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JACO BOSHOFF 

Datum:   16 April 2010 
Plek:    Kaapstad  | Iziko Suid-Afrikaanse Museum 
Vraagsteller (V):  Lize-Marie van der Watt| Geskiedenis Departement| Stellenbosch Universiteit 
Antwoordsteller (A): Jaco Boshoff | Marine Argeoloog: Marion | 90’s 
V: Baie dankie, Jaco. Ek wil nou eerste praat oor hoe jy betrokke geraak het by Marion-eiland. 

A:  Ek was in ... wat was dit? Kan jy onthou wanneer dit was? 

V: Ek kan nie die presiese datum onthou nie ... ! 

A:  Ek was eendag ... ek dink in die Maritieme Museum gewerk het, wat daai tyd bestaan het in 

die Waterfront, en ‘n kollega wat ek geken het by die destydse Nasionale 

Gedenkwaardighede het my gebel en gesê ‘wil jy Marion toe gaan?’;’ is jy besig om met my 

te speel!’, jy weet. Wat toe gebeur het, is hy’t op die Prins Edward Eilande komitee gesit, of 

een van hulle mense het daarop gesit. En dié ou – wat is sy naam? Dis ‘n ou kêrel gewees 

wat by die Universiteit van Vrystaat gewerk het ... 

V:  Van Zinderen-Bakker? 

A:  Nee, nee. Dis darem nie so oud nie! 

A:  Nee; dis ‘n Johan Loock. 

V:  Johan Loog? Ja, Oom Loock; ons ken hom, ja. 

A:  Hy het die ding aan die gang gesit, en David Hart van die National Monuments. Hulle het my 

gevra of ek nie wil saamgaan as die argeoloog, want hulle wil gaan inventaris doen van die 

sites op die eiland. 

V:  Was jy teen dié tyd toe reeds gekwalifiseer. 

A:  Ja-nee, ek het die by die museum gewerk. 

V:  As ‘n marine argeoloog? 

A:  Ja; by die museum gewerk as dit; dit was my pos gewees, ja. 

V:  Oukei. Toe gaan jy nou die eerste keer af met ... wat? Met die spesifieke doel om ‘n 

inventaris te maak?  

A:  Dis reg. Ons sou na al die vindplase gaan kyk en basiese opname doen, en GPS-posisies kry, 

want dis in die begin van GPS gewees, so ... 

V:  O, oukei. 

A:  Ons het een van die eerstes gehad, dat ons toe posisies probeer kry het. 

V:  Nou wat was julle proses? Julle het daar aangekom; julle rugsakke gepak ... 
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A:  Ja wel, ons het natuurlik basiese toerusting en goed saamgevat en ons het gevra vir 

logistieke support van die Eilande, wat beteken het hulle het ons uitgevat na Swartklip toe – 

as ek reg onthou – en daar gelos met die helikopter. En die idee was dat ons van Swartklip af 

sou terug stap basis toe om die een helfte van die eiland te doen. En dan, wat ons gedoen 

het by elke site is om foto’s te neem, mates te vat om site-planne te teken. 

V:  So het julle min of meer ‘n idee gehad waar die sites is? 

A:  Ja. Nee kyk, daar was die verslag wat John Cooper en Graham Avery geskryf het. Tom 

Graham het dit gebruik, onder andere, en ons het na ‘n paar van die ander goed gekyk wat 

uitgebring was. En ons het met ouens gepraat ook, jy weet, van die mense wat al lank op die 

eiland was. 

V:  “Ons” was nou nou jy en ... ? 

A:  Ek en David Hart basies. 

V:  Jy en David Hart? 

A:  Ja; Johan Loog was ook saam gewees. 

V:  Was hy saam op daai trip gewees? 

A:  Ja, hy was ook saam. 

V:  Het hy ook saam gestap? 

A:  Hy’t net vir die een helfte saam gestap. 

V:  Oukei. 

A:  En ons ore van ons kop af gepraat ... 

V:  Wat is mens se werkswyse? Vir die mense wat nie bekend is met argeologie nie, kan jy net in 

breë trekke verduidelik wat jy doen? 

A:  Wel, in ‘n geval soos hierdie, wat ons probeer doen is, is om vas te stel wat nog daar is – dis 

die eerste ding. Dit was ‘n bietjie moeilik gewees op die eiland, in die sin dat ons het ook nie 

vreeslik baie tyd gehad om voor te berei nie. Dit was soos ‘n storie van jy’t ‘n maand voor 

die tyd weer eens ‘n ding gekry wat sê ‘right, kom ons gaan’ – so ons het nie baie tyd gehad 

om voor te berei en dit nie. Maar gewoonlik sou jy met só ‘n ding jou historiese navorsing 

doen ... Gelukkig was dit van dit al gedoen gewees, so ons kon dít gebruik. Daar was nie veel 

kans gewees om self te gaan argief toe te gaan en sulke goed te doen nie. En dan die 

volgende stap sou wees om by die verskillende sites te gaan en dan ‘n opname te doen: 

rondom die sites te loop; te kyk wat jy nog kan sien; posisies vas te stel – jy weet, soos op 

daai stadium het ons GPS gebruik; ook om net site-planne te teken en opmetings te doen 

van die goed; foto’s te neem – die hele idee is dat jy ‘n konteks probeer opbou van wat daar 

is. So dis soos ‘n – ons ...  baie keer gebruik dié ding – soos ‘n misdaadtoneel. 
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V:  Ja. 

A:  Ons probeer die bewyse saamstel en dan ‘n storie saamstel van wat daar gebeur het. En dis 

ook basies die werkswyse gewees. 

V:  En moes julle dan aanbevelings maak? 

A:  Ja, ons moes. Jy weet, na die tyd; die hele idee was dat ons moes aanbevelings maak oor die 

toestand van die sites en die voorwerpe wat nog sigbaar was, en aanbevelings oor die 

bestuur daarvan ook. So, dit moes ons doen na die tyd. 

V:  En dié aanbevelings, is van hulle deurgevoer? 

A:  Ek weet nie of daar eintlik van hulle deurgevoer is nie. Ek ... Kyk, die een gelukkige ding van 

die eiland is, die ouens is baie bewaringsbewus, so van die aanbevelings is nie deurgevoer 

nie. Byvoorbeeld ons het aanbeveel dat mense opleiding moet kry, of ‘n lesing of twee moet 

kry, oor die eiland se geskiedenis en oor argeologie in die algemeen, en hoekom jy nie 

voorwerpe optel nie en wegvat en daai klas van goed nie, dit, dit gebeur ongelukkig 

partykeer; en jy weet, daai klas van dinge. Dit is nie deurgevoer nie. Dit is ook natuurlik ‘n 

periode gewees ,  veral na die laaste trip wat ons in 1999 gedoen het, het die hele Erfenis-

bedryf het verander. Daar was , museums het geamalgameer; die Nasionale 

Gedenkwaardighede is tot niet verklaar en hulle het ‘n nuwe agentskap gevorm. So dis ‘n 

baie ... hoe sal ek dit sê ... ? 

V:  Tyd van herstrukturering? 

A:  Herstrukturering. Dit was ‘n onstuimige periode gewees. So daar het baie goed deur die gate 

geval, soos onder andere, dat die opvolger van die Nasionale Gedenkwaardighede het nie 

meer ‘n verteenwoordiger op die Prins Edward-Eilande komitee nie, wat hulle altyd gehad 

het. Want Johan Loog het daai rol vervul. Hy was ‘n raadslid van die Nasionale 

Gedenkwaardighede gewees in daai jare; dis hoe hy daar kon op sit. En so daai het ‘n bietjie 

deur die cracks geval. En dis nie soseer die Prins Edward-Eilande komitee se fout as die 

Erfenis-mense se storie nie. 

V:  Wat dit net nie in ag geneem het nie? 

A:  Ja, dis maar een van klein goedjies gewees wat nou nie ... 

V:  As mens nou dink aan die beleidmakers aan Suid-Afrika se kant, hoe groot feature Prins 

Edward en Marion-eiland en die geskiedenisafdeling daarvan? 

A:  Ek dink nie vreeslik groot nie. Ek meen daar is nou soos julle praat nou van hierdie 

Antarktiese Heritage-projek wat julle gaan ... Dit is, dis fantasties dat só iets gebeur, jy weet 

so, maar ek dink nie in terme van beleidmaking ... mense het so bietjie vergeet daarvan. 

V:  Ja. 

A:  Ten minste wat ek ... in my beperkte kennis. 
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V:  Ek is nou terug by julle tyd op Marion-eiland ... Wat het julle gevind wat van waarde is, in die 

konteks van iets wat werklik iets nuuts was of iets besonders was, of kan mens dit nie rêrig 

so klassifiseer nie? 

A:  Ek weet nie of mens dit so kan klassifiseer nie. Ek meen, die feit dat dit robbejag-sites is, is al 

klaar iets uit sy eie; jy weet, daar’s ‘n hele klomp goed op daai eiland wat nog moontlik 

verdere navorsing kan ontlont, in die sin dat, jy weet, as mens kyk na wat hulle in Australie 

gedoen het op Heard-eiland en plekke soos daai – ons het nog nie naastenby sulke goed 

gedoen nie. 

V:  Ja, ek wou nou juis vra. Het julle baie gekyk na internasionale presedent, soos King George-

eiland en Heard, en so aan ? 

A:  Ja. Ons het so bietjie daarna gekyk; ‘n bietjie. Ek was ... Net voor die laaste trip was ek in 

Australië gewees en het met een van ouens gesels daar, en dis maar ‘n kwessie van, ek dink 

die probleem is ons kon nie volle aandag gee aan die eiland nie, en ook geld is maar ‘n 

probleem gewees. 

V:  Ja. 

A: Dis baie moeilik om befondsing vir so iets te kry. 

V: Ja, ja. 

A:  Dis nie eens ... Hoe kan ek nou sê ... ? Half sexy genoeg nie 

V:  So sou jy sê daar is maar tog neglect – ek kan nou nie aan ‘n Afrikaanse woord dink nie – van 

humanities op die eiland? 

A:  Ek dink so. Ons kom altyd laaste ... Dis nou ... Miskien klink dit nou soos ‘n ou ... 

V:  Suig altyd aan die agterste speen! 

A:  Ja, dit klink soos ‘n ou wat moan die heeltyd, maar ons kom altyd half laaste; ons word 

laaste gelaat weet daar’s nou ‘n ekspedisie – hoe lyk dit, wil julle nie saamkom nie. 

Gewoonlik is dit deur van die ouer manne wat na die eiland toe gaan vir baie jare, wat 

weet,iets voel vir die eiland; wat sorg dat daar iemand saamgaan. Ek praat nou van die 

ander wetenskaplikes, maar dis half ‘n bietjie van ‘n probleem dink ek. Maar gelukkig, soos 

ek sê, die bewaringsregime op die eiland is baie goed, so dis uitstekend in daai opsig. Ek dink 

nie ouens kan souvenirs vat en so nie, en dit is gelukkig gestop; ek dink in die vroeë ‘90’s het 

hulle gestop om dit te doen. 

V:  Ja, ek wil hoor van die souvenirs? Wie sou jy sê is die groep wat die meeste souvenirs gevat 

het? 

A:  Dis ‘n baie goeie vraag ... Hulle sal my seker skiet as ek dit sê, maar ek dink die katjagters het 

seker ‘n groot rol gespeel daar. 

V:  Hoekom sou mense souvenirs vat? Weet jy? 
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A:  Wel, ek weet nie. As jy op die eiland was ... dis ‘n plek wat jy wil ... weet, herinner ... Ek het 

self ‘n souvenir daar agter een van die koskassies; daar agter die ... 

V:  O, ‘n koskassieplank; koskassie. 

A:  So ja, ek dink dis half deel van die menslike psige om so iets te doen, jy weet. Jy wil ‘n 

memento saamvat. En ongelukkig is die beste memento’s is gewoonlik argeologiese goed, so 

... 

V:  Ja. En die katjagters het op plekke gekom waar ander mense nie kom nie. 

A:  Dis die ander ding. Die ouens het goed gesien wat ander mense nie gesien het nie. En ek sou 

nie sê dis net húlle gewees nie. Daar was in die vroeë jare, van die 1950’s, ‘60’s en so aan, 

van die wetenskaplikes het ook .... wat ek stories gehoor het, wat of sal ek nou sê ook goed 

gevat het. En daar was een – ek weet nou nie wie dit gedoen het nie, maar daar is wel ‘n 

verslag, rapport van iemand wat ‘n graf gekry het en beendere gevat en so aan. Dis ‘n bietjie 

makaber, maar ... 

V:  Hoekom wil jy iemand se femur vat? 

A:  Ja. Ons het per toeval daai graf opgespoor, en daar was twee bene oor gewees. 

V:  Waarso? 

A:  Dis naby Tweeling. 

V:  Naby Tweeling? 

A: Dit was basies nie ‘n graf nie; die bene het oopgelê. So ek weet nie of daar ... Dis baie 

moeilik om te sê of daar ‘n graf was, want dis so versteurd gewees. Dis onder so ‘n klein 

overhang gewees en dit was definitief mensbene, so hulle is nou in die museum, so dis 

veilig. 

V: Watter museum? 

A:  Ons museum; hier in dié museum. 

V:  O, in hierdie museum? O, oukei, daar is ‘n paar museums. Nou oor die museum gepraat ... 

As daar sou ‘n museum op Marion-eiland self kom, sou dit dan onder Iziko val? 

A:  Ek sou ... Dis ‘n moeilike vraag, want daar is ... Dis nie iets ... Ek’s seker dit kan lank neem, 

want daar’s nou baie ander rolspelers en wie’s in beheer van die eiland, en so aan ... Ek sou 

dink dat ons wel ‘n rol sou speel, in die sin dat ons die offisiële repository  is van voorwerpe. 

So in daai opsig sou ek sê ons sal nie sekerlik die museum self opset nie of so iets nie; dit sal 

nie ons museum wees nie is wat ek probeer sê – dit sal die eiland se museum wees, maar ... 

V:  Half ‘n raadgewende kapasiteit ... ? 

A:  Maar ons sal help met die uitstallings en daai klas van goed en so aan. En die 

konserveringsplanne en daai klas van goed wat moet opgetrek word; dis ‘n standaardding. 
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V:  Oukei. Ek wil dan ook nog weet oor die museum ... Hoekom moet die museum op Marion-

eiland wees? 

A:  Dis ‘n goeie vraag. Ek dink daar was altyd ... Ek weet nie waar die idee vandaan gekom het 

nie. Ek dink dis die ouens wat maar jare soontoe gegaan het; hulle het dalk gedink dis ‘n 

manier om vir mense wat vir die eerste keer daar kom jy weet aan die eiland voor te stel – 

wat daar gebeur, die geskiedenis van die plek. So natuurlik dan jou probleem is met ‘n 

museum op die eiland, dis nie die beste plek om ‘n groot hoeveelheid mense te kry om die 

eilande se geskiedenis te sien en so aan nie. Ja, dis ‘n moeilike een daai, dink ek. Daar’s baie 

emosies betrokke dink ek, by so ‘n besluit. En as die idee agter ‘n museum is dat jy meer 

opvoedkunde moet hê, meer mense moet hê, dan is dit obviously, is die eiland nou nie die 

beste plek nie. Tensy hulle toergroepe soontoe sal vat, en ek dink nie dis ‘n opsie nie. Daar 

was juis nogals met die een trip wat ons gedoen het – ek dink, ek weet nie of dit die eerste 

of die tweede een was nie – was daar ‘n survey gewees oor toerisme en of daar toerisme 

toegelaat moet word, want hulle wou bote toelaat om aan te kom, en op die basis te 

beweeg en dan af te stap Ship’s Cove toe en so aan. Ons het ... Ek het persoonlik ‘n paar 

probleme gehad daarmee, want dit sou baie traffic gewees het op die site self, en dis nogal 

‘n baie interessante site daai. So ja, ek dink nie dit gaan baie maklik gebeur nie. So miskien 

moet ‘n ou kyk na die museum, konsep vir ‘n museum, dis dalk iets wat bespreek moet 

word. Ek sal eerder sê ... dalk vir ‘n slag dié kultuurgoed ... moet bietjie beter bespreek 

word, en miskien ‘n tipe van ‘n werkgroep moet saamgestel word. 

V:  Ook in terme van die ou basis wat nou afgebreek word, en die nuwe basis wat nou daarna 

toe getrek word ... Wanneer besluit mens iets is historiese artefak, en wanneer is die net 

gemors wat moet terugkom Suid-Afrika toe? 

A:  Wel, dis ‘n goeie vraag ook. Daai basis is daar vir ‘n hele paar jaar al, die ou basis, en ek weet 

nie tot watter mate dit gedokumenteer is nie. So dit is iets wat ons voorgestel het moet 

gebeur, is dat die ou basis ,  want daar is toe al, in die ‘90’s, sprake gewees van ‘n nuwe 

basis. So dit is voorgestel dat hulle moet dit goed dokumenteer ten minste, as ‘n minimum, 

voor hulle goed afbreek. Ons het ... Byvoorbeeld, van die hutte is vervang toe ek die laaste 

keer daar was, en van die panele het ons gehou, met die graffiti op, van die katjagter-

graffiti, en dit het ons in ons versameling. So daar is darem bietjie van dít gered. Dis ook nie 

goed gedokumenteer gewees nie, so ... 

V:  Wat behels so ‘n dokumentasie? Is dit basies ‘n inventaris opstel van wat daar is? 

A:  Ek dink fotografiese dokumentasie, planne, inventaris; al daai goeters moet ... Dat jy dit 

amper half op papier kan rekonstrueer dis basis die idee. 

V:  Ja, ja. Sodat jy ‘n model sal kan bou en ... ? 

A:  Basies dit, ja. 
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V:  Oukei. Maar ek wil nog steeds weet, sê nou maar in terme van die katjagter-graffiti, met die 

nuwe hutte mag jy glad nie graffiti hê nie, so wat nou in ‘n museum bewaar word, mag glad 

nie meer gebeur nie. Word daai tipe vrae aangeraak? 

A:  Ek dink nie so nie. Ek dink die rede hoekom hulle die graffiti gestop het, was baie van daai 

graffiti was nie vir public consumption nie! 

V:  Nee, nee; uit die aard van die saak! Ek noem van die graffiti  nou maar net as ‘n voorbeeld 

van iets wat ... want wanneer is iets gemors, wat agtergelaat word, maar iemand in die 

toekoms mag dit dalk beskou as iets belangriks. Soos byvoorbeeld, as jy nou ‘n klomp bottels 

mixed pickles daar gelos het, dan is dit eintlik rommel wat jy agtergelos het. Maar daar word 

nou besluit om die rommel ... 

A:  Dis ‘n vraag wat argeoloë al baie oor gepraat het ... 

V:  Ja, ek’s seker dis ‘n lang debat. 

A:  En die ding is dat ... Weet, wanneer begin geskiedenis, of wanneer begin jou argeologiese 

dokument? In ‘n plek soos Marion is dit anderster as ‘n normal plek sal ek sê, omdat daar so 

baie goed gebeur het en dit ‘n spesiale plek is. So in daai geval sal ek sê die oomblik as jy iets 

gebruik, is dit geskiedenis amper. Ek sal nie sê jy moet alles hou natuurlik nie, maar ... 

V:  Dit raak al hoe moeiliker. Hoe langer jy daar aangaan, hoe meer mense daar is, naturrlik! 

A:  Dis maar ‘n kwessie van dokumentasie dink ek. Of jy alles kan hou, ek meen ons kon nie al 

die kat-graffiti-panele hou nie; ons het twee panele, letterlik. En dit is vir ons voorgestel 

deur van die mense wat al deel was van die program, wat vir ons gesê het daai hut en daai 

hut se panele moet jy probeer behou. 

V:  So mens kyk maar ook so half na wat is spesiaal vir die mense in daai tyd? 

A:  Ek dink so. En jy moet kyk na die tye ook, jy weet, wat is byvoorbeeld, daai was ‘n spesifieke 

periode in die eiland se geskiedenis, so dit is iets waarvan ons iets moet oorhou, dink ek. En 

ek dink dis hoe ‘n mens daarna moet kyk miskien, is na wat is besig om te gebeur op die 

oomblik. 

V:  Ja. 

A:  En nou-ja, as ons nou meer van ‘n erfenis-inslag het, sal ons ook beter kyk na goed, na wat jy 

gaan doen in die toekoms in terme van ... wat gaan ek dokumenteer in terme van wat ons 

doen op die plek? Weet soos hoeveel parties hou ons? Daai tipe van goed, jy weet. Daai 

goed is nooit. Nou hoor ‘n mens al hierdie stories, maar jy weet nie wat regtig gebeur het 

nie, en so aan. 

V: So met ander woorde die mammal lab sal nou byvoorbeeld eerder gehou word of 

gedokumenteer word as die blikkieskamer? 

A:  Ja. So iets, ja. 
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V:  Wat so half die rommelkamer is ... 

A:  Ja, presies. Maar jy sal tog ook nog steeds die blikkieskamer ook dokumenteer, want ek 

meen dis deel van die proses. Jy moet half dink in die sin van ‘a day in the life of ...’; jy weet, 

so tipe van ding. Dis wat jy wil probeer ... Wat is ‘n normale dag op die eiland in die periode 

as die ouens nou besig is met hulle dinge. Ek praat nou nie van die takeover-periodes nie, 

want dis natuurlik ‘n heel ander storie, want daar’s meer mense en al daai klas van goed. 

Wat is die roetine? Wat doen die ouens? en daai klas van goed. Hoe is dit om ‘n maaltyd te 

hê op die eiland? Hoe kry jy kos en wat eet jy? – daai klas van goeters. En ek dink dit sal baie 

interessant wees vir mense wat nie die geleentheid het of die voorreg het om soontoe te 

gaan nie, om te weet hoe mense daar leef en wat hulle doen daar, en daai klas van goeters. 

V:  Hoe belangrik dink jy is dit dat die Suid-Afrikaanse publiek ingelig word van hierdie stuk van 

ons kultuurgeskiedenis? 

A:  Ek dink dis baie belangrik. Nee, ek dink dis baie belangrik, want aan die einde van die dag is 

dit belastingbetalers se geld wat ons gebruik, so dis van daai oogpunt is dit belangrik. En van 

die ander oogpunt af ... jy weet, daar is gedeeltes van ons geskiedenis wat nie baie bekend is 

nie, en dis amper ... Ek praat nou van die selaers, robbejagters se kant – daar is baie min 

bekend daarvan. 

V:  Selfs walvisjag is daar maar min bekend. 

A:  Walvisjag, ja, daar’s bitter min bekend; in Suid-Afrika ten minste. 

V: Ja, ja. 

A:  So daai goed is ... Jy weet, as jy vir die kinders vandag, ‘n skoolkind, vra hoekom mag die 

mense nie robbe ... hoekom jag die mense nie robbe meer nie, dan sê hulle o, omdat hulle 

cute is, of so iets. Dis totaal die verkeerde antwoord! 

V:  Ja! 

A:  Of jy vra hoekom hét hulle robbe gejag; hulle sal nie vir jou kan sê hoekom nie, jy weet. Daar 

is al daai stories agter dit wat weet wat verlore is, dink ek, en wat ons nie na vore bring nie. 

En natuurlik, die hele ander storie is, behalwe die feit van robbejag, watter impak het dit 

gehad op die eiland self, en op die geskiedenis of die klimaat en daai klas van ding – die 

menslike impak op die natuur, want dis die ideale plek: dis afgesonder; dis soos ‘n 

laboratorium amper, waar jy so iets kan bestudeer. En daai kan jy dan gebruik om te sê dis 

wat daar gebeur het; dit kan hier ook gebeur. So ek dink dis nogal belangrik in daai opsig, ja. 

V:  Antarktika ... Ons het nou gepraat oor Marion wat ‘n Suid-Afrikaanse gebied is, ‘n Suid-

Afrikaanse grondgebied, en hy’s ‘n spesiale nature reserve, maar wat van ons basis op 

Antarktika? Is daar ‘n repository iewers vir goed daar? 

A:  Sover ek weet nie. 
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V:  Nie? 

A:  Ek dink nie daar is enigiets nie. In nie een van die SANAE’s is daar ... Sover ek weet, is daar 

nog ... Ek weet nie of die Departement van Omgewingsake inset het nie of ... Nie wat ek van 

weet nie. Ons het nie veel ... Ek het self nie veel te doene gehad daarmee nie, want ons het 

nie eintlik argeologiese goed ... In Suid-Afrika is ons nie lank genoeg betrokke daarby of daar 

is ander argeologiese goed daar, soos die verskillende polar explorers  se hutte, en daai klas 

van goed, maar dis al reeds deur ander lande half oorgevat en bestudeer, so daar’s nie baie 

vir ‘n argeoloog om te bestudeer daar nie. Ek sou sê dis meer ‘n sosiale wetenskaplike, in die 

sin van ‘n geskiedkundige miskien, of ‘n sosioloog wat meer ... 

V:  En sielkunde wat daar ...  

A:  Sielkunde, ja; antropoloog – daai tipe van goed. Sosiale antropoloog – ek dink dis eintlik 

maar wat jy soek daar. Dit is jammer dat die basisse en goed nie goed gedokumenteer is nie, 

alhoewel ek weet ... ek verbeel nou daar is films en foto’s van die eerste ekspedisies en daai 

klas van goed, wat beskikbaar is. ‘n Ou kry darem so half ‘n rowwe idee. En ek dink die 

ouens is darem nog in die omgewing, wat jy mee kan praat. Hulle is darem nie almal oorlede 

al nie. 

V:  Ja, hulle leef nog; ‘n paar van hulle. 

A:  Hulle leef darem nog, so ek dink dis belangrik dat daai goed, dat die mondelinge 

oorleweringdeel ook gedoen word vir dit, om daai geskiedenis ook te kan behou. Natuurlik, 

dis ‘n baie moeilike plek vir argeologie in terme van die basisse, as gevolg van die feit dat die 

omgewing so vinnig verander, jy weet. Die basis is ... oor 10 jaar, as jy niks doen daaraan nie, 

is hy onder die sneeu, of onder die ys of wat ook al, so hy’s weg. Maar dit natuurlik gee vir 

ons 20 jaar later ‘n argeologiese site, so in daai opsig is dit seker interessant. 

V:  Oor die argeologiese sites ... Is dit die beste, in jou opinie, om nadat die konteks nou ... 

opnames gemaak is en goeie inventory en foto’s geneem is, ensovoorts, om maar goed te 

verwyder? 

A:  Dit hang baie af van site tot site, want dit is ‘n site-spesifieke ding sou ek sê. En dit hang ook 

af van hoe die voorwerpe, wat is die potensiaal vir hulle om agteruit te gaan. En as hulle 

gaan verweer ... en hoe belangrik hulle is natuurlik ook; hoe belangrik die voorwerpe self is. 

Dan sou ek sê dit is beter om dit te verwyder. ‘n Mens kan altyd interpretasie, die een of 

ander vorm van interpretasie daarop sit, soos ‘n bord of iets ... Ek weet nie hoe goed dit sal 

oorleef in daai klimaat nie! Dis dalk nie so ‘n praktiese voorstel nie, maar ... ja. 

V:  Wat is die groot uitdagings van marine argeologie op Marion? 

A:  Wel, die feit dat dit ‘n spesiale natuurreservaat is, is ‘n groot probleem. Jy kan nie jou 

normale toerusting altyd vat wat jy wou nie. Jy moet die ... Soos ek gesê het, sosiale 

wetenskappe kom tweede, so jy moet ... As daar ‘n robkolonie is, dan kan jy nie werk daar 
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nie. Of as daar voëls is, kan jy nie werk daar nie, so ... of die ouens besig is om robbe te tel, 

moet jy wegbly. So dis baie moeilik in ‘n kort periode, soos ‘n takeover om dit te doen. En 

dan die ander ding is om toerusting om spesiale toerusting te vat ... Jy moet alles dra en jy 

moet alles stap; daar’s nie karre of iets nie, so ... Dit maak dit alles baie, baie moeiliker. So ... 

Maar dit is natuurlik deel van die ... hoe sal ek nou sê? ... die pret daar; dat jy so bietjie meer 

van ‘n avontuur het as wat jy normaalweg op ‘n argeologiese site het. So ... 

V:  Normale marinebiologiese sites, is dit nou maar skeepswrakke, waar jy moet afduik, of sulke 

goed? 

A:  Wel ja. Dit is wrakke, maar dit het ook te doene met industrie wat te doen het met die see; 

enigiets wat die mens ...  

V:  Soos die kus ... ? 

A:  Soos die kusinstallasies en sulke goed; en soos robbejagting wat plaasvind. Natuurlik, 

Marion-eiland het ‘n paar skeepswrakke, en dit is ‘n groot challenge. Daar is een wat almal 

weet waar hy is – die Solglimt – en ons sal wil baie graag na hom gaan kyk. 

V:  So julle het nie geleentheid gehad om te duik destyds nie? 

A:  Nee. Ek meen ek ... Daar was net ... Die eerste probleem was ek was die enigste duiker wat 

gegaan het, so jy kan nie een man afgaan in daai ... Dit is te gevaarlik. En so, dit sal ‘n bietjie 

meer logistieke storie wees om ‘n span saam te vat wat kan duik en so aan. 

V:  So dit sal werklik meer ideaal wees as daar ‘n tipe Summer Survey weer is wat amper drie 

maande gaan? 

A:  Amper so iets; ek dink so, ja. Ja, dit sal nogal ... dit kan nogal werk, want dan kan jy dalk die 

geleentheid kry om goed soos Prins Edward ook te doen. Ek het ‘n vermoede, van ons vorige 

survey, van die goed wat ons gekry het van die strande, dat ons weet waar nog ‘n wrak is. 

Maar Marion is ‘n moeilike situasie, want die water is, dit word skielik baie vinnig diep daar, 

en as ek praat van diep, dan praat ek bietjie buite duik ... normale skubaduik limits; ons 

praat van 70, 80 m water, en jy wil nie ... 

A:  Ja! Jy weet, dis waar jy begin ... Dan, as jy met sulke goed gaan begin werk, dan praat jy nou 

van ‘n heel ander storie, want dan moet jy ‘n dokter saamvat en jy moet 

dekompressiekamers en sulke goeters saamvat, wat half ‘n bietjie van ‘n onmoontlike 

situasie is. 

V:  So befondsing ... As jy die befondsing gehad het, sou mens dit kon doen? 

A:  Ja, as jy Amerikaners ... As jy NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) was, 

sou jy dit maklik kon doen. Hulle het die geld om so iets te doen. 

V:  Ek weet hulle het soortgelyke ekspedisies in King George Eiland onderneem. 
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A:  Ja. So ek meen, daai ouens het die geld vir al daai goeters. Ons beplan wel, as ons praat, van 

moontlik volgende jaar uitgaan; om ‘n kleinerige spannetjie saam te stel van so vier mense 

en dan basiese duiktoerusting saam te vat en dan at least die Solglimt te gaan kyk en gaan 

dokumenteer, want dis nog nooit gedoen nie. Daar is van die ouens, die katjagters en goed, 

het koperpype en goed afgehaal – wat hulle wel op die basis gelos het, maar ek dink daar 

het baie saamgegaan. 

V:  Ja, maar hulle sou nou waarskynlik nie so lank onder die water kon bly nie ... 

A:  Nee, hulle het blykbaar daar geskubaduik en alles. 

V:  O, werklik? 

A:  Ja-nee, die ouens het ... 

V:  Daai water lyk vir my so koud. 

A:  Dis yskoud. Nee, dis baie koud. Dis die ander ding, natuurlik. Jy sien die probleem, as jy op ‘n 

plek soos Ship’s Cove, wat relatief naby die basis is – dis net ver genoeg om dit moeilik te 

maak om duiktoerusting te vat. En die probleem is, om goed met helikopters neer te sit  is ... 

juis as gevolg van die dierelewe. Jy weet, daar’s voëlkolonies en goeters. So jy’t daai fyn 

balans wat jy moet handhaaf. Ons het al gedink, as mens ‘n goeie survey van Ship’s Cove en 

die Solglimt doen, dat jy ... soos een van daai klein containertjies bo-op die ... wat noem 

mens dit? ... die eskarp(ement) gaan neersit met jou toerusting in, dan kan jy daar vanaf 

uitwerk. Maar dit sal natuurlik spesiale toestemming en daai klas van goed verg. 

V:  Ja, ek kry die idee die omgewingsmaatreëls is baie, baie strenger as wat hulle was in die 

‘90’s? 

A:  Dis baie strenger, ja. So dit ... Dis is goed; ek meen ek het nie ‘n probleem daarmee nie, 

maar jy weet, ek dink as ‘n ou dit sensitief benader en mens praat goed genoeg daaroor, dan 

behoort ‘n ou dit te kan doen. 

V:   U sê daar is, in terme van koerantartikels wat deesdae verskyn, ensovoorts, daar’s ook 

bietjie van ‘n toename in belangstelling oor die jare, of nie regtig nie? 

A:  Ek weet nie. Ek kan nie eintlik ... Wel, ek lees nie veel koerant nie, so ek’s seker die 

verkeerde ou om te vra, maar ... Ja, ek sien nie vreeslik, ooglopend nie ... Wat wel gevang 

het, is die televisiereeks wat nou onlangs was. Dit was ... Ek kon dit amper nie glo nie! So dit 

was great gewees. 

V:  In terme net van jou ervaring op Marion-eiland – op ‘n ander vlak nou – watter ... kon jy as 

iemand wat buite die hard scientists, soos hulle daarvan hou om na hulleself te verwys, kon 

jy enige dinamiek tussen hulle raaksien tussen hulle en sê nou maar die basispersoneel, of 

verskillende soort wetenskaplikes ... die staatsbeamptes ... wat opvallend was? 

A:  Ja, jy vra soos tussen hulle en die Openbare Werke en daai ... 
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V:  Sê nou maar so iets. 

A:  Ek kan nie eintlik ... Joe, dis ‘n bietjie lank terug. Ja, ek kan nie eintlik dink dat daar so iets 

was nie. Miskien was ons net  te kort, vir te kort periode daar gewees. 

V:  Nee, ek bedoel nie noodwendig iets slegs nie; enigiets oor die dinamiek daarvan. 

A:  Enigiets? O, ag ja. Die ouens het maar almal gewoonlik redelik goed oor die weg gekom. Ek 

meen die ouens van Openbare Werke van die takeover. Maar dis die probleem natuurlik. Dit 

is ... Met goed soos takeover-periodes, daai ouens werk hulle dood; hulle ... 

V:  Ja, hulle werk van halfses die oggend tot baie laat aand. 

A:  Ja, hulle kry nie veel kans vir socialise nie. So wat gebeur is, die wetenskaplikes socialise 

maar redelik saam, en dis nou maar net van  ... Ag, as ek onthou, daar was sportdae of so 

iets  ook ... Ek kan nie onthou nie. Ons het die een gemis, want ons was iewers in die veld 

gewees. Maar ja, daar is sulke geleenthede wat die ouens bymekaar kom en dan ... En ek 

dink dit ... Jy weet, die eiland is ‘n interessante plek. Jy kan amper nie kwaad raak vir iemand 

daar nie. Want dis ‘n bietjie ver van alles af. Alhoewel ek verstaan dit het al in die verlede 

gebeur, en daar is ‘n paar stories oor ouens wat ‘n bietjie die draad verloor het ... Maar ek is 

bevoorreg gewees; dit het nooit eintlik gebeur het in die tyd wat ek daar was nie. 

V:  Toe julle in die veld was, het julle in die hutte gebly? 

A:  Ja, behalwe vir eenkeer. 

V:  O, het julle in die tente gebly? 

A:  Nee ... 

V:  Het julle verdwaal? 

A:  Ons het verdwaal. 

V:  En toe, het julle bietjie in die veld geslaap? 

A:  Ja. 

V:  Geslaap of deur die nag gestap? 

A:  Nee, ons het geslaap. Ek en David Hart het ... Ons was op pad van Cape Davis af na ... Mixed 

Pickle toe, ja ... 

V:  O ja; daar is nogal geleentheid vir verdwaal! 

A:  Daar’s nogal baie geleentheid ... En ons het nie ... Ons het daai tyd nie gidse gehad nie. Al 

wat ons ... Ons enigste vorm van navigasie is die baie swak kaart wat op daai stadium 

beskikbaar ... Ek weet nie; ek hoop daar’s ‘n beter een teen nou al gepubliseer, maar daai 

kaart is maar pateties. En ons het lugfoto’s gehad. So ek het ‘n hele stel lugfoto’s van die 

eiland gekry en ons het die lugfoto’s gebruik. En niemand het vir my gesê, of vir ons gesê, 
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dat omdat dit ‘n vulkaan ... ‘n Ou moes seker maar self gedink het ook – as dit vulkanies is, is 

dit relatief magneties ook, so ‘n kompas werk nie so goed nie ... 

A:  Ja. So ons het ‘n bietjie gestap en rigtingpeilings gevat, en as jy by die ander ... by die punt 

kom dan weer ‘n peiling gevat, en dan wys dit iets heeltemal anderste. So dit het bietjie ... ! 

En dan as jy met ‘n lugfoto staan en kyk, lyk daai berg ... Is dit nou dié ene of dáái ene?! So 

ons het,  ons was natuurlik windgat gewees, en ons wou die kortpad vat, so ons het die 

binnelandse roete gestap. 

V:  O, oukei; ek sien. 

A:  Toe kom ons so teen drie-uur die middag agter ‘luister, dis nou ‘n bietjie ver en ons is nog 

nie naby aan die ding nie’. Toe gooi ons af strand toe. En ons het by die see gekom, en toe 

ons by die see kom sien ons maar daar ís nie ‘n strand nie; dis net kranse.  

V:  Toe’s dit kranse! 

A:  Toe’s ons daar teen die berg uit en ... Dan het ons besluit ‘oukei, ons het die berg herken van 

die foto af’. Toe’t ons besluit ons gaan nou oor die berg stap en dan kom ons by Mixed Pickle 

uit. Toe stap ons teen die berg uit, maar toe ons so halfpad teen die berg is, toe om die mis 

op en dit raak donker, en ons kon niks sien nie. Jy kon seker 10 cm voor jou oë ... kon jy sien. 

V:  Jis; nee. 

A:  Toe’t ek net vir David gesê ‘hier slaap ons; ek wil nie nou hier teen ‘n berg afval nie’. Toe’t 

ons daar in die  ... gelê en koud kry. Want dit reën toe ... 

V:  En julle het toe seker nou nie ‘n tent saam nie? 

A:  Nee, want ons het nie beplan om tent op te slaan nie. En dit reën; ons is nou nat. Ek het een 

van die emergency blankets gehad, maar die goed ... Die wind vat hom, dan’s hy in flarde! 

Toet’ ek besluit ‘de dinges met dit’; ek het my slaapsak uitgehaal en in my slaapsak geklim. 

En jy weet, dis een van hierdie outer covers wat die slaapsak gehad het, en ek het daarin 

geklim, nat of te nie. David het nog so ‘n halfuur uitgehou, maar toe’t ons nou daar 

deurgebring die aand. En die muise het ... Later die aand, toe’t dit opgehou reën. Ek het 

hierdie cover van die slaapsak oor my kop getrek, en toe hoor ek iets hardloop ... Die muis 

hardloop hier op, en dan gly hy teen die anderkant af; dan hardloop hy op, dan gly hy af 

teen die anderkant. 

V:  Aah, ek sal my doodgril! 

A:  Maar die volgende dag, gelukkig, was dit mooi sonskyn. En toe’t ons by die hut kon uitkom, 

en ons het die hele dag gelê en slaap basies. Ons kon die aand eintlik ... want jy’t maar 

moeilik geslaap ... 

V:  Ja, dis maar meer ‘n geval van jy wou net nie beweeg nie. 
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A:  Maar dis baie goed gewees dat ons nie gestap het nie, want toe ons wakker word die 

volgende dag, toe was daar so 3 m van ons af, was daar ‘n afgrond gewees. 

V:  Aah ... 

A:  So ons sou daar afgeval het, want dit was in die rigting wat ons geloop het. So dit was ‘n 

goeie besluit gewees. 

V:  Joe! Ja, dit klink na ‘n avontuur en ‘n half! 

A:  Ja. Die ouens was ‘n bietjie bekommerd geraak, want ons het nie ... daai tyd moes jy elke 

aand in ... met die radio, jy weet. Soos seker nou nog die geval is. En toe ons nou nie die 

radio gebruik nie, toe ... Hulle was op pad om ons met die helikopter te kom haal, toe’t ons 

hulle – toe ons by die hut uitkom – laat weet. Ja, daar’s ‘n nadraai van daai storie ... Is dat 

die tweede keer toe ek soontoe gegaan het, toe’t ek saam met ‘n ou van die Museum in 

Pretoria, Johnny van Schalkwyk, het ons gegaan by ... wat’s die plek? Daar’s ‘n bootjie wat 

ons opgegrawe het. Ons het ... By Mixed Pickle het hulle ons afgelaai. 

V:  Is dit júlle wat die bootjie opgegrawe het?! 

A:  Ja, die goed is hierso. Die foto’s is hier; alles is hier. En ons het ‘n week daar gespandeer, en 

toe ons nou begin teruggaan, die aand toe ek die ouens in-radio, toe sê ek kan julle ons nie 

kom haal nie, want ek’s nie lus om daai lang pad te stap nie, toe sê hulle nee, hulle gaan ons 

nie kom haal nie. Toe sê ek vir Johnny daai aand luister, ons moet nou maar baie vroeg stap, 

want ek wil nie weer in die ... 

V:  Ja! 

A:  Toe’t ons baie vroeg opgestaan, en ons is op en is halfpad teen die berg uit, toe kom die 

helikopter daar aan. 

V:  Agge nee! 

A:  En hulle het ons nie gesien nie! 

V:  Toe moet julle maar terug stap! 

A:  Toe moes ons maar terug stap. 

V:  Dis veskriklik! 

A:  Dis so bietjie van ‘n nadraai gewees van die ... 

V:  So ‘n moontlike ding om dit makliker te maak volgende keer is om iemand soos sê nou maar 

John Cooper te hê wat saamstap? ‘n Ordentlike ... 

A:  Ja, as jy gids het; dit sal help. 

V:  Wel, ek dink dis in elk geval nou makliker met GPSe, wat nou ... 
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A:  Ja kyk, daai tyd was die GPS ... Die eerste keer toe ons buite verdwaal het, het ons ‘n GPS 

gehad, maar die batterye het halfpad pap geword. En die goed se posisionering was ... Toe 

was selective availability nog aan gewees; jy’s uit met 500 m of so iets. 

V:  Ja, o gids. 

A:  En hulle het nie posisies gehad, as ek reg onthou, van die ... 

V:  Ja, vandag het hulle GPSe daar met die hut se posisie en daai posisie en daai posisie, so daai 

hele eiland is amper ge-GPS. 

A:  Ja, dis baie makliker om daar uit te kom; ja. So ek dink navigasie is nie so ‘n groot probleem 

nou nie. En ek verbeel my die tyd toe ek daar was, het hulle gepraat van twee-rigtingradio’s; 

om die waarheid te sê, ons het ‘n twee-rigtingradio saam met ons gedra. Dit was ‘n 

eksperiment gewees; ek weet nie of hulle ... Want hulle repeaters ook opgesit op die berg 

en so aan. 

V:  O nee, die repeaters is deur die wind afgewaai. 

A:  So dit het nie gewerk nie? Oukei. 

V:  Nee, die weersomstandighede en die repeaters het nie so goed saamgewerk nie! enigiets 

nog wat jy wil sê, wat jy dink is belangrik. Hoe belangrik dink jy is Marion-eiland vir Suid-

Afrika? 

A:  Kyk, ek meen natuurlik die ... Ek kan nou seker nie te veel praat oor die natuurlike en die 

weersgoed en so aan nie, want dis obviously natuurlik baie belangrik vir die 

weervoorspelling en daai klas van goed. Ek dink dis miskien nie die belangrikste deel van ons 

geskiedenis nie, maar daar is tog ‘n stukkie daar wat mense nie van weet nie en wat ons nog 

definitief meer moet navors. Veral argivale goed, en die probleem met dit is, is dat die goed 

waarskynlik nie meer bestaan nie; en dis waarskynlik nie goed gedokumenteer in die tyd ook 

nie. Jy weet so dis ‘n probleem. En dis waar ... En dit is natuurlik vir argeologie, is dit waar 

argeologie meer belangrik raak, waar daar nie so baie argivale goed is nie, is die 

argeologiese goed baie belangrik. En dis moeilik om opgrawings te doen op dié plek. Ons het 

die bootjie opgegrawe omdat dit ‘n maklike, single element site was. Dis nie soos 

byvoorbeeld Swartkops of Mixed Pickle of Cape Davis, wat ... of Ship’s Cove, wat ‘n groot 

site is, nie; wat ‘n heel ander storie is nie, want dit gaan ‘n heel ander ding verg om spesiale 

toerusting en so aan ... En wat ek ook in gedagte gehad het as ons nou weer gaan soontoe is 

... Hulle het begin in die laaste jaar of twee, dink ek, het die Hermanus Magnetiese 

Observatorium met ‘n projek begin daar dink ek, en deel van argeologie ... baie van die goed 

wat ons doen, gebruik ons magnetisme, magnetometers, om goed op te spoor. En dit sal 

baie interessant wees – en ek het al met die ouens bietjie gepraat daaroor – dat ons ‘n soort 

van gesamentlike ding doen daar, jy weet; dis die ding. En dan miskien ‘n magnetometer op 

die skip te kan sit – die Agulhas of wat ook al skip hulle dán het – en rondom die eiland te 

tou. Dis natuurlik ‘n perd van ‘n ander kleur, want jy’t meer probleme en so aan in terme 
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van diepte en daai klas van goed; nette, vang kabels, en al daai logistieke probleme wat jy 

gaan hê. Maar dit sal baie interessant wees, want ons weet van ‘n redelike hoeveelheid 

wrakke om die eiland. So ... 

V:  Dink jy dit mag dalk moontlik ook die internasionale prentjie beter inkleur? 

A:  O ja. 

V:  Die internasionale legkaart van sealing en ... 

A:  Ja, absoluut. 

V:  ... Sê nou maar net die skepe wat daar was ... Walvisjag ... 

A:  Kyk, dit is baie moontlik. 

V:  Ek weet nie of hulle daar walvis gejag het nie ... Ek dink nie so nie. 

A:  Ek dink nie so nie. Ek is ... 

V:  Daar’s in elk geval nie shore-based whaling nie. 

A:  Nee, nie shore-based whaling gewees nie; dit kan wees dat daar skepe was. Maar jy weet 

daar’s natuurlik ‘n groot moontlikheid dat daar goed is wat ons nog nooit van gehoor het 

nie. Want dit is nou maar die, dit is soort van hoe daai goed werk; dat daar is nie altyd goed 

gedokumenteer nie. Dit was nie deel van ‘n maatskappy nie; dit is ouens wat maar 

uitgegaan het om soveel as moontlik seals te kry, of wat ook al ... 

V:  Ja, ek dink die aard van die robbejagindustrie was ook nie ene wat sy goed gedokumenteer 

en verklaar het en sulke goed nie. 

A:  Ja-nee; presies. En natuurlik die ander groot ding is Prins Edward-eiland, wat nog nie ‘n 

behoorlike opname gedoen is nie – ‘n argeologiese opname; ek weet hulle ... John is nou uit 

blykbaar om rondom die eiland te gaan stap weer ... 

V:  Ja, hy’t gaan kyk. 

A:  En dit sal nou baie goed wees om dit gaan opmeet en goed te gaan kyk wat is daar. Ek het al 

baie ... Hierdie graffiti en goed is, tot ‘n mate, gedokumenteer, maar miskien moet ‘n ou 

bietjie dit meer ... beter ... Miskien doen hulle dit nou beter. Ek hoop so. 

V:  Want argumentsonthalwe sal dit op Prins Edward baie minder gesoewenier wees; baie 

minder ...  

A:  Absoluut. Absoluut. So jy sal ‘n ... Jy sal waarskynlik baie beter sites kry as by Marion. 

V:  So hy sal hopelik kan terugkom en sê dit en dit is moontlik daar; kom en kyk. 

A:  Ja, absoluut; absoluut. Dit is wat ons hoop gaan gebeur, ja. 

V:  Oukei. Ja, dan laastens: hoe sal jy Marion-eiland beskryf? 

A:  In watter opsig? 
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V:  Enige opsig? 

A:  Enige opsig ... Wel, dis een van my favourite plekke in die wêreld; definitief. Ek sal maklik 

twee jaar daar kan bly. Dis fantasties. Ek meen, dis soos ... Die eerste aand wat ons daar 

gebly het ... Dis die eerste keer dat ons op die plek kom, want hulle het ons by Swartkops 

afgelaai, en toe dit donker raak, hoor jy hierdie klein robbetjies na hulle ma’s roep. Dit het 

vir my geklink soos die Skepping, of ... die krete wat daar uitkom; dis regtig amazing  

gewees. En die feit dat jy kan stap met ‘n blikbeker in jou belt en water skep as jy lus het – 

op sommige plekke natuurlik. 

V:  Ja, jy sal nou nie by ‘n seal hollow ... 

A:  Nee! Maar daar is ... Die water op party plekke smaak anders as enige plek in die wêreld. 

V:  En die dierelewe? 

A:  Die dierelewe is vir my, dis nice  gewees. Ek het ... Ek was ‘n bietjie gefokus op die 

argeologiese goed gewees, maar ... Dis die ander ding ... is die feit dat jy op ‘n strand stap, 

dan stap jy oor bene en goed, jy weet. As ‘n ding daar doodgaan, daar gaan jy hom kry. Dis 

baie soos ... Dis hoe fossiele en goed gevorm het. Dis daai onaangeraakte tipe van plek wat 

jy het; wat jy nie elders kry nie – as hier ‘n dier doodgaan op Vishoekstrand, dan gaan hulle 

hom wegvat, jy weet.  

V:  Ja. 

A:  So dit is anderster. En die ander ding wat my nogal ge-strike het op die een slag is die swart 

sand by Ship’s Cove en so aan. Dis baie nice; dis baie fantasties; ‘n heel ander gevoel. So ja, 

dis ‘n great plek. Ek sal maklik enige tyd teruggaan. 

V:  Baie dankie. 

A:  Dis ‘n plesier. 


