goed pla my nie; ek is baie 

aanpasbaar! 

V:  Oukei. ‘n Laaste vraag: hoe sal jy Marion-eiland beskryf? 

A:  Natuurgewys?  

V:  Nes jy wil. 

A:  Natuurgewys is dit ‘n baie interessante plek. Dis mooi en ek dink hy’t interessante 

sisteme wat werk binne hom – die see, die weer, die bakterie; daai ... jou elephant 

seals het sulke hollows wat hulle maak en dan lê hulle in dit, en daar’s ‘n hele unieke 

sisteem van pH en allerhande goeters wat te doen het met hulle vervel en so aan. En 

jy weet, daai sisteme is interessant. Ja, en die plantegroei; om te kyk watter tipe 

plantegroei wat daar is, jy weet. Ja, dit was vir my interessant van Marion. En dis ‘n 

mooi plek; baie uiterstes. Ek meen, jy kan die lieflikste sonsopkomste en 

sonsondergange hê, en dan kan jy kere kry wat die wind 79 knope waai en dit is 

ysreën en dit is sneeu en so aan; en dis mooi op sy manier ook. Ja, daai uiterstes is 

baie interessant; ja. 

V:  En hoe belangrik dink jy is Marion-eiland vir Suid-Afrika? 

A:  Ek dink dis nogal interessant. Want eerstens is dit ‘n eilandsisteem, so dis ‘n unieke 

plek om navorsing te gaan doen. Die mense het impakte gehad, maar ek dink die 

impakte is nie so groot soos ander plekke nie, so ek dink daar’s ‘n redelike baseline 

waarteen jy ander sisteme en so aan kan meet om te kyk, weet, wat gebeur. Ja ag, 

en dan, die feit bly staan dat hulle in die Roaring Forties is – dit is heeltemal ander 

tipe land; dit is ander tipe plante ... So ja, ek dink dit is ... uit ‘n ... want dis ‘n 

natuurreservaat ook nou, so ek dink dit is belangrik vir Suid-Afrika. Ek sal net nie 
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graag wil sien dat daar ... Want daar is sprake daarvan dat hulle toeriste soontoe wil 

vat en so aan, en ek dink hulle maak ‘n fout. 

V:  Oukei. 

A:  Daai plantegroei is baie sensitief. Ek weet, voor ek daar was, het Werke een van 

hierdie Amphicats – dis so ‘n seswielaangedrewe voertuigie wat oor enigiets kon ry – 

daar gehad en hulle met hom daar rondgery. En daai merke het op daai veld gesit 

seker vir ‘n klomp jare daarna. 

V:  Sjoe. 

A:  Ja. So ek dink die plantegroeisisteme is redelik sensitief vir steurings. So ... Maar ek 

dink jy moet bietjie vir Rudi vra. Hy’t nog op gereelde basis soontoe teruggegaan en 

so aan. 

V:  Nee, ek sal. 

A:  En ‘n plek wat ons ... As ons Long Ridge toe gegaan het ... Dis ‘n stukkie voordat jy die 

volgende rif kry wat se naam was Hoppy’s Hell gewees. Daar was ‘n ou gehad wat ‘n 

beenprobleem gehad het, en hy het gesukkel om daardeur ... Hy’t baie keer gegaan 

maar dan kom hy nie verby dit nie. En die probleem daar is, dis mires – dit is 

plantegroei met sagte goed, veen, onderin. Nou jy leer naderhand om oor die goed 

te loop, maar as jy nie reg loop nie, dan sak jy in tot by jou knieë. En as jy meer 

sukkel, dan’s jy naand by jou heupe. En al manier wat jy dan uitkom, dan kruip jy 

handeviervoet totdat jy weer op vaste grond kom. Nou Rudi het vir my – ek hom nou 

by kongresse nou later jare gesien toe ons nou mooi groot is ... Toe sê hy vir my daar 

waar ons altyd by Hoppy’s Hell gesukkel het om deur te gaan, kan jy nou deurloop. 

So die ... 

V:  Dis nou droër ... 

A:  So die opbou ... Ja, die droër; of dis ... Die óf droër, óf dis die opbou van jou 

plantmateriaal  het nou so dik geword dat dit nie meer ‘n probleem is nie. So ja, ek 

dink die sisteme en die veranderinge wat daar plaasvind is nogal belangrik. 

V:  Siende dat julle nou so baie rondgeloop het op die eiland, het julle enige bewyse nog 

gevind van die robjagters wat daar was, of ... ? 

A:  Ja, daar’s ... Ship’s Cove is net omtrent so 15 minute se loop noord van die basis. 

Daar’t ‘n skip gesink, dan laagwater, dan kan jy sy mas nog gesien uitsteek het. En 

daar’t ‘n klomp steenkool uitgespoel; daai strandjie – een van die min sandstrande – 

is pikswart. En dan by Mixed Pickle Cove is daar nog koolstowe gewees; hakke met 

gaffels; sluipstene, potte, panne; sulke groot kruike wat hulle seker maar asyn en 

allerhande goed in gebring het daai tyd – dit was daar gewees; gate wat hulle in die 

... waar in hulle in gebly het – sulke vierkantige gate wat hulle gekap het en dan ‘n 

seil voor gehang het; dis waar hulle gebly het. Op Boulder Beach is daar nog twee 



17 
 

driepootpotte wat daar gestaan het wat hulle in olie uitgebraai het van die robbe 

wat hulle kom jag het nog, en ... 

V:  Maar julle het niks daarvan huis toe gevat of ... ? 

A:  Nee. Daar was so half ... Ek weet nie nou meer nie, maar daar was so half ‘n 

ooreenkoms en ‘n reël gewees onder die ouens: jy karring nie met die eiers van die 

pikkewyne en van die voëls wat broei nie en van die albatrosse nie; en jy dra nie daai 

goed weg van die eiland af nie. Dit hoort daar en dis daai eiland se geskiedenis. So ek 

weet nie van iemand wat sulke aandenkings probeer terugvat het – in ons tyd in elk 

geval – nie. Weet nie wat na die tyd gebeur nie ... 

V:  Kan jy onthou of daar op Ship’s Cove nog ‘n roeibootjie was? Wat julle kon sien? 

A:  Nee, ek weet nie. 

V:  Nee? 

A:  Kyk, as jy bo-op die krans gestaan het kon jy die skip onder die water sien lê het, so 

dis helder genoeg gewees. Maar dis die enigste skip wat ek van weet wat daar ... Ek 

weet nie van ‘n roeibootjie nie. 

V:  Het julle nog gewere gesien? 

A:  Kyk, daar’s gewere ... By Mixed Pickle Cove is daar voorlaaiers wat daar gestaan het – 

ek dink ek het foto’s van dit as ek dit nie mis het nie ... Daarso was nog voorlaaiers 

wat daar was – maar opgeroes en die hout is maar verniel en so aan. 

V:  Julle het nie nog Duiste ammunisie dalk gevind daar nie? 

A:  Nee, nie wat ek van weet nie; nee. Ons het nie nou só gekyk nie. 

V:  Ja, julle was seker ook maar besig met ander werk gewees en ... ? 

A:  Ja ... 

V:  ... net toevallig gesien? 

A:  Ek het nie geweet die Duitsers was ook daarby betrokke nie. Ek weet die Franse wou 

op ‘n stadium ... Hulle het die eiland mos gekry, maar toe kon hulle hom nie meer kry 

nie; en toe’t Suid-Afrika hom geannekseer ... as ek die geskiedenis kan reg onthou. 

V:  Ja, dis soos Bouvet ook; ek dink dit het ook so verdwynbare eiland gewees. 

A:  Ja. 

V:  Oukei. Maar baie dankie. Is daar enigiets wat jy wil bylas? 

A:  Nee wat; julle moet maar vra wat julle wil weet. 

V:  Baie dankie. 

END VAN TRANSKRIPSIE 


