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V: Hoe het dit gebeur dat u Marion toe is aanvanklik? 
A: Magistergraad wat gegaan het oor die katte wat 'n geweldige negatiewe – 'n geïmpliseerde 

negatiewe effek – op die eiland gehad het. 
V: Hoekom sê jy geïmpliseerd? 

A: Omdat dit nie bewys was nie. 

V: In watter opsig was dit nie bewys nie? 

A: Dit was aanvaar dat die katte wat op die eilande is, het een of ander gevolg vir die eiland. So dit 
was 'n geïmpliseerde gevolg op die eiland en die gedagte van die Magisterstudie was dat dit sou 
gaan vasstel het wat is die gevolge wat die katte op Marion-eiland gehad het. 

V: En wie was u studieleier gewees? 

A: John Skinner. 

V: Was dit John Skinner gewees? 

A: Mm. 

V: Waar het die befondsing vandaan gekom? 

A: Op daardie stadium van die Departement van Vervoer. 

V: Maar waar het hulle hul begroting gekry? Van die WNNR, van die SON? 

A: Van die staat. Daar het nog nie WNNR of die NRF bestaan nie, daar was nog nie... dit was voor 
die tyd van die koöperatiewe program. Dit was in 1974. 

V: So dit het direk uit die Presidentskantoor gekom? 

A: Dit het direk gekom van die Departement van Vervoer. Nou wie die departement van vervoer 
op daardie stadium gefinansier het sal ek nie weet nie, behalwe die belastingbetaler. 

A: Dis nie duidelik of dit uit die president se kantoor kom nie, want op daai stadium het Suid-Afrika 
nog 'n eerste minister ook gehad. So die president was eintlik 'n... 

V: 'n Figure head? 

A: Ja. 

V: Met ander woorde, het u 'n salaris gekry of was dit beurs gewees? 

A: Salaris. 

V: Salaris gewees? 

A: Ek was aangestel as 'n navorsingsbeampte vir die sogenaamde Antarktiese program wat toe 
maar afgeskop het in 1972/73 by hierdie universiteit. Op daardie stadium was dit redelik 
gevestig by die universiteit van Bloemfontein, wat die Universiteit van die Vrystaat genoem is ja. 
Of daai tyd. Toe het  
Van Zinderen Bakker het reeds in 1965, '66 en '68 was hy besig. Toe het die Universiteit 
Kaapstad op die kar geklim en ek dink dit was in 1971/72 en toe na hulle die Universiteit 
Pretoria en ek dink dit was 1973, vanaf 1973. Pat Condy was die eerste persoon wat van die 
Universiteit af soontoe gegaan het. 

V: In hoe 'n mate was jy bewus van hierdie strukture as 'n M-student? 

A: Tot hoe 'n mate was ek... 



V: ...bewus van hierdie strukture as 'n M-student? 

A: Dit was nie van belang nie. 

V: Was dit nie van belang gewees nie? 

V: Watter soort kontrak moes jy teken as 'n aangestelde van die staat? 

A: Ek was aangestel deur die Universiteit van Pretoria. 

V: Aangestel deur die Universiteit van Pretoria en nie deur die Departement van Vervoer nie? 

A: Nee die Departement van Vervoer het die gelde gegee vir die Soogdiernavorsingsinstituut wat 
op daardie stadium die aan die - 

V: Ekskuus die watse instituut? 

A: Soogdiernavorsingsinstituut. Die SNI, Mammal Research Institute en die befondsing is aan die 
instituut gegee en daarvandaan af is ons aangestel aan die Universiteit van Pretoria. 

V: O, is dit hoe die struktuur destyds gewerk het? 

A: Ja. 

V: Het dit deurentyd so gewerk in al die jare wat u betrokke was? 

A: Nee, dit het nie. Iemand soos Marthan Bester byvoorbeeld is op 'n stadium deur die staat 
vergoed en nie deur die universiteit nie. Toe het dit op 'n stadium geswaai. 

V: Kan jy onthou wanneer daai verandering plaasgevind het? 

A: Nee ek kan nie sulke goed onthou nie, dis veertig jaar gelede. Daar was 'n interim deel gewees, 
toe op 'n stadium was die gelde van Departement Vervoer af oor na Koöperatiewe programme 
wat by die WNNR gesetel was. 

V: Ja. 

A: En daar, die goed het gefunksioneer ek dink hier van '76, '77 af 1977 se kant af, as ek reg 
onthou. '78 selfs. Toe was dit een van die koöperatiewe programme sogenaamd en dit het 
aangegaan vir 'n redelike lang tydperk totdat dit oorgegaan het na die Departement 
Omgewingsake toe, dit was nooit weer terug na die Departement Vervoer toe nie en van 
Omgewingsake af het dit weer 'n wentel gemaak na die NRF toe. So daar was 'n redelike 
gekarteling maar dit is besluit. 

V: Het dit nie die wetenskapsbefondsing self beïnvloed, hierdie karteling, nie? 

A: Die wetenskapsbefondsing? Nee, ek dink nie so nie. Want die wetenskapsbefondsing vir die 
eilande, dis waarom ek lank gelede daarvan gee pad het, dis baie voorskriftelik. Daar is geen 
akademiese vryheid daaraan nie. Dis gekoppel daaraan dat die individu die meeste van die 
befondsing wy aan die betaling van salarisse, die aanstelling van mense op daardie stadium was 
spesifiek so geskoei dat die aanstelling in 'n akademiese pos nie gebaseer was op meriete nie. 

V: Waarop was dit dan gebaseer? 
A: Op regstellende aksie. 
V: In watter tyd was dit nou? 
A: Dis hier vanaf 2000, nee selfs voor dit, '99/'98. Ek het uit die programme uitgegaan in 

2001/2002. En ek was gebonde aan en af van 1974 so... 
V: Redelike tydjie daarmee gewerk. 
A: Gesien van die ander kant af. 
V: Watter impak het hierdie skuif gehad van Departement Vervoer na Departement 

Omgewingsake op wetenskapbeleid? 
A: Nee dit was nie. Nee, ek dink nie dit het enigsins invloed gehad nie, ek dink Departement 

Vervoer het die wetenskap gebruik as 'n middel tot die verinternasionalisering van Suid-Afrika. 
Dit was redelik voor die hand liggend. So die wetenskap was nie nommer een nie, die 
wetenskap was 'n aanhaaksel, aanhangsel van aktiwiteite. Ek dink nie dit het enigsins verander 
toe ons in die koöperatiewe programme was nie, toe was die wetenskap meer gedruk om in 'n 



formele wyse te wees, maar die dag tot dag uitvoering daarvan was nie in daardie vorm gewees 
nie. Toe gaan dit oor na die Departement Omgewingsake waar die stert ook maar die hond 
geswaai het en toe gaan dit oor na die nasionale, NRF toe en ek dink toe het dit meer vanaf 
vryheid - alhoewel operasioneel was dit nog steeds die saak jy weet. Die verwagting van die 
skippie in die basis en en en. 

V: Hierdie, so daar was nie, wanneer jy sê van die goed is gedruk in 'n sekere rigting, was daar 
fisies ook dissiplines gewees wat die staat beter wou befonds as ander dissiplines as gevolg van 
strategiese redes? 

A: Nie wat ek van bewus is nie en dit, aanvanklik was die fisiese wetenskap baie sterk voor in die 
koor en ek dink dit was omdat die persoonlikhede gekoppel aan die fisiese wetenskappe, was 
relatiewe sterk persoonlikhede gewees. 

V: Watter persoonlikhede sal jy nou spesifiek na verwys? 
A: Ek kan nie eers die ouens se name van daai tyd onthou nie, maar hulle was sterk persone 

gewees, sterk mense wat na vore getree het. Toe het die Oseanograwe tot 'n groot mate begin 
om die stuur oor te neem, dit was Nicky Harmsen en die mense wat in daai tydperk, wat toe aan 
die biologie so bietjie lig laat sien het. Maar die biologiese wetenskappe was die hele tyd op 
Marion-eiland bedryf vanuit die Van Zinderen Bakker-skool. Dit is die skool wat, en daai skool se 
aktiwiteite het afgeneem soos wat die Siegfried en die Skinner skool toegeneem het. 

V: Hier in Pretoria nou? 
A: Pretoria en Kaapstad. En toe het die biologie begin redelik seëvier en toe het Marion-eiland ook 

begin inskop ag en so op die kant begin inskop en toe toenemend deur die Kaapse universiteit 
en toe so bietjie van Bloemfontein maar toe meer en meer het die biologie te Stellenbosch nou 
meer sentraal gegaan. Toe Steven Chown en Valdon Smithh saam gesit het, saam af is 
Stellenbosch toe en in Stellenbosch die ding gesetel het en toe is dit nou nog meer 
verpolitiseerd. Toe is dit nou regtig politiek. En tot 'n groot mate het die biologies, het dit toe 
geswaai sal ek sê van die fisiese wetenskappe na die biologiese wetenskappe. Ek dink die fisiese 
wetenskappe was tot 'n groot mate beheer deur die Natal universiteit, baie, baie sterk... 

V: Gledhill en daai ouens. 
A: Walker. 
V: Walker en Gledhill en dan Potchefstroom het jou Stokers gekry. 
A: En daar was 'n paar geoloë ook en Stoker van Potchefstroom, daai ouens was sterk ouens en 

hulle het ook sterk polities gestaan. 
V: So sou jy sê dat sterk persoonlikhede wetenskap dryf op 'n manier? 
A: Ja. 
V: Is wetenskap dan, word dit meer bevorder met 'n outokratiese sisteem as met 'n demokratiese 

sisteem? 
A: Daar’s geen demokrasie in wetenskap nie. 
V: Ok en terug net na u eie ervaring, watter voorbereidings is getref vir hierdie jaar vir 'n biologiese 

program? 
A: Vir watter jaar? 
V: Die eerste jaar wat jy as 'n spanlid af is. 
A: Geen. 
V: Geen? Geen equipment reggesit nie... 
A: Tweedehandse verkyker, 'n paar notaboekies, 'n sak vol potlode, 18 bottels vodka, 18 dosyn 

bier... 
V: Is dit verskaf deur die Departement of... 
 Dit was die Departement Omgewingsake nog. 'n Blikvol tabak en klere. 
A: Klere? 



V: En 'n tent. 
V: En was hierdie nog die ou vorm van tente wat Van Zinderen Bakker nog gevat het of was dit al 

nuwer vorm... 
A: Dit was blackwools gewees. Dit het nog gekom van die Van Zinderen Bakker-era, ja. Toe ek in 

Desember, ek is na die eiland toe in Desember, die einde van November 1974 met die Marion 
as ‘n tussentyf. So met ander woorde ek het by die span aangesluit 6 Oktober toe dit ses 
maande was toe het ek aangebly tot daardie span vertrek het so dit was 18 maande die eerste 
keer. 

V: Ek verstaan voor jy gegaan het, was meeste wetenskapsprogramme net ses maande gewees. 
A: Ja of korter. 
V: Of korter, ja. 
A: En op die stadium net voor ek afgegaan het ek dink in September van 1974, ek is nie seker oor 

daai datum nie maar ek dink ek is reg het die Protea af gegaan en die ses hutte gevestig as 
navorsingshutte. En hierdie datum wat nou die dag oor die radio het iemand gesê was dit. En 
die eerste een wat daardie hutte besoek het, was ekself en ek het hulle eers besoek in die 
einde van Januarie 1975 op 'n besoek rondom die eiland. 

V: Was daardie besoek alleen gedoen? 
A: En ek was saam met Tony Harris wat nou al dood is en Pat Condy. Die drie van ons en drie van 

daardie hutte het nie eers bestaan nie, daar het nooit mense gebly in drie van die hutte nie, 
hulle was plat gevee deur die wind gewees. 

V: So kon julle nog die plat asbesplate sien? 
A: Die platform was net daar jy weet die asbes was die, die asbes het die hele wêreld vol gelê 

maar die platform en vloer was daar. 
V: O die platform van die vloer. En was daar nog kos of iets oor? 
A: Die goed was verstrooid reg oor die plek, daar was niks te gebruik nie. Daar was baie min kos 

op daai stadium. Dit was nie soos nou wat hulle later van die jaar vol gepak is nadat hulle almal 
gemoderniseer is nie. 

V: Nee OK. 
A: Maar die eerste ses hutte wat in September 1974 opgesit is, het drie vergaan voor Februarie 

1975. 
V: Nou dink jy daar is enigsins navorsing gedoen vooraf oor die spesifieke wind kondisies voor 

hulle besluit het om hierdie hutte af te stuur? 
A: Dit was asbes, dit was ashoopgemors. 
V: Ashoopgemors, OK. 
A: Nee, dit was nie baie intellektueel nie. Die eiland op 'n groot mate was in daardie vroeër jare en 

waarskynlik vandag nog gedryf deur die Departement van Openbare Werke wat basies besluit 
het wat en watter strukture word gevestig op die eiland. Want dit was op daardie selfde 
stadium wat die skande plaasgevind het van die, van die vestiging van die hidro-ëlektriese 
stelsel. 

V: Ja. 
A: Maar die groot hoop pype wat ons opgedra fisies op, in die van den Bogaarde vallei en waar 

hierdie dam leeg geloop het binne 'n paar minute. 
V: So moes julle as wetenskaplikes help dra aan die pype? 
A: Ons was verpligtend. Die wetenskap was die tweede bydrae. Jou eerste bydrae was sogenaamd 

as ekspedisielid. 
V: Is daar van julle verwag om skottelgoed te was en skivvy duty te doen en daai klas van dinge? 
A: Ek het veertien maande, my eerste veertien maande op die eiland gespandeer deur 

Maandagoggende veld toe te gaan en Vrydag of Saterdag terug te kom en Sondag te studie en 



te kook en Maandag my goed te pak. 
V: So daar wees geen ruskans nie? 
A: Om Vrydag weer terug te kom en dieselfde roetine te herhaal en dit het vir veertien maande 

aangegaan. So dit was wat dit was en op daai stadium was ek die enigste wetenskaplike op die 
eiland gewees. Voor ek daar was, was Tony Williams en Pat Condy die twee wetenskaplikes 
daar gewees en hulle het aanhangsels gehad as tegnici of aanhangsels. Soos Aldo Berutti was 
dan Williams se tegnikus. Tony Harris was Pat Condy se tegnikus. Toe het ek by hulle aangesluit 
met ander woorde hulle was daar wetenskaplikes maar hulle het toe teruggekom en ek het 
agter gebly so dit was nie... 

V: Waarmee het hulle, het hulle met die Marion Dufresne gekom? 
A: Nee, nee hulle het die Aprilmaand teruggekom, April/Mei met die toe die RS A. 
V: Hoe is u ontvang op die Marion Dufresne? 
A: Baie goed. Soos 'n koning behandel. Ja, ek het die Franse baie geniet. 
V: Kon jy 'n woord Frans praat of kon hulle 'n woord Engels praat? 
A: Nee, tot vandag toe nog nie. 
V: Kon hulle Engels praat? 
A: Nee hulle kon eintlik, hulle het Engels begin praat toe ek begin Afrikaans praat het. Ek het baie 

lank saam met die Franse gewerk daarna. Ek was op die Kergeulen gewees vir agt maande. 
V: O was jy op die Kergeulen gewees vir agt maande? 
A: Ek was die eerste Suid-Afrikaner wat deelgeneem aan die koöperatiewe navorsingsprogram 

van Gough wat gevestig is deur Andre Brink en Piet van der Westhuizen wat in 1977 begin het. 
Wat ook 'n politieke poging was om Suid-Afrika en Europa net mekaar te skei. So daardeur het 
ek die Franse redelik goed leer ken sonder om hulle taal te praat. Jy praat maar net 'n ander 
taal as jy daar is. Maar om terug te kom by die storie, jy het my nou afgetrek van die werk - o 
die wetenskaplikes hulle het toe teruggekom en ek het toe agtergebly saam met John 
Mendelssohn wat toe by my aangesluit het en hy is in Windhoek en John Mendelssohn het vir 
ses maande saam met my gebly en toe het die Marion Dufresne weer gekom en hom weer 
weggevat en toe het Johan Watson aangesluit en ek het my naam van Johan Watson gekry. Toe 
het Johan Watson saam met my gebly vir die laaste ses maande. So in daardie tyd was ons die 
enigste wetenskaplikes. So die wetenskap was 'n sekondêre saak gewees daadwerklik binne in 
die ekspedisie. 

V: Hoe belangrik is veldwerk in die wetenskap? In hierdie klas van veldwerk? 
A: Op daardie stadium was die werk op Marion-eiland geweldig beskrywend van geaardheid, dit 

was nie eksperimenteel nie, die vroeë eerste twintig jaar van die eiland was basies 
beskrywende goed. So dit, veldwerk is van kardinale belang, dit was gebaseer op veldwerk, dit 
was nie eksperimentele werk wat hulle hier gedoen het nie. 

V: Was daar enige maatreëls of leviete wat vooraf aan jou voorgelees is? 
A: Oor wat? 
V: Omgewing, brandgevaar, moet nie alleen uitgaan nie, vat jou radio saam, enige so klas van 

ding. 
A: Jy dra 'n 11 kg radio op jou rug en jou tent en vestig. Ons het kospakke uitgedra en orals om die 

eiland versprei sodat ek geweet het waar die kos is en dis iets wat Pat Condy mee begin het 
aanvanklik. Daar was nie omgewingsbewustheid gewees nie. Daar’s 'n klein meertjie net uit die 
basis van Marion-eiland, met die naam op daardie stadium van "Gentoo Lake". Die meer was 
die ashoop gewees. 

V: So daar was ek skat in '74 niks meer Gentoos wat daar gebroei het nie? 
A: Daar was geweldig baie. 
V: Was daar nog Gentoos? 



A: Ja, maar aan die oorkant van “Gentoo Lake” was daar ‘n pragtige kolonie. Jy weet want hulle 
het basies die see gebruik, hulle het nie die meer gebruik nie. Ek en Tony Harris het daai ding 
begin skoonmaak. Ons het elke naweek as ons 'n kansie gehad het, het ons ietsie uit daai plek 
uitgedra, want dit was die Sondae wat ek wel daar was. Dan het ons probeer om iets te dra en 
toe het daar bewustheid stadig aan begin kom by die span. Toe het ons begin om die Van den 
Bogaarde-vallei skoon te maak. Want die DOW werkers het hulle onkruidsakke wat 
plastieksakke is en sand net eenvoudig daar gelos en die wind het dit versprei. Sodat daai hele 
vallei was 'n plastieksak-gemors en plastiekpype. Dit het jare gevat. Ek dink ek het baie keer 
teruggegaan, kniediep, en ek sal dit optel as ek daarby uitkom maar ek het. Dit het ons jare 
geneem om dit skoon te maak. So die omgewingsbewustheid is iets wat baie, baie later gekom 
het want in '74, '75, '76 het hulle op die eiland laat bestaan. Die vrylating van die katgriep-virus 
in Maart 1977, wat ek gedoen het, dit was my werk gewees, die ontwikkeling daarvan, van die 
vrylating was die eerste bewarings georiënteerde projek op die eiland. Dis waar die 
bewaringsstudie begin het. Dit was die hele poging om die eksotiese spesies uit die sisteem uit 
te vat en die sisteem te verskuif en sedertdien het daar nou heeltemal 'n, het dit 'n 
bewaringsrigting begin neem as motivering vir wat in die projek dan kan gebeur en wat daar 
gedoen word. 

V: So die hele sewentigs omgewingsbewustheidbeweging wat dan internasionaal was het nie 
regtig vasgeslaan in Suid-Afrika, onder Suid-Afrikaners nie, in daai tyd nie? 

A: Spring was net nie '67, '68. 
V: Ja Rachel Carson. 
A: En het deur die sewentigs maar net gesluimer. Dit het nie aksie gehad nie, jy weet die aksies 

was individualisties, dit was individueel georiënteerd hier op die kontinent selfs. Dit was 
absoluut individue wat gesê het kom ons maak die jagluiperd bedreig. Dis 'n bewarings aksie 
gewees, Dit was die begin van EWT, Endangered Wildlife Trust. Kom ons skryf renosters op, 
kom ons skryf die spesies op wat uitsterf. Dit was in KwaZulu-Natal Parke gewees. Nasionale 
parke het gesê kom ons skiet olifante. Dit was alles deel van Silent Spring, so die interpretering 
van Silent Spring het geweldig baie vryheid gehad jy weet, en jy moes redelike hoeveelheid 
groen goedjies rook om by te bly. Met ander woorde dit was 'n beweging dit was nie 
wetenskap nie. 

V: Ja nee, nee ek verstaan dit was nie wetenskap nie. 
A: In daardie stadium, so sy uitvoeringsagtergrond op Marion-eiland was basies 'kom ons maak 

die plek skoon en kom ons raak ontslae van die katte', en dis dit. 
V: Kan u onthou wanneer die konsep van biodiversiteit neerslag gevind het op Marion-eiland? In 

watter dekade? 
A: Ek dink die woord is misbruik so vanaf 1985/86. Dit het nie, die woord is nie voor daardie tyd 

gebruik nie. Dit was in die mid-80's gewees wat dit werklikwaar... Maar dit het ook hier by die 
universiteit dit was ook die beweging hier by die universiteit want toe op die Eiland was die 
Departement in Entomologie en hierdie Departement Dierkunde het die Soogdierinstituut was 
toe 2 figure wat toe gefigureer het en binne-in die 2 departemente was biodiversiteit 'n tipe 
van ‘n protokol. 

V: Ja, wat het hulle verstaan onder die definisie biodiversiteit? Hoe is biodiversiteit gedefinieer? 
A: Wel dit is afhanklik van die individu wat jy mee gepraat het. Ek dink as jy hierdie selfde vraag vir 

Valdon Smith vra dan sal hy vir jou sê hy het die woord geskep en in die woordeboek gesit en 
alles want baie van sy werk is juis proses-geörienteerd gewees terwyl hy in Bloemfontein was. 
Toe hy by Van Zinderen Bakker onder sy beskerming gewerk het, was Valdon werklik die eerste 
persoon wat sisteemwerk gedoen het, ekosisteemwerk, jy weet, waar hulle gekyk het na 
koolsuurgasversinking en na stikstoffosfaat wat uit is? So strengste strengste definiëring van 



biologiese diversiteit sal jy eintlik na sy werk verwys as die eerstes. Maar hy het dit nie geskoei 
onder die vaandel van biodiversiteit per se nie - nie in sy vroeë publikasies nie, en dit ken ek 
ook redelik goed. Ek dink Steven Chown ook nie. Steven Chown het te kere gegaan oor een of 
ander gogga wat 'n muis vang, of 'n muis wat 'n gogga vang of wat ook al, en dit van daardie 
kant af gesien – met ander woorde hy het gesien vanaf die eksotiese spesies en die 
komplikasies wat die eksotiese spesies verseker het uit [taksa] uit en vir funksionaliteit van die 
eiland maar die funksionaliteit was dit was Valdon wat daaroor geskree het en daaroor tekere 
gegaan het. En natuurlik nie een van die twee menere was bereid om te aanvaar dat hulle kon 
verkeerd wees nie en dit was absolute… dit was 'n beweging en dis 'n beweging wat vandag 
nog steeds voortgaan - van die bietjie wat ek lees daarvan. 

V: Wat is u eie opinie oor biodiversiteit? 
A: Dis 'n vergepolitiseerde konsep met 'n negatiewe konnotasie - dit is 'n moeilike Afrikaanse 

word. 
V: So sal jy sê, in 'n mate, dit is 'n bandwagon? 
A: Dis so - hallo, dis 'n bandwagon! Wat… wat ongelukkig 'n baie belangrike een is maar wat 'n 

negatiewe konnotasie het. Ek het Woensdagaand in Witrivier 'n publieke lesing gehad. Die 
probleem is dat sou ek die woord biodiversiteit gebruik in die publiek - en hierdie jaar is die 
spesiale jaar van die viering van biodiversiteit by die universiteit - as jy dit gebruik in die publiek 
en onmiddellik en jy vra vir 'n persoon wat is die emosie wat dit beleef as jy die woord 
biodiversiteit hoor dan's dit negatief. Sodra jy gaan en die woord verduidelik en dat dit positief 
is en die verskaffing van dienste en vrye land dan is dit asof die hele konsep verander of hulle 
hele benadering verander. Ek het verlede jaar of vroeg in verlede jaar my navorsingspan 
uitgestuur om op die kampus rond te gaan en vrae te vra en studente te stop en hulle te vra 
wat is hulle ouderdom en geslag, jy weet daardie tipe vrae. Standaardgoedjies. En dan onder 
andere te vra wat is bewaring en dan onder andere te vra wat is biologiese diversiteit 'n 
definisie. En definisie was baie kru. Jy weet, as jy gesê het dis die variasie van spesies dan het 
ons jou klaar reggemerk of as jy mooi was en jy het gesê dis die variasie in biologiese prosesse 
gedryf deur die variasie in spesies en dan etc. dan het ons regtigwaar beïndruk gewees. Al die 
studente kon hulle geslag bepaal - 12% persent kon vir jou 'n ietsie sê wat die woord biologiese 
diversiteit beteken. En een van die studente wat nie vir ons kon sê wat biologiese diversiteit 
beteken nie, is 'n PhD in haar twaalfde jaar by Plantkunde. 

V: OK. 
A: So, jy weet, wanneer jy vir my hierdie soort vrae vra dan begin ek baie sinies raak - nie skepties, 

nie sinies - want wanneer ek dink dat mense wat onderrig en opgevoed word nie eers vir jou 
die vraag kan beantwoord nie, jy weet, hoe de hel verwag jy daarbuite dat enigiemand vir jou 
'n woord daaroor sal kan sê behalwe dat dit 'n negatiewe konnotasie is onmiddellik nou as jy 
uitskree iemand is besig om renosters te steel, jy weet, of wat ook al, so die begrip daarvan is 
baie swak en dis omdat ons as wetenskaplikes - hoofsaaklik die meeste wetenskaplikes is 
nerds, introverte wat in hoekies sit. Gelukkig word die gemeenskap beveilig deur die 
universiteit want die instelling van die universiteit is om die society, die publiek te beskerm 
teen hierdie nerds. Jy gee vir hulle 'n hoekie waar hulle kan sit en werk en hulleself verhelder 
en hulle gee vir mekaar medaljes oor hoe wonderlik hulle is en hulle vryf mekaar op die rug, jy 
weet, daardie sterretjie-plak-… 

V: Ja ja ja ja. 
A: ...-sindroom, en hulle het hierdie negatiewe boodskap in die hande van die publiek geplaas. En 

in die hande van die politiek. My eie begrip van biodiversiteit is 'n geweldige positiewe een - dis 
'n geweldige positiewe begrip - dis 'n baie maklike begrip om te verstaan ook. Jy hoef nie baie 
wetenskaplike kompleks daaroor te wees nie. Die wetenskap het dit so bietjie vertraag. 



V: Hoekom sal die wetenskap so iets doen? 
A: Ek dink die wetenskap - ek dink nie dis die wetenskap wat dit gedoen het nie - ek dink dis die 

wetenskaplikes wat dit gedoen het - it's the nerdy lot! 
V: OK...uhm, terug op die tyd op Marion, wel die jaar en 'n half dan, beskryf bietjie die spanne 

saam met wie jy gewerk het. Kon mens 'n verskil sien van span tot span? 
A: Geweldig groot. Die eerste een wat gekom was reeds 6 maande op die eiland so hulle het klaar 

hulle nonsens uitgevryf en weet, was reeds klaar gemaklik met mekaar gewees en was 'n 
heerlike span om mee saam te wees. Maar ek was 'n - ek was 'n indringer, so jy moes eers gesit 
geraak het so 3/4 maande gevat, so teen die helfte van Maart skryf ek in my dagboek dit gaan 
heeltemal vlot, nou is ek aan die vaar, nou het ek die sak sout opgeëet. Maar teen daai tyd het 
al so 4 of 5 keer om die eiland gestap, maar al die dingetjies gedoen wat hulle moet doen wat 
in die basis sit. Daai tyd het dinge al begin blom, het my werk begin rigting neem. En ek dink jy 
moes darem hulle eers wys dat jy gesettle raak. Toe bly ek agter toe kom die volgende span in. 
Splinternuut 9 mense en ek is die enigste een wat agterbly van die vorige een. Toe moet ek die 
ander 9 leer ken. Toe gaan hulle deur al hulle grootheidswaan en stories en hulle herhaal die 
hele storie tot 6 maande later toe begin dit aangenaam raak . Normaliseer. 

V: Is dit? Het hulle ooit vir u as iemand wat nou reeds op die eiland was vir 'n ruk, raad gevra oor 
sekere aspekte? 

A: Ag oor sekere aspekte so na 'n paar maande ja, maar omdat ek - 
V: Eers na 'n paar maande? 
A: Ja - die geaardheid was - omdat ek buite was in die veld… 
V: Was die spanlewe op Marion anders as die spanlewe op Kergeulen 
A: Geweldig. 
V: In watter opsigte? 
A: Op Kergeulen was ons 88, op Marion was ons 9. 
V: Is dit die enigste... 
A: Dit maak 'n ...getalle bepaal gemeenskapsinteraksies. Waar daar 9 mense is dan is dit 

noodgedwonge - is dit baie anders as wat dit 88 is. Natuurlik is dit so dat jy vorm netwerke met 
net 'n paar mense, maar as jy 'n netwerk in 88 sou vorm met 9, dan is dit 'n netwerk van jou 
keuse. As jy 'n netwerk vorm met 9 op Marion-eiland - op daardie stadium is dit nie 9 van jou 
eie keuse nie. Dis 'n verpligte netwerk. So noodgedwonge verskil. Byvoorbeeld in die 2e span 
toe hulle nou begin tuis raak en so aan, as ek inkom van my veldwerk af was ek dikwels gevra 
om een of ander struweling op te los. En daar was een of ander argument dan wil hulle nou die 
antwoord daarvan weet. 

V: Ek sien. 
A: Jy is arrogant, jy is 23, 22, jy is moeg, doen jou werk, nou het hulle een of ander argument wat 

geskiedkundig van aard is of filosofies van aard is, maar omdat jy die enigste een op daardie 
stadium die enigste een is met akademiese agtergrond – eintlik pateties, ek meen jy het 4 jaar 
van universiteit ....verwag hulle dat jy die antwoord daarvoor sal gee. Verstaan jy wat ek sê? 
Met ander woorde advies kom op daardie vlak. Met ander woorde dit vat 'n tyd voordat die 
hiërargie gevestig is, en die hiërargie wat gevestig word het niks te doen met die aanstellings 
van die - aanstellingsposisies van die mense nie, dit het meer te doen met die persoonlikheid 
en dan begin dit - dan is - dan raak dit heeltemal 'n ander scenario, 'n ander situasie. 

V: En op 'n burokratiese vlak, of was u nie baie betrokke daarby nie? Nie anders hanteer, of ... 
A: Ek dink nie ek is hanteer nie. 
V: Is dit?  
A: Sekere mense word hanteer, ander word nie hanteer nie. Dit gebeur maar net. Ek dink nie daar 

was enigsins nodig nie. Dit het maar net gebeur. 



V: Op Kergeulen het hulle meer ondersteunende personeel gehad, sê nou maar kokke of mense 
wat skoonmaak? 

A: Geweldig. Dit was alles. Daar was 'n hele kombuis. Jy weet, daar was 5 kokke gewees. Daar was 
'n hele tuin. Daar was 'n groentetonnel. Daar was, jy weet, dit was alles daar. Ek kon my klere 
na die wassery toe vat nadat ek by die basis was. My klere was gewas. 

V: So het u meer tyd vir wetenskap gekry? 
A: Baie meer. Maar, alhoewel nee. Ek het baie meer luukse tyd gekry. Onthou op daardie stadium 

het ek my veldwerk gedoen. Maar, jy weet, as jy jou veldwerk gaan doen en jy gaan stap vir 'n 
week uit dan doen jy miskien 'n uur of twee ure se veldwerk, want dit vat jou soveel dae om 
daar te trek en dit te gaan doen, jy weet, so dis ook maar oneffektief omdat jy 'n burokratiese 
sisteem gehad het op daardie stadium wat gefunksioneer het op 'n weeksbasis, want ons was 9 
in die basis. 1 ou was vrygestel van enige dienste, jy weet, want hy het[skivvy gedoen] .....wat 
belangrik is en daarna 8 het gekook. So jy het basies uitgeruil om altyd op Sondae te kook sodat 
jy altyd op Sondae beskikbaar is oor daardie eerste tyd.  

V: Ja, ek wou juis vra - die interaksie tussen 'n wetenskaplike. Is u gesien, selfs as 'n 
magisterstudent, as 'n wetenskaplike? 

A: Ja. 
V: En in so tipe hokkie geplaas? 
A: Jy word in 'n hokkie geplaas omdat jy van 'n akademiese bestel gekom het teenoor via die res 

van die span -  let wel ons was net 9 natuurlik in die span, word jy geplaas in 'n aparte hokkie. 
V: Om - op welke manier het mens dit opgelet? 
A: Ek het die voorbeeld vir jou gegee van vrae. Die voorbeeld van konflikoplossing omdat daar 

konflik tussen 2 individue was, word gevra om dit te bemiddel, jy weet. Op daai eienaardige 
wyse wanneer daar 'n feesviering is en jy word gevra vir jou, jy weet, hoe gaan ons dit doen - jy 
weet, die insluiting van jou op al daardie soort van vlakke, maar ek dink nie dit het te doen met 
die feit dat jy 'n wetenskaplike is nie - dit het te doen met wie jy is. 

V: Met jou eie persoonlikheid. 
A: Ja, en as die 2 saamgaan kan jy dit verkeerd analiseer. Ek dink nie mens moet dit verkeerd 

analiseer nie. Ek dink daar was 'n stadium verbygegaan waar daar, waar daar hierdie 
kunsmatige skeiding was tussen die sogenaamde wetenskaplikes en die operasionele 
personeel. En waar 'n spesifieke wetenskaplike op 'n spesifieke wyse sou optree wat 
onaanvaarbaar sou wees vir die operasionele personeel en dit dan gereflekteer het asof dit die 
totale wetenskaplikes is, hierdie wetenskaplikes is - meanwhile was dit net een wetenskaplike 
wat ...verstaan jy? 

V: Ja-nee, ek verstaan. 
A: Met ander woorde jy kry hierdie tipe ding in enige konflik - ek was vir baie herhalende jare was 

ek die wetenskaplike leier na die eiland gewees en wanneer jy dan 50 na 70 mense saamgehad 
het op die skip en dan in die basis in en om daardie stadium het die basis nie toerusting vir 70 
mense nie, so mense het in die laboratoriums gelê en slaap. So mens het baie eienaardige 
situasies gehad wat jy dan moes oplos en omdat jy die wetenskaplike is en jy is die sogenaamde 
leier van die ekspedisie, van die vaart na die eiland toe, dan raak dit nogal kompleks, want aan 
die een kant het jy 'n ou wat voel hy is minderwaardig as gevolg van die politieke bestel waaruit 
ons toe net beweeg het. Via regdeur tot die persoon wat werklik minderwaardig is en nie 'n 
verskoning daarvoor het nie. Tot die meerwaardige en die ene wat meerwaardig is vir die 
posisie wat hy kry byvoorbeeld 'n kaptein van 'n skip besluit hier  - dis hoe dit gedoen word 
maar hy vergeet hy is maar net die kaptein van die skip omdat die wetenskaplikes daar is. 

V: Verwys u nou na 'n spesifieke kaptein? 
A: Oe, nee, nie noodwendig nie. Meeste van hulle reageer dieselle, gedra hulle dieselle. 



V: Wat is die uitdagings van veldwerk op Marion-eiland gewees? 
A: Nie veel meer as hier nie. Daar is al hierdie ou storietjies van koue en weer en allerhande sulke 

klas goed - die mense was nog nie waar dit koud en weer was nie. Marion-eiland is 'n 
gematigde 5 tot 6 grade wat voelbaar raak by die minus 16 tot minus 20 en na al die lang 
stories wat jy daaroor hoor - die mense vertel nie vir jou dat hulle behoorlik aangetrek is nie. As 
mens behoorlik aangetrek is voel jy nie eers daai temperatuur nie. 

V: Ja. 
A: Mense woon in Denemarke en Noorweë waarvan ek redelik ondervinding het by minus 30, jy 

weet. 
V: Klomp Suid-Afrikaners wat in Kanada gaan bly ensovoorts 
A: Kyk Kanada - kyk die ekstreme daar. Marion-eiland het so bietjie onaangename wind dit waai 

so 25 km/h gemiddeld. Dis nogal onaangenaam in die gesig maar dis lekker as dit van agter af 
kom. 

V: Bietjie vinniger loop. 
A: Ja. Dit is redelik reënerig en nat. Op daardie stadium was die reënval so 1.2 m per jaar - so dit 

klink verskriklik maar dis dieselfde as wat dit reën in Maputo. 
V: Mmm 
A: Jy verstaan? Ek wil vir jou dit probeer so stel dat die… die verheerliking van Marion as hierdie 

plek waar jy verskriklik gaan suffer is 'n lot stront - as 'n akademiese woord gesê. 
V: Ja!  
A: Jy weet, dis absoluut selfverheerlikend. Jy weet in die aanvanklike dae het ons die 

telefaksmasjien gehad wat die enigste kontak was en dan die radio-oproepe wat ons gehad het 
een keer 'n maand. Né, vir 9 minute 'n slag. So jy was afgeskei daarvan. Nou moet jy nou gaan 
sê hoe verskriklik swaar het jy gekry omdat jy afgesny is. Dis nonsens, man! Daar is mense wat 
hier in Afrika werk wat meer geïsoleerd is as wat Marion-eiland geïsoleerd is. Veral vandag, 
veral vanaf 19 - 2000/2001. Die eiland moet jy stap jy kan nie orals rondry nie. So as jy fiks is 
dan stap jy, wat is die probleem? Weet so, ek verstout my deur te sê dat werksomstandighede 
op Marion is maar so moeilik as wat dit is wanneer dit kom by veldwerk. Dis niks anderste nie. 

V: Nee ek verstaan. Hoe het u self te werk gegaan met veldwerk? Wat was 'n dag in die veld? 
A: Ek in die basiskamp, waar ons ook die basiskamp opgesit het of die basistent. Wat beteken jy 

begin as dit in die somer is dan begin jy so half 3 dan is dit lekker lig dan stap jy uit na waar jy 
gaan. Vestiging van die basis en dan gaan jy uit veld toe. En dan begin jy met jou waarnemings. 
Op daardie stadium het ek gewerk met katte, muise en robbe. So dan gaan jy uit en jy doen jou 
kat-werk wat kwadraatopnames is van die afwesigheid/teenwoordigheid van katte ek gaan en 
versamel katstront, katskedels. Gaan en versamel voëlvlerke wat oorgebly het in vasgestelde 
gebiede wat jy skoonmaak en dan herhaal jy die hele proses en dan ja, dit was my werk in '74, 
'75, '76 en dit was op 'n maandelikse basis gedoen sodat ek kon bepaal het hoeveel katte was 
daar sogenaamd op Marion-eiland gewees, 'n bevolkingskatting kon kry sodat ek 'n 
ouderdomstruktuur vir die bevolking kon kry sodat ek 'n voortplantingstempo ook van die 
bevolking kon kry sodat ek kon bepaal hoe vinnig die bevolking aan sou teel as hulle nie sou 
gaan vasstel wat die katte gevreet het op daardie stadium bepaal wat hulle gevreet het op 'n 
stadium geskat het hoeveel hulle gevreet het en geskat het en dan afgelei het wat die 
implikasies daarvan sou wees. 

A: Ja, so dit was die basis van wat ek gedoen het, en ja, vir 15 dae van die maand het ek dit 
gedoen en die ander 15 dag-tydperk, dit was nie 15 dae nie, natuurlik, het ek katte geskiet op 
die eiland sodat ek kon studiemateriaal kry. 

V: Met watter geweer? 
A: Met 'n 4-10. 



V: Met 'n 4-10? 
A: Ja. 
V: Het u toe weermagopleiding gehad of skut-opleiding of? 
A: Nee, niks. 
V: Waar het u geleer skiet? 
A: Mens hoef nie te leer skiet met 'n haelgeweer nie. 
V: Moet mens leer mik? 
A: Daar is seker maar logika daarin. 
V: Ja. 
A: Ek dink nie jy het veel breinselle nodig om te leer om 'n geweer te gebruik nie so. 
V:A: Nee dis baie duidelik dat 'n mens nie baie breinselle nodig het om 'n geweer te gebruik nie! In 

terme van die katte skiet, as mens dan nou hierdie klomp katte het, moes mens hulle dan 
saamdra terug basis toe? Vir al die dae?...Hoe het dit gewerk? 

A: Ja. 
V: Selfs al skiet jy dit nou sê op die Maandag en jy gaan eers Vrydag weer terug basis toe? 
A: Nee ons het hulle geprosesseer op die dag wat ons hulle versamel het. So wat ons gewoonlik 

gedoen het is in die 15 dag tydperk wat ons sou katte skiet het ons probeer werk waar ons 
naby 'n hut is of waar ons naby die basis is dat jy kon terugkom hut toe met die kwar hier op 
jou rug en jy dan die goed verwerk het want jy kon dit nie gelos het vir die volgende dag nie. 

V: Was daar enigsins in Suid-Afrika of internasionaal 'n tipe drukgroep gewees wat dit as 
inhumane beskou het om katte te skiet? 

A: O ja! O ja! 
V: Wat het hulle gedoen? Briewe geskryf? 
A: Geweldig, geweldig. Daar is geweldig briewe. Daar moet lêers wees wat vol is van 

koerantuitknipsels en persoonlike briewe. Dat ek die grootste anti-christen was wat bestaan 
het. Veral na die vrylating van die katgriepvirus. Nie soseer toe ons besig was om dit die 400 
katte te skiet vir studiemateriaal nie. Die 415 om presies te wees. Wat ons gehad het vir 
studiemateriaal nie. Maar eerder toe na die vrystelling van die griepvirus waar dit toe 'n 
politieke kou of knou gekry het. Dit was toe op die stadium wat die Amerikaanse druk 
verantwoordelikheid moes neem, die Amerikaanse regering druk geplaas het op die 
Suid-Afrikaanse regering. 

V: En die ryk Nederland. 
A: Want die projek was toe hy, toe ons die projek voorgelê het en ontwikkel het in 1976 toe ek 

teruggekom het hiernatoe. Ja '76. Mei '76 toe ons begin werk het en al die moontlikhede 
ondersoek het en al hierdie vergaderinkies en goed gehou het en op die ou end gekom het by 
dat die oplossing was die invoer van hierdie griep, want my werk het aangetoon deur die 
monsters wat ons geprosesseer het dat die griep nie bestaan het op die eiland nie terwyl dit 
bestaan regdeur die wêreld en elders ens. Toe die voorbereiding van die griep en toe die neem 
van die griep en die vrylating daarvan op die eiland. Dit was daardie gedeelte - die ontwikkeling 
van die griep vanaf November ‘76 tot Maart ‘77. 17 Maart, 17-19 Maart ek dink dit was die 
datums wat ek die griep vrygelaat het op die eiland dit was gehanteer as 'n geheime operasie. 

V: Om welke rede? Juis om - 
A: Vir die - nee daar was die deelname - ek dink dit was meer kompleks, dis vir my baie moeilik 

om vir jou te sê. Andre- ag - op daardie stadium ek dink dit was Van der Merwe Brink, was by 
die WNNR en CA du Toit was by Stellenbosch gewees en Danie Joubert was hier gewees en dan 
tussen daardie 3 menere en die regeringsbeamptes en generaals en so aan het dinge gebeur, 
maar hierdie was geneem as 'n militêre operasie, en as dit militêr genoem is op Marion-eiland 
sou dit natuurlik op daardie stadium die verkeerde politieke boodskap gee. So dit was geneem 



as militêre operasie maar dit was tussen die Suid-Afrikaanse weermag en die vloot. En ons, die 
Universiteit van Pretoria op daardie stadium. 

V: Julle het 'n kodenaam gehad? 
A: Nee, weet jy, snaaks genoeg nie dit het nie. Maar wat baie eienaardig was ek het 'n publieke 

lesing gegee Woensdagaand en 'n persoon het na my gekom en voorgestel en hy het vir my 
gesê hy was die Eerste Luitenant gewees op die skip wat my gebring het ek was die enigste 
passasier, nee, daar was 2 passasiers op die skip. Die een was Bill Barnard gewees van Radio 
Today op 'n stadium wat elke dag moes verslag doen. Ek sien jy glimlag so jy het seker met Bill 
kontak gemaak want hy is nog beskikbaar. 

V: Nee, maar ek sal nog. 
A: En ek was die passasier en dan was die hele skip afgestuur. 
V: Hoekom het hulle die pers saamgestuur? 
A: Hulle wou wel 'n verantwoordelike persoon hê om verslag daaroor te doen na die operasie 

afgehandel is wat hy gedoen het, maar hulle wou nie vir Cobus[Robinson] - 
V: Die SAUK-ou nie? 
A: Jy weet, wie was toe by die Rapport gewees? 
V: Ek dink dis Van der Walt? Ek is nie seker nie. 
A: Nee, dis nie Van der Walt nie, man. Ek het nog foto's van hom waar hy sit met sy katte op sy 

skoot. Die hele gedagte - die hele wanbegrip wat baie vinnig pers plaasgevind het in Suid-Afrika 
sowel as in die res van die wêreld is dat ons hier sit met 'n paar pets, jy weet, pussy cats wat jy 
kan aanhou. Die Amerikaanse regering was aangemoedig om 'n skip te stuur na Marion-eiland 
toe om die katte te gaan vang en dan hulle te gaan vrylaat in Mexiko. 

V: Hoe sou hulle die katte vang? 
A: En toe die groot uitbraak in die koerantopskrifte op daardie stadium in ’77, Maart ’77. 
V: Maart ’77, dankie ja. 
A: Kan jy maar gaan kyk in elke bleddie koerant was... 
V: Op die microfiche’e en goeters… 
A: ..viral war. Virusoorlog… 
V: So dit het maar 'n bietjie van hierdie Koue Oorlog-lingo opgeneem? 
A: Geweldig! En dit het dit het gegroei en die ding het toe begin ontwikkel en die Christene het 

my ge.. anti-Chris gemaak en so het dit aangegaan en aangegaan. Mens het maar gestaan 
waarby jy staan en die werklikheid van die saak was op daardie stadium was daar so 3400 katte 
op Marion-eiland gewees en die bevolkingskatting - die grense op die skatting was goed - ons 
het redelik 'n goeie skatting gehad. Die getalle het toegeneem teen so 23% per jaar en die 
implikasie daarvan was dat daar sowat 660 000 voëls per jaar doodgemaak is deur die katte, en 
baie min muise. Baie min, klein gedeelte van hulle dieet was muise. Was hoofsaaklik hierdie 
voëls gewees. Stormvoëls en drie spesies was al redelik pateties skaars. 

V: Ja. 
A: A, wel vandag in my nadoodse ondersoek of my na-Marionse ondersoek is ek nie meer so seker 

dat hulle skaars was nie of dalk was hulle veronderstel om skaars te wees. So dit was toe van 
my so half naïef gewees om toe te skryf aan katte. Maar die werklikheid was dat 660 000 voëls 
is doodgemaak deur die katte. 

V: En dit was op 'n manier vir die wetenskaplikes of die regering belangrik gewees om die voëls te 
bewaar? 

A: Nee. 
V: Nou hoekom het hulle dan hierdie katprogram goedgekeur? 
A: Omdat ek so gesê het, want ek was arrogant genoeg om dit te sê. Ons het teruggekom en gesê 

dis belangrik en daar was mense wat belangrik was - ek was onbelangrik, ek was 'n takhaar 



gewees, maar daar was mense wat belangrik was wat geglo het wat ek gesê het en hulle het 
geglo wat ek gesê het en hulle het die verskil gemaak. Dit was Danie Joubert spesifiek, CA du 
Toit en - 

V: Daai drie name - 
A: - en Van der Merwe Brink en dan uh, en dan 'n ou uit die Kaapse Natuurbewaring, 'n ou met die 

naam Dr Harry, ek dink hy leef nog. Ek dink hy is die enigste van hierdie menere wat leef nog. 
En hulle adviseurs wat hulle toe self maar kon steur aan hierdie man sodat Valdon Smithh bv. 
wat al op die eiland was voor ek want hy was al daar in 1968 as assistent en was ook baie 
ondersteunend daaroor gewees. En Leroy Siegfried was ook ondersteunend. Nie noodwendig 
oor die tegniek wat sou gebruik nie, daarvan was hulle glad nie deel nie. Die tegniek is 
ontwikkel as 'n inisiatief met die Departement Toksikologie en die Departement 
Infeksiekunde... 

V: Hierso? 
A: Op daardie stadium by Onderstepoort. En dit was Theuns Naudé wat 3 of 4 maande gelede 

dood is. By Toksikologie en dit was by Epidemiologie was dit Peter - ag daar sien ek sy gesig 
voor my, kom nou man - 

V: Daar is baie Peters. Peter Rein, Peter Bartlett. 
A: Nee, Peter Rein is 'n jongetjie - 
V: Nie een van hulle definitief nie. 
A: En Peter Bartlett het baie van die goed gerook. So jy moenie my met daardie ouens vergelyk 

nie, hulle was nie deel van die wetenskap nie. 
V: Uhm, met ander woorde - 
A: Peter - help help help! 
V: Nee gits! 
A: Dit sal by die argiewe by Onderstepoort wees, dink ek. 
V: Nee dit sal ook op my publikasies êrens nog wees. 
A: In die publikasies, maar nie die rou data nie. 
V: As sy sou gegaan - het en gelees het oor my sou sy al hierdie goed oor my geweet het Peter... 

sal nou-nou op hom kom - en hy het die virus geïsoleer van katte hier in Suid-Afrika. Wat ons 
van SPCA gekry het, by the way. Twee strains, twee lyne geneem. Een wat dodelik aktief was en 
een wat minder dodelik aktief was met die gedagte dat ons albei gelyktydig sou verstrooi het 
op die eiland en dan sou ons nadat ons die 2 verstrooi het, dan sou jy katte kry wat baie vinnig 
siek word en doodgaan, maar die ander word siek, maar wyl hulle stadig besig is om dood te 
gaan verstrooi hulle die siekte dis die hele gedagte. Die griep is vrygelaat in Maart en toe Petrus 
van Rensburg afgegaan het om sy Magister te gaan doen op die katte en die volgende 
bevolkingskatting gedoen het toe was daar maar 609 katte oor gewees - dit was sy skatting. Ses 
nul nege, jy hoor die syfer , toe moes daardie katte verwyder word en toe het die katskietery 
begin. Katjagtery, toe het ek onttrek van die program. Dit was in 19 - jislaaik, die program gebly 
in ‘78, ’79 dosent geword hier. 

A: Nee, eerste katmense is af in ’82, ’83 - 
V: Die eerste katjagters - 
A: Katjagters, ja nie katmense nie, jammer. 
V: Hulle is katjagters, hulle was toe - 
A: Wat spesifiek afgestuur is as jagters 
V: En met ander woorde daardie program het 'n paar jaar gevat om toegepas te word en dit moes 

wees nadat Petrus sy studie voltooi het dis reg, so hulle het, en hy was saam met hulle, toe het 
Martin Bester betrokke geraak by die program. 

A: U onttrekking, was dit persoonlike loopbaanredes? 



V: Ja, absolute logiese loopbaanredes, ek meen daar was - wat is - wat doen jy as wetenskaplike 
as jy 'n paar jagters oppas? 

A: Kan dalk 'n sosiologiese studie doen! 
V: O, OK jy is te slim! OK, toe het ek onttrek van daardie program. En daai program het aangegaan 

vir 'n hele paar jaar. En ek het weer teruggegaan eiland toe om die laaste kat wat geskiet was 
te beleef. En ek verstout my - ek sal moet gaan kyk - ek dink dit was 2001 of ’99. Toe was die 
laaste kat geskiet - ek was saam met die span daar gewees en dit het met ander woorde 19 
jaar, ek dink, en R19 miljoen gekos - so min of meer 'n miljoen 'n jaar gemiddeld. 

A: Sou u sê Suid-Afrika het - en jammer ek gaan nou hierdie Engelse uitdrukking gebruik - het toe 
in die latere jare brownie points gekry in die wetenskapsomgewing vir hierdie katjagprogram? 

V: Nee, die katjagprogram was nie 'n wetenskaplike program nie - dit was 'n logistiese program. 
A: En het hulle daarvoor erkenning gekry latere jare? 
V: Nee, eintlik nie. 
A: Toe omgewingsbewaring 'n - 
V: Nie eintlik nie want jy weet daar was baie soortgelyke logistiese programme op 'n baie groter 

skaal byvoorbeeld die uitroei van wildebokke in Nieu-Seeland. Jy weet, jy moet op hierdie ding 
kyk en sê wat is sy totale skaal - as jy kyk in jou eie dammetjie dan voel jy 'n groot vis. 

A: Ja. 
V: As jy jou vergelyk met 'n meer dan lyk dit anderste. 
A: Ja, dis hoekom ek die vraag vra. Ek praat spesifiek van die SCAR gemeenskap in plaas van die 

Ipsu-gemeenskap as ek dit so kan stel - 
V: Ja ja ja - ek dink nie, ek dink dit het heeltemal alles aanvaar gekry wat dit moes gekry het. Ek 

dink ons is genoeg verheerlik gewees daaroor. Die simposiums wat ek bygewoon het, die 
wetenskaplike publikasies wat gespruit het uit jou werk, die kruisverwysings na hierdie 
wetenskaplike publikasies is 'n baie goeie refleksie daarvan. Ek dink die enigste ding was ons 
was voor ons tyd gewees. Met ander woorde toe ons dit gedoen het - en ons was op daardie 
stadium die weeskind van die wêreld gewees - toe was dit definitief nie om raakgesien te word 
nie. Dit was polities vir enigiemand anderste verkeerd. Toe die res van die wêreld begin 
bekommerd raak oor hulle katte of honde en skape en bokke en varke op eilande toe is dit 80's 
en 90's. 

A: Toe’s dit fashionable hulle om terug te verwys na ons werk. Jy weet, so ons was bietjie voor ons 
tyd gewees maar dit was die regte ding om te doen, dit was aangenaam. Weet die groot ding in 
die wetenskap is, en ek het nou-nou net voor ek met julle gesit het met iemand lank gesit en 
gesels wat 'n heerlike oggend was weer, en die wetenskap bestaan uit strome, ek weet nie hoe 
gaan dit by julle nie by geskiedenis nie, bestaan uit strome en wanneer jy saam met die stroom 
swem dan kan jy nogal vinnig swem, verstaan, so jy skryf 'n publikasie en ek skryf 'n publikasie 
en ek bevestig wat jy gesê het en jy nog meer navorsing. Maar sodra jy teen die stroom swem 
of in 'n maalstroom kom, dan is daar 'n groot gemors. Met ander woorde as jy nie saam met die 
meerderheidsopinie gaan nie dan gaan dit so bietjie dan is dit 'n probleem. New Scientist het 
verlede week 'n lang storie hieroor gepubliseer en gevra wie is dit nou eintlik wat 'n bydrae 
maak die ouens wat in die maalstroom is of die ouens wat in die hoofstroom vloei. 

V: How does Science progress? Basies, daai tipe vraag. 
A: En, by accident, serendipity, daar gebeur niks nie en dan skielik kom en maak dit en die ou wat 

daarmee kom, kom gewoonlik nie bepland daarmee nie. Dis sommerso by accident. Dis baie, 
baie interessant in die wetenskap volg daardie patroon al vir 'n redelike geruime tyd, nou toe 
almal begin katte en honde uitroei, toe is dit die regte ding om te doen. Toe doen julle dit almal 
maar. Daai was al lankal gedoen gewees. 



V: En toe word dit nou weer terugverwys. 
A: Exactly, maar wanneer jy gaan kyk wat toe gebeur is dit tydperk A het dit ontslae geraak van 

die katte en hier kom - en dis spesifiek Steven Chown en Valdon Smith - nou is daar 'n groot 
probleem op Marion-eiland daar's muise. En die klimaat het verander. En die muise vreet die 
eiland op. 

V: Ja. 
A: Jy verstaan, en hulle bou 'n 20-jaar loopbaan daarop. Toe kom die vraag maar is dit so? Vreet 

die muise die eiland op? 
V: Is dit navorsing wat u gedoen het? 
A: En wee jy muise is alreeds in 1805, alhoewel iemand stry met my dat daardie inskripsie is 1806 

maar ek weet die foto daarvan is 5. Toe die skip op die eiland gebreek het en die muise van 
Skandinawië gebring het. 

V: Ja. 
A: Toe, dis werk wat ek saam met Sam Barry in 1978 gepubliseer het, toe het Steven Chown en 

iemand dit nou die dag weer gaan publiseer sonder om te verwys na die oorspronklike 
publikasie. Maar dis tipies, dis soos die wetenskap vorm. Hy saam met Bettien van Vuuren. 
Maar die aanvanklike - en Terry Robinson toe later - die aanvanklike translokasie wat op 
Marion-eiland plaasgevind het, was 'n translokasie wat net van die Skandinawiese groepe 
gekom het. En in Skandinawië voorkom. So dit was 'n redelike goeie bewys dat die 
Marion-eiland muise het gekom vanuit die Skandinawiese lande. Maar daar was 
herintroduksies later aan gewees. Die belangrike punt egter is dat die muis was op die eiland 
gewees vanaf 1805 so die verskyning op Marion-eiland het redelik vroeg - die verskyning op 
Marion-eiland se ekosisteemfunksionering sou dit gedryf gewees het deur muise, was dit oor 'n 
redelike lang tydperk. Die argument wat gehou word was natuurlik dat die muise was OK maar 
toe kom temperatuurverandering, klimaatsverandering. Nou gaan die muise deur die dak gaan, 
want in vroeë publikasies in die 70's toe ek op die muise gewerk het as stokperdjie, toon aan 
dat die muise leef by hulle fisiologiese beperking, vermoë. So die argument kom nou dat sou 
die temperatuur skuif dan leef hulle nie meer beperkend nie dan gaan hulle vinniger kleintjies 
kry en dan gaan daar meer van hulle wees etc. etc. etc. verstaan? Een van die sogenaamde 
bewyse vir hierdie implikasies wat die muise vir Marion-eiland het is kom van Steven se werk 
saam met Clark Scholtz 1983, ’87, ’89 daardie tydperk - om te sê dat die weevils, snuitkewers 
van dieselfde spesies op Prins Edward eiland is baie groter as die wat op Marion-eiland is, met 
ander woorde Marion se muis is selektief groot snuitkewers so jy het heeltemal 'n…. Toe gaan 
daar omtrent ‘n tydperk van 10 jaar se werk op die muise. Kyk ons na die muise. Daar is 
omtrent geen bewyse dat die muise enigsins 'n invloed het op die invertebrate van 
Marion-eiland nie. Maar die agtergrondsvariasie wat veroorsaak word deur die klimaat self is 'n 
groter sein as wat die muise per se is. 

V: Ek sien. 
A: Jy weet, so jy kan dit nie bewys nie dis een van daai goed wat jy moet aflei. Jy kan dit nie 

wetenskapsbewys nie. Ek sê nie hulle het nie 'n negatiewe invloed nie, maar jy kan nie vir my as 
'n wetenskaplike vra - 

V: Maar daar is nie empiriese data daarvoor nie. 
A: Die ander ding is die implikasie dat muise se getalle toeneem is 'n verbeeldingsvlug van 2 

persone want daar is geen bewyse daarvoor nie. Die muise se getalle op Marion-eiland het nie 
toegeneem oor 10 jaar nie. En elke jaar wanneer jy die sneeulaag op die eiland het vir 'n paar 
dae, dan vrek hierdie muise 97, 93-97% van hulle vrek elke winter. So die getalle kan eenvoudig 
nie opbou nie, want die winter is... 

V: ...kontroleer... 



A: ...die winter... 
V: ...beperk... 
A: Beperk, ja, wat jy ookal wil sê maar dit is teen die hoofstroom een. 
V: Ek sien. 
A: Nou kom die hele storie op daardie selfde tyd, per toeval - nou dit is so per toeval as...as ...dat 

runderpes in Afrika ingekom het net toe die ivoor die olifante klaar vernietig het. Per toeval. Op 
Marion-eiland kom hierdie mos’sie aan. Die mossie se genus is sagina. Mooi naam is dit nie? 
Dis 'n mos vanuit Europa. En sagina gaan mal op die eiland en sagina hang rond by die basis en 
die katjagters stap oor sagina en hulle verstrooi sagina die hele eiland vol op die paadjies lê die 
goed ek het helikopter foto's waar jy uit die helikopter kan sien hoe lê die goed op die paadjies. 
Nou waar sagina groei verloor jy 50% van jou insekte. So dis die muise en die 
klimaatsverandering - wat gaan jy doen teenoor die bedreiging teenoor die goggas? Of is dit 
sagina of is dit die samewerkende implikasies? So baie goed bedoel - die onttrekking en 
verwydering van die katte vanaf Marion-eiland, maar hierdie het tot gevolg 'n hele ketting van 
reaksies en 'n hele ketting van loopbane wat die eiland verheerlik tot iets verskriklik spesiaals 
wat 'n eksperimentele, pragtige bewys was, of 'n pragtige geskiedkundige beskrywing sou 
wees, indien iemand dit volledig sou doen,  van hoe dinge eintlik die hele tyd verkeerd gaan 
waar dit kom by 'n bewaringsaksie wat geneem is. Want die aanvanklike bewaringsaksie was 
om die katte te verwyder om die voëls te beskerm. Dit was nie geskoei, en sien jy nou hoe kom 
my vertwyfeling toe jy biodiversiteit begin los gebruik? Dit was nie geskoei toe op die 
handhawing en minimum versteuring tot biodiversiteit nie, en omdat biodiversiteit in sy volle 
definisie nie in die aanvanklike ingeskryf was nie, kry jy 'n aksie wat goed bedoel was, wat nie 
goeie gevolge gehad het nie. 

V: Maar sou u sê dis iets wat uniek gebeur aan Marion-eiland? 
A: Nee, ek dink net dis 'n interessante geval omdat ons nou praat oor Marion-eiland. As ek en jy 

nou gesit en praat het oor Kruger dan sou ek vir jou 'n ander storie vertel het van Kruger, of as 
ek en jy gesels het oor Etosha sou ek jou daarvan vertel het. 

V: Ja, ek vra maar net. 
A: So ek dink nie dis 'n spesiale geval nie maar Marion word verhewe bokant die vlak van foute. 
V: Ek sien. 
A: Wat Marion wel gedoen het, en die Antarktiese program wel gedoen het waartoe hy rede het 

tot miskien 'n bietjie van verheerliking, is dat dit was 'n broeikas, 'n teelaarde, 'n 
veldlaboratorium, 'n opelug-laboratorium vir die onderrig van heelparty wetenskaplikes in die 
80's en 90's en van wetenskaplikes wat tog self wil glo hulle het 'n verskil gemaak. Maar dis nie 
die enigste teelaarde nie, Marion-eiland het daai rol gespeel, nogal 'n duur teelskool, hoor, baie 
duur. Daai skippie kos en daai basis kos... 

V: En daai nuwe basis kos nog meer! 
A: ...so vir baie minder geld kon jy hier ook maar so kweekskool gebou het. So dit het gedien as 'n 

kweekskool. Dis waarskynlik die belangrikste byproduk. Die aanvanklike belangrike byproduk 
was die verheerliking van die Antarktiese Treaty waaronder Marion-eiland natuurlik nie val nie. 

V: Ja, hy val net onder SCAR. 
A: Ja. So dit was nou maar verheerlik jy weet en dit was nou maar deel van die... 
V: So u dink Marion-eiland se onderhoud het tog op 'n manier iets te doen gehad met die 

Antarktiese Verdrag al is dit nie deel van die Antarktiese Verdrag nie? 
A: Ja, dit het status en 'n vorm van stabiliteit gegee. As Suid-Afrika tog al sy energie net sou 

geplaas het in Antarktika, het hy nie sy ooreenkoms deur via Jannie Smuts oor Marion-eiland 
met die Britte ten volle nagekom nie. 

V: Wat was daardie ooreenkoms gewees volgens u inligting? 



A: Dit was mondelingse ooreenkoms, dis baie min dit wat ek het. Die ooreenkoms was eenvoudig 
die anneksasie vanaf die eiland sonder die skiet van 'n skoot  met die hele gedagte dat SA die 
potensiële Duitse... Duitse aktiwiteite in die Sub-Antarktiese streek sou beperk het. Dit was nie 
baie suksesvol met die Franse nie, want die Franse het wel toe mynvelde opgesit om te probeer 
om die... die Duitsers te beperk, jy weet, en van daai mynvelde is vandag nog daar aan die 
gang, daar lê boeie en so aan. Maar en so dit dis die storie wat ek het. 

V: Ja, ek wonder nou net hoekom hulle post die Tweede Wêreldoorlog dit sou wou doen... 
A: Nou ek dink daardie storie kom redelik tweedehands en derdehands en vierdehands dit kom 

mos maar deur die pad ek weet nie van watter bron nie jy weet van Marsh van Zinderen Bakker 
en van storie wat vertel word en al daardie klas van goed...en van die beskrywing van die 
anneksasie, die aanvanklike anneksasie. Maar ek dink baie van die beskrywing van die 
aanvanklike anneksasie is ook maar met hoorsê, dieselfde  baie ding wat jy nou doen. Jy weet 
sodat mens nie altyd die feite kan kontroleer behalwe om baie moeite te doen nie. Nou vandag 
kan jy dit doen, want jy kan met verskeie mense gaan praat en kyk waar die goed ooreenstem 
en waar dit nie ooreenstem nie. Jy kan die goed filter... 

V: Ja die fisiese telegram is actually in die Britse argiewe, ek het dit gesien. Daai dokumentasie, 
daar is 'n lêer daaroor. 

A: So, so dit was 'n ooreenkoms gewees. En dan daarna volg die ooreenkoms oor Gough-eiland vir 
9 peperkorrels of 3 peperkorrels 'n jaar kan jy die eiland, die basisgedeelte huur en so aan. So, 
natuurlik in daardie politieke raamwerk geld die rande en die sente nie, jy weet. So nou het jy... 
jy gee in elk geval die rande en sente uit so jy haak nou maar 'n bietjie die ander dingetjies ook 
daaraan jy weet en dan verheerlik jy jouself daardeur. 

V: Sou u sê in u lang betrokkenheid by Marion-eiland, en wetenskap op Marion-eiland dat die 
wetenskapsbeleid verander het? Was daar 'n koherente wetenskapsbeleid en indien wel, het 
dit verander? 

A: Daar was 'n aanvanklike beleid wat baie gedruk was. Die beleidsgoed was gedruk nog toe... Jy 
weet Van der Westhuizen is nou nog hier by die universiteit. André van der Westhuizen. En die 
mense het geweldig gedruk dat alles moes 'n doelstelling en 'n sleutelvraag en 'n...en 'n 
duidelike eksperimentele benadering en...hoe dit gedoen word. Maar op daardie stadium was 
die...by uitstek, die motivering vir die navorsing, die vrye denke van die akademiese individu 
wat plaasvind. Toe word dit geskuif en afgewater dat dit toe van toepassing moet wees vir die 
voortbehoud van die eiland of die eilandsbeleid. Wat in werklik Antarktiese beleid is. So sou jy 
wys dat jy deel is daarvan. Toe Steven Chown dit... 

V: Dit was in die 80's omtrent gewees? 
A: Dit was die 80's. Toe Steven Chown nou begin volwasse word en so aan, toe begin hy die ding 

heeltemal druk na sy kant toe wat toe daadwerklik word dat die eiland is 'n stasie van 'n 
gradiënt van kondisies van waar af afgelei kan word die implikasies wat klimaatsveranderinge 
sal hê vir die Suidpool-oseane. Daai vergadering was gehou in Junie-maand, Julie-maand, in die 
Kruger- Wildtuin toe dit besluit is. 

V: Julie-maand wanneer? 
A: Ek weet nie meer so lank nie. Ek dink 2002 of 3. 
V: 2002 of 3? 
A: Een van daai 2 jare. 
V: Is dit toe die... 
A: En toe het ek uit die vergadering gestap. Toe het ek ook daar buite gaan staan en rondgestaan 

en gesê dit was... my tyd op die eiland is verby, want hierdie is die grootste lot stront wat ek 
nog ooit gehoor het, tot vandag toe glo ek nog so. Skuus ek het die woord al omtrent 3 keer 
gebruik, baie sterk woord. Dis 'n pragtige Afrikaanse woord, dit sê dit so absoluut perfek. 



V: Ja. 
A: Want daardie logika in daardie denkrigting is is vir my absurd en dis vir my waar die wetenskap 

so vergepolitiseer dat dit in die moeilikheid is sover dit my aangaan. Ek dink die werk wat op 
Marion-eiland gedoen was en word is in die algemeen goed - dis nie bogemiddeld nie. Want die 
werk wat elders gedoen word is ook goed. Maar daar is 'n... die Antarktiese wetenskap vir die 
wêreld is 'n eenheid, is 'n entiteit, is 'n aanvaarde entiteit: polities, wetenskaplik, dis 'n eenheid 
wat homself dryf. Die Britte was veral belangrik by die ding. Die aanvanklike goed wat gedoen 
was onder Sir Dick Laws jy weet, Bass in sy vroeë jare. Sodat die entiteit gee SA nog steeds die 
voordeel dat ons word beskou as ontwikkeld. OK, en dis, dis waar die norm is, dis waar die 
werklike harde werklikheid lê. En vir daardie beskouing is jy bereid om te betaal en ek dink dit 
maak sin want jy kan die wetenskap gebruik, misbruik wanbereik net soos wat  jy kan sê wat 
jy wil... jy weet jy weet... as... as... as Hitler nie daardie Jood doodgemaak het nie, as hy net 
mooi gedink het hy kon van Einstein 'n groot vriend gemaak het. 

V: En dan sou die wêreldgeskiedenis anders gelyk het. 
A: Ja! 
V: Daar is een ding wat ek moet sê ons darem doen in Geskiedenis: ons glo in accidents. 
A: Ja, en jy weet die accidents is die ding. Uhm... Marion-eiland se toekoms: ek het geen 

toekomsvisie of toekomsblikke daaroor nie. Behalwe persoonlike emosionele goed en so... Ek is 
geweldig bekommerd oor die tydperk wat Marion-eiland in die verlede deur is en ek dink tot 'n 
mate nog want ek luister en ek hoor die jongmense wat gaan en ek sien dat dit 'n speelgrond 
word van... van hierdie verdwaasde belangrikheid. Dis 'n sensitiewe plek, die plek is sensitief. Jy 
hoef my nie te vertel nie want dis lae produktiwiteit, hoogseisoensproduktiwiteit, baie min 
grond op die plek, baie stadige grondvorming, jy weet - komaan, die plek is sensitief jy moet 
mense se aktiwiteite op die plek en om die plek op een of ander manier beheer. Waarvoor? - is 
die belangrike vraag. Selfverheerliking? Handhawing van die emosionele betrokkenheid? Van 
bewaringsbelang? Vir Afrika? Regtig? Come on! Jy weet, kry jou karretjie agtermekaar, kry dit 
reg. So dis waar baie keer met hierdie ding sukkel en vir sy eie reg van bestaan? Vir sy posisie in 
die sub-Antarktiese streek? - ja! Vir Afrika? - hou op om te bull shit. Maar in die Sub-Antarktiese 
streek is dit een van die belangrike kolletjies daar sit 8 van hulle mos so rond om die plek jy 
weet so 8. 

V: So half 'n necklace... 
A: Ja, jy weet en die goedjies is 'n netwerk tussen mekaar en die voëltjies vlieg tussen die plekkies 

en die robbetjies swem tussen die plekkies en so aan. Jy moenie verras wees daaroor nie. Dit 
kon maar sementblokke ook gewees het en ons sou dit ook gedoen het. Maar nou het daar 'n 
lewe begin posvat en ons het begin verstaan hoe die ding werk of party mense sê ons verstaan 
al hoe hy werk en so aan, maar ons verstaan dit glad nie veel beter as wat ons dit verstaan wat 
op die Pilanesberg gebeur of wat in die Kruger Wildtuin gebeur nie. So ek kan dit nie uit daardie 
posisie... Dat Marion-eiland 'n geweldige invloed op my gehad het as individu is 'n werklikheid. 
Dis deel van my persoonlike selfsug - natuurlik moes dit gehad het!  Anders waarom sou ek al 
die tyd daar spandeer het. En ek het heelwat tyd daar spandeer - ek het altesaam ek dink as ek 
alles bymekaar moet gaan tel sal dit wel in die 4 jaar wees daar rond deurgebring het aan en af. 
In die laaste tye het ek studente daaruit gehad. Van die...van die aanvanklike werk op die 
olifantrobbe het ek Ian Wilkinson daar gehad as 'n student - baie tyd saam met hom 
gespandeer - is sy naam ook daar tussen jou goed? Hy bly nou in Australië. En toe die muise, so 
dit gaan vanaf die katte na muise na die olifante na die muise toe... En die eerste artikel wat 
gepubliseer was oor enigiets ekologies oor die moordvis was die werk wat ek en Pat Condy en 
Marthan Bester gepubliseer het in 1978. Maar dit was kinderagtige werk gewees. Dit was totaal 
beskrywend van geaardheid gewees. Die wonderlike ding van daardie tyd van na die eilande 



toe gegaan het, is as jy bietjie inisiatief geneem het kon jy baie ver kom, en dis eintlik waar vir 
die grootste gedeelte. As jy daar is vir 18 maande dan kom jy terug dan skryf jy 18 
wetenskaplike publikasies. Dis moontlik. Dit was toe moontlik gewees. Deesdae werk 'n 
student vir 3 jaar op 'n projek en dan as sy een publikasie kry dan gee ons vir haar 'n 
toekenning. 

V: Hoekom sal dit nou soveel moeiliker wees nou om publikasies te kry? 
A: Dit... die klemverskuiwing is geweldig. Aanvanklik in die biologiese wetenskaplike, jy weet, 

aanvanklik. En ek praat nie van...ek praat van 'n paar jaar gelede, was dit geweldig beskrywend 
gewees. Want daar was soort van 'n ander soort benadering ons was gemaak skuldig voel: jy 
gaan Marion-eiland toe, jy gaan R5200 'n jaar verdien, jy het 'n navorsingspos, jy werk vir 24 
uur 'n dag in daai pos, as jy dit nie gaan doen nie gaan jy nooit nêrens kom in die lewe nie. 
Verstaan? So wat doen jy? 

V: So ander instellings ook gewees? 
A: Dis totaal 'n ander instelling maw 'n baie meer tipe van daar het ek... Nou as ek net die student 

langer as 40 uur 'n week moet laat swot, vat hulle die universiteit hof toe want daar word 
bepaal jy mag nie meer as 40 ure 'n week werk nie. 

V: Wel, dan moes ek al 'n paar mense hof toe gevat het. 
A: Maar volg jy? Dis heeltemal ander, met ander woorde, heeltemal 'n ander tipe van bestel. 
V: Van bestel gepraat: was daar 'n verskil in die wetenskapsbeleid pre-'94 en post-'94 wat julle 

kon opmerk op grondvlak? 
A: Nee, nee. Dit kan wees dat sekere mense was ANC-kaarthouers van die begin af. Onthou dit 

was ook belangrik by die universiteit dat baie mense het hulleself voorberei vir die nuwe bestel 
en so. Vanaf die rektor op... op daardie stadium, regdeur. Ek dink nie die verandering in die 
beleid het vinnig gekom nie. Daar... ek dink mense wil te veel maak van 'n beleid, jy weet. Wat 
gebeur in die wetenskap hoofsaaklik, gewoonlik is dit maak nie saak wat die beleid is nie. 

V: Verstaan. 
A: Beleid is reglynig, teenkantig, reglynig met akademiese vryheid - net soos wat 'n missie en 'n 

visie is. Sodra jy in 'n... individue binne-in boksies plaas, dan dryf jy die gedagtegang. Nou wie is 
die een wat die gedagtegang moet dryf? Een of ander individu omdat hy 'n sterk persoonlikheid 
het omdat hy baie sterk gevoelens het oor 'n spesifieke denkrigting? In die akademie kan dit 
nie verdra word nie. En dit is wat ek vroeër vanmiddag na verwys het toe jy weet toe daar gesê 
word dit gaan nou een van hierdie klimaatsveranderingstasies word oor 'n band heen, jy kan dit 
nie doen nie. Vandag hardloop hulle almal agter daai ou aan, sal hulle hom ook so stadigaan 
verdrink, en dan sal daar 'n volgende een uitkom. Daarvoor spandeer jy iets soos, ek het een 
dag bereken 92/93% van jou begroting aan salarisse. Voorgeskrewe salarisse. 

V: Dis baie. 
A: Jy weet die privaatsektor wat jy sekerlik sal weet, funksioneer met 25%, 23-25% maksimum aan 

salarisse. 
V: In terme van die hele SANAP-program was daar 'n bekommernis gewees dat die nuwe regering 

nie gaan belangstel nie? Om belastingfondse uit te betaal nie, ensovoorts? 
A: Ja, so het Suid-Afrikaanse Nasionale Parke ook probleme gehad, enige enigiets wat 

bewaringsgerig was deur party mense aangewakker asof dit Eurosentries is en as gevolg 
daarvan dat dit nie Afrosentries is nie dat dit dan moes padgee vir die ander. Ek het nooit die 
gevoel gekry dat dit so is nie, en vandag as ek met my vriende gesels dan sê hulle vir my jy is 
nou, dis nou nie meer die swart gevaar nie dis die wit gevaar, jy weet. So ek is redelik op 
redelike hoë vlak ontvang in die menslike kontak en so, veral in die bewaringsdrumpels. Ek dink 
nie daar het ooit so 'n gevaar werklik bestaan nie. Ek dink dit was regtig, ek dink daar was 'n 
paar koerantverslaggewers wat 'n bietjie ambisieus was, en ek kan by name noem... 



V: Noem! 
A: Die Rand Daily Mail se MacFayden. Sy voel vandag nog so. Ek het nou die aand met haar gesels. 

Ek dink... 
V: Maar wat ek nou wil weet is eintlik wat het die, wat was die persepsie gewees, eerder as wat 

was die werklikheid gewees? In 1992 - was die persepsie gewees dat SANAP gaan voortgaan? 
Of was die persepsie dat dit bedreig word? 

A: Ek weet nie wat die algemene persepsie was nie. 
V: Nie? 
A: Nee, want ek het dit nooit ondersoek nie ek het dit nooit bevraagteken nie op daai vlak nie. My 

persoonlike persepsie eenvoudig was dat SANAP was bedreig deur die mense binne-in SANAP 
wat persoonlike agendas gedryf het, en dis totaal iets van 'n ander storie... 

V: Ja, dit is op 'n ander... 
A: ...Dis heeltemal op 'n ander vlak. En dit sal vir altyd die grootste gevaar bly in enige organisasie 

wat op sagte geld is.  Wat persoonlike agendas het wat gedryf word en daai persoon val die 
volgende dag om, dan is daai inisiatief tot niet... 

V: Hoe groot rol speel persoonlike agendas in SANAP en is dit meer of minder as in ander 
organisasies? 

A: Ek weet nie of dit minder of meer is nie ek ken te min organisasies en ek was baie lank gelede 
betrokke by hulle soos ek sê 2001 of 2002 het ek my onttrek van die program. 

V: Maar in daardie tyd? Ek praat nie van huidiglik nie, ek praat van die 90's. 
A: Maar in daardie tyd was dit geweldig intensief. Die koek, hoe kleiner die koek, hoe groter die 

aanval. Daar was redelike sterk persoonlikhede betrokke op daardie stadium in die program. 
Hulle het verskillende programme gelei. En die bietjie wat hulle moes deel was min... 

V: Ja. 
A: Dit was nie baie nie. En die meeste gaan aan die bedryf en na die basisse en die skip, die klas 

van ding. En vir daardie bietjie geld was, om 'n groot fraksie daarvan te kry, was mense bereid 
om redelik baie te... dit was maar redelike gemors. Ek is bly ek het ontslae geraak daarvan. Op 
daardie stadium, ek weet nie of dit verander het nie, jy weet dit het selfs... Ek het eens op 'n 
stadium 'n vriendin gehad wat my oortuig het om saam met haar na 'n program te kyk - dis ook 
lank gelede - wat gegaan het oor - sy was 'n sosioloog - wat gegaan het oor "Survivor" en wat 
gegaan het oor die afspeel van persoonlikhede, jy weet en 'n iemand wat glad nie van iemand 
hou nie wat dan daardie een bevriend om seker te maak ons raak ontslae van iemand wat die 
aanvanklike een nie van gehou het nie, was tiperend van SANAP gewees op daardie stadium. 
Dit was so gedoen. Ek het letterlik gesien hoe raak mense, dat ek sit in 'n vergadering as 'n jong 
man, dat ek sien hoe hierdie mense sit en skoppel. Dit was voordat ek een van die was wat 
geskoppel het, dat ek net gesit het en ondervinding kry, hoe hulle ontslae raak van 'n persoon 
deur samesweerdery. En dit het nooit opgehou nie. En dit het aan die einde van die dag sal 
sekerlik nooit ophou nie. Binne-in daardie program. 

V: In die tyd wat jy betrokke was op 'n hoër vlak, was daar sprake van 'n Antarktiese Instituut 
gewees? 

A: Ja. En dit sou by die Universiteit van Stellenbosch gevestig wees onder die direkteurskap van 
Steven Chown. 

V: En hoe... Wat het daarmee gebeur? 
A: Het nie plaasgevind nie. 
V: Hoekom nie? 
A: Ek dink daar kan verskillende redes wees. Ek dink daar's geweldig baie redes wat daaraan 

toegeskryf kan word. Ek dink dit was baie wys om dit nie te doen nie. Want hy is definitief nie 
die persoon om so-iets te lei nie. 



V: Maar die konsep van 'n Antarktiese Instituut, wat is u opinie daaroor? 
A: Ek dink nie daar is 'n plek daarvoor in Afrika nie. Ek dink nie ons kan dit bekostig nie. Die hele 

gedagte van die stigting van 'n navorsingsinstituut van Antarktika is 'n verwaandheid van 'n 
paar individue. Ek dink waar die Antarktiese navorsingsprogram nou gebruik word binne in 'n 
sentrum soos byvoorbeeld die van of Invasion Biology of die van climate change of die van dit, 
hou dit as 'n oop grond. Sodra dit 'n Antarktiese instituut word, is dit 'n geslote groep. Dis 'n 
grouping. Dis 'n groupie. Dis teen akademiese vryheid. Dis verkeerd. 

V: OK. 
A: En dis waarom ek dit aanvanklik teengestaan het. Plus, as jy die verkeerde persoonlikheid in die 

leierskap van so het, dan net weens die persoonlikheid, nie weens die wetenskap van die 
individu nie, die persoonlikheid van die individu, maak dit dan totaal of, totaal ontoeganklik, of 
totaal toeganklik. In hierdie geval sou dit totaal ontoeganklik geword het. Uitgesproke 
werklikheid. Almal weet dit. 

V: In terme van burokrate wat betrokke was, ek praat nou van die amptenary van die 
Departement Vervoer of die Departement Omgewingsake, is daar iemand wat uitstaan as 
iemand wat regtig sy job goed kon doen? 

A: In die aanvanklike amptenary van die Departement van Vervoer was daar iemand soos Gustav 
Nel wat besonderlik uitgestaan het, wat een van die vroeë Antarktiese spanne was. Wat 
lateraan ek dink ontslaan was. Ek kan nie meer onthou nie. Ek het vir Gustav jare gelede, jare 
later gesien 

V: Ons sien hom Woensdag, so ons sal vra. 
A: Maar dit was dit was 'n persoon wat 'n besondere bydrae gemaak het. Logisties en met begrip 

en op Marion-eiland saam my ook gesit het en geluister het en aanvaar het en verander het en 
iets gedoen het. Ek dink in die Departement Omgewingsake in die vroeë jare was die persoon 
wat werklikwaar uitgestaan het, wat iets gedoen het wat na my mening sinvol was, was 'n 
persoon met die naam Dirk van Schalkwyk. Wat 'n besondere bydrae gemaak het. Hy was 'n 
leerling dink ek by Gustav, maar hy was meer geletterd jy weet hy het darem 'n 
universiteitsagtergrond gehad en minder van 'n minderwaardigheidsgevoel teenoor die 
wetenskap en kon hierdie goed baie nader aan mekaar bring. En hy was in sy jongdae was hy 
kom-ons-gaan-doen-dit tipe van persoon, ons wag nie tot môre nie jy weet, hy het iets gedoen, 
hy het gehandel. Ek dink hy was later afgerokkel van Departement Omgewingsake deur die 
Vredesparke Stigting. Dit was te groot 'n hap, want sy bydrae in die Vredestigting was..., en ek 
is baie nou betrokke, is maar, is maar kir. Ek dink die bestel daar is te groot. Hy het hierdie nis 
gehad binne Omgewingsake, besonder sterk. As jy vir my vir 2 individue vra wat uitstaan, wat 'n 
bydrae gemaak het tot hierdie programme anders as voltydse wetenskaplikes, dan staan 
daardie 2 vir my geweldig uit. In die 2 Departemente wat betrokke was in daardie tyd. 

V: Was daar ooit 'n Minister of Direkteur-Generaal wat na jou mening belanggestel het? 
A: Ja, ja daar was ene wat lekker vakansie gehad het Marion-eiland toe. Ek moes hom vat. Ek was 

verantwoordelik vir hom en sy vrou. Grové. 
V: Stephan Grové. 
A: Stephan Grové. In sy rolstoel. En hulle het na die tyd het hulle 'n paar by my huis gekuier, 

oorgebly vir 'n naweek en so en so en so aan. Toe is hy mos dood. Ek het sy vrou 'n tydjie 
gelede daarna nog gesien. Ja, Stephan het, het 'n betrokkenheid gehad maar ek kon nie die 
gevolge van sy betrokkenheid sien nie. Die ander vroeëre ministers het my so geïrriteer. Die 
eerste een was Wiley gewees. Ek sal nooit vergeet nie ek het 'n foto gepubliseer van 
Marion-eiland, 'n rob op Marion-eiland met sy mond oop en "Why Wiley?". 

V: Was dit in die tyd van die aanloopbaan-kontroversie gewees? 
A: Dit was darem die tyd ook van die rob se doodslaan-kontroversie, ja hieronder ons gewees. En 



dan ook daar was al die energie-ontwikkelings gewees, eienaardige bleddie goed jong, baie 
eienaardig (....) ..... Ek kan nie dink aan 'n ander politikus wat ek sou sê eintlik betrokke was nie. 
As daar was van die nuwes hulle hulle kom te vinnig en gaan te vinnig verby vir my stadige 
lewe. 

V: Ek wil ook weer terugkom na die eiland self. Ten spyte nou van die skivvy duty en die baie 
veldwerk was daar tye wat 'n mens kon ontspan en wat het 'n mens dan gedoen? 

A: O ja! Jy kon dit vir jouself maak, want jou program was deur jouself gereguleer. 
V: Wat het mens dan gedoen? As 'n veldwerker. 
A: Ek dink daar het heelwat tyd gegaan, in my eie geval, in lees. Heelwat. Dis nog vandag so. Dis 

maar hoe ek grootgeword het. Fotografie was nogal belangrik vir my, is nogal belangrik. Het dit 
geniet. 

V: Is dit waar die fotografie-belangstelling begin het? 
A: Nee, nee, ek het dit gehad langer. Nee ek gaan ook nie... luister nou die dag hoe die ouens 

begin bid het, stories vertel, ek onthou... Marion-eiland is die plek waar ons geestelik geraak 
het - dan sou ons beter fotografie van daar gesien het! Teen hierdie tyd. Alhoewel ons begin so 
hier en daar nou goeies sien. Daar was nie veel anders te doene as ook natuurlik die 
tradisionele op daardie stadium was om te drink. Mense het heeltemal het nogal baie gedrink 
op die eiland. 

V: Ja, ja, ja. 
A: Maar dis iets, selfs in die laaste jaar toe ek eiland toe gaan toe is dit nog steeds so. Maar teen 

daardie stadium was dit heeltemal anderste ons het 16 mm films gehad waarvan ons 32 rolle 
gehad het - onthou die getalle. En ons het na hierdie ruk-ruk goedjies, dit was op 
Saterdagaande dan was dit 'n filmaand gewees. Maar die laaste keer wat ek daar gegaan het 
het die ouens gesamentlik maar in die kombuis gesit en gesit en kyk na video’s, jy weet. En 
voor 10 was dit nie-pornografies en na 10 was dit pornografies. Jy weet, en... en so aan en so 
aan. Dit het heeltemal totaal iets anderste geword. Ek neem aan daar was geweldig baie 
beperkinge in wat ons kon doen. Omdat daar so min tyd was. Daar is eintlik verskriklik min tyd. 
En toe kom met die nuwe bleddie span daar aan en ek is nou al 'n ruk op die eiland en hulle 
skiet die ballon op ....en die plek brand af jy weet en al die... en alles wat daarmee saam gegaan 
het was lekker gemors gewees. En om dit alles weer aan die gang te kry en herstel te kry en die 
tyd wat gemors is daarmee, en die geld, jy weet. Hier kom 'n skip weer aan, hier vlieg 'n 
vliegtuig en jy weet en al daardie klas van dinge. En net een ou wat verantw... 
onverantwoordelik is en met sy sigaret in sy mond te loop en 'n ballon opblaas, jy weet, of 'n 
ballon wegstuur. So jy weet ek dink daar was baie min tye en mense wat stokperdjies gehad 
het toe ek daar was. Dat ek kon sê hierdie ou het 'n stokperdjie jy weet wat hy werklikwaar nou 
beoefen. Ooit op Marion-eiland. 

V: Wat is u gunsteling plek op Marion-eiland? 
A: Myne? Nee, ek het  ek het 'n groot groot waardering na aan die basis vir Ship’s Cove omdat 

dit anderste is, lekker is. Dit 'n redelike hoeveelheid diversiteit vasvang. Ek het 'n meer van 'n 
emosionele betrokkenheid by Longridge en Cape Davis. Die eerste vrou wat op die eiland 
aangekom het, het daar aangekom in 19- ja, nou gaan mense weer baie streng... ek het nou die 
dag op die radio 'n ou ook gehoor hieroor praat - hy was toe nog nie eers op die eiland gewees 
nie. 

V: Christine Heyn, nou? Praat u van haar? 
A: Nee dit was lank voor Christine. Christine is onlangse geskiedenis. Ja, sy sal dit nie sê nie. 
V: Ja maar ek bedoel, praat u nou van die eerste wetenskaplike wat daar aangekom het? 
A: Nee die eerste vrou wat die eiland besoek het, offisieel. 
V: Hazel Watt? 



A: Meyer, was haar van gewees. 
V: Meyer? 
A: Meyer. En sy het na die eiland gekom en sy was 'n dag op die eiland toegelaat en toe weer 

terug op die skip gesit. En ek het 'n foto van haar. 
V: Meyer. Het u enige, so was dit net tydens 'n oorname? 
A: Dit was in... die sneeu het dik gelê op die eiland dit was in 'n oorname gewees en dit was in 

19...75 oorname. 
V: En in watter konteks was sy daar gewees? 
A: Dit weet ek nie. Ek het 'n dag saam met haar deurgebring, dis al. 
V: O. 
A: Dit was die dag was sy op die eiland was. 
V: OK, ja voor haar was daar nog iemand van Tristan gewees, 'n Hazel Watt, maar dit was net 'n 

toeris besoek. 
A: Maar dit was die eerste offisieel jy weet wat kaptein Funk nog die toestemming moes gee vir 

haar om op die eiland af te klim. 
V: Het Kaptein Funk die toestemming geredelik gegee? 
A: Hy het dit gegee met 'n "If you get foeked on that island, it will not be my mistake, lady!" Toe sê 

sy vir hom "How fortunate can I be!". Maar Kaptein Funk het aan haar, het die opdrag aan die 
eiland gegee dat ek haar moes oppas. 

V: Teen? 
A: Vir die dag... 
V: Hoekom oppas? 
A: Omdat hy Kaptein Funk was, verstaan jy? Dit was, dit was, dit was sy ideologie, dit was sy 

wêreld, dit was die wêreld waarin hy geleef het. Ek het hom jy weet die tweede keer want ek 
het hom, want ek het nooit in die RSA, ek het nie aanvanklik van die RSA af gegaan Marion toe 
nie, maar met die oorname het ek hom geleer ken en toe het hy gehoor dat ek agter gaan bly 
op die eiland en al daai klas van ding dat ek nie terugkom nie. En toe het ek agtergebly en toe 
het hy my die einde van die jaar toe het ons gegaan na Prince Edward-eiland toe Mei '76. En hy 
het ons toe gevat en laat land met 'n raft op... in Kay-baai (?) en ek en Tony Williams en nog 'n 
klompie ouens - ons was so 8. 

V: Is dit toe julle die pikkewyne moes vang? 
A: Toe moes, was John Visser ook daar en toe o.a. was die Koningspikkewyne gevang vanaf 

Kay-baai, ja. 
V: Is hulle verpak? Of hoe is hulle weer teruggekry op die skip? 
A: Nee in hokke, hulle het hokke gehad, redelike groterige hokke. Is die donder in vir 'n hele lot 

gewees dit het toe my begin wys watter gemors is ons in. Op daai stadium was ek alreeds 
omgewingsbewus gewees. Dit het my geweldig geïrriteer. 

V: Waarvoor het hulle die pikkewyne gebruik? 
A: Ag, hy was 'n dierehandelaar gewees. 
V: So met ander woorde verkoop aan zoos en aan mense wat eksotiese diere wou hê. 
A: Ja, ja, ja. Hy is maar net 'n...hy was maar net goed in kontak met... 
V: Ja, ek wou nou net vra waar het hy die toestemming gekry, of hoe het hy dit reggekry? Is dit 

moontlik? 
A: Vuil ou, soos wat al hierdie dierehandelaars is. Ek wil nog een ontmoet wat skoon hande het. 
A: Ja, ek twyfel, maar nietemin. En dit was op daardie stadium. Toe het ek weer...nee...dit was my 

volgende vaart na die eiland was met die Protea. Toe my volgende vaart was gewees met die 
Agulhas, dit was sy nooiensvaart, toe die moord gepleeg was. 

V: O, was u op die skip gewees? Wanneer was dit aan die passasiers bekend gemaak daar was 'n 



moord? 
A: Ek het gegaan as wetenskaplike leier op daai stadium op die skip. So ek het redelik vinnig van 

goed geweet. Vinniger as die mense in die skip. 
V: Maar wanneer is mense in die skip laat weet? So 2 dae, 3 dae, paar uur? 
A: Nee, was ten minste 3 dae. Dit was maar 'n rumour gewees. 
V: Wanneer het die moord gebeur? Was dit in die... 
A: Eerste aand uit. 
V: Uit? En die ou wat die moord gepleeg het is toe dadelik in sy kajuit toegemaak en het toe 

ontsnap, deur die patryspoort gespring, selfmoord gepleeg? 
A: In die see in. 
V: In die see in? 
A: Yskoud. Net af van die Agulhas bank waar dit diep is en rof is. 
V: Hoekom sou mens so iets doen? 
A: Hoekom wag jy tot dan? Hoekom wag jy nie eers om oor die bank te gaan nie? 
V: Sodat jy kan selfmoord pleeg? As jy dit weet... 
A: En toe terug...watter skip toe nog? Nee, toe het ek 'n hele paar keer met die Agulhas op- en 

afgery. Agulhas het ook 'n eienaardige persoon gehad as 'n kaptein, aanvanklik. Maar dit het 
met verloop van tyd verander, jy weet, toe van die offisiere aangekom het en so, maar die 
aanvanklike een was maar 'n geweldige minderwaardige persoon. 

V: Bill Leath? 
A: Wat ons as wetenskaplikes bymekaar geroep het op die...op dek en gesê het "You areno worth 

more than live cargo on my ship". En toe ek na hom toe teruggegaan het en sê "If we were not 
there you would not have this position as a captain, now you listen to me!" Maar so arrogant 
was ek op daardie stadium. Wat beteken hy het my nooit vergeet nie. Of vergewe nie. Maar dit 
was, dit het my baie goed gepas. 

V: Herr Funk, hoe het hy die moord hanteer? Want hy klink na 'n karakter wat toe kaptein was op 
daai skip, was hy nie? Of was dit Bill Leath al gewees? 

A: Nee dit was, ek kan nie onthou nie. 
V: McNish? 
A: Ek dink. Nee, nee, McNeish was voor Funk gewees. Ek kan nie onthou of... 
V: McNish was toe al afgetree gewees. 
A: Nee man, Funk het die nooiensvaart gevat. 
V: Ja, ek dink dit was nog Funk gewees. 
A: Dit was Funk wat die nooiensvaart gevat het, en Leaf was op die skip. 
V: As Eerste Offisier? 
A: Of Tweede Offisier. Ek dink nie hy was Eerste Offisier nie. Hulle altwee was op die skip. Ek moet 

bietjie mooi gaan kyk maar ek verbeel my hulle altwee was daar. Maar dis nou maar net 
insidente jy weet dis nou nie eintlik, jy weet. 

V: In die groter prentjie maak dit nou nie eintlik 'n verskil nie. 
A: As wetenskaplike is jy so arrogant, jy weet. Jou wêreld is die belangrikste - al hierdie ander 

goed is sekondêre gebeurtenisse. 
V: Ja. 
A: Dis dis so tipe van irritasies. Veral op daardie stadium. Jy weet, dit vertraag goed, en hulle hou 

goed agter en.. 
V: Want die skip moes toe weer dadelik omkeer en teruggaan nadat hulle aangeland het ens. 
A: Wat 'n gemors. Jy weet ouens wat van eilande afval en die skip moet weer teruggaan, of ouens 

wat hulle hulle oë seermaak en dan party ouens dreig, of iemand wat verwagtend raak op die 
eiland en die skip moet weer terug, jy weet, en al sulke stront. Al daai klas van goed wat alles 



so sekondêre... dis soos die skuim op bier, jy weet, dis net in die pad. Ek dink nie ek onthou al 
daardie details so goed soos ek die wetenskap onthou nie. 

V: Die publieke profiel van Marion - van wetenskap op Marion, het dit verander oor die jare? 
A: Ek dink dit het geweldig verander want dis nou... op 'n stadium deur iemand, dis redelik 

opgedis op die televisie, jy weet. Aanvanklik. In die aanvanklike beskouing was dit so 'n vorm 
van heroïsme. Wat... wat alg... die... Aanvanklikes nee, was doodstil. 

V: Ja. 
A: Die aanvanklike outjies, die aanvanklike... die '48, '49... die '50's, die '60's was nie lawaaiery nie. 

Die '70's was maar min lawaai. Selfs hier in die '80's het dit bietjie begin bou en in die '90's het 
dit nog verder opgebou en toe vir politieke redes skielik vinnig opgebou en nou hier in die 
2000's word dit opgedis as iets verskrikliks, maar ek dink dit gaan oor die verslaggewing vanaf 
die lewe op die eiland deur watter persoon ookal jy weet. En daardie persoon se 
verwysingspunt wat dit so maak.  

A: Jy weet wat absoluut... as iets wat so 'n spesifieke vorm het, wat omvorm word. 
V: So jy sou nie sê dat 'n publieke profiel noodwendig 'n bydrae tot die wetenskap op sig self nie? 
A: Nee wat mense hier gedink het ek dink, die storie hier is as dit 'n profiel het, jy weet dan wys 

ons mos ons doen nou iets vir die gemeenskap. 
V: En dan raak dit polities? 
A: Dis bullshit. It doesn't work like that in life. We should know better than that. We made so many 

mistakes before. 
V: Maar geskiedenis herhaal maar homself. 
A: Ja. 
V: Watter rol het Marion gespeel in u eie loopbaan as wetenskaplike? 
A: Dit het my 'n geleentheid gegee om 'n Magister te kry, om my daarna internasionaal te vestig. 

Ek het my PhD weg van Marion-eiland gedoen, God dank daarvoor. Daarna het ek 
teruggeneem en deelgeneem as 'n mentor op die eiland so ek dink dit het tog, dit het 'n rol 
gespeel. Maar ek is baie, baie bevoorreg dat my hele loopbaan nie verknog was op 
Marion-eiland of die Antarktiese program nie. 

V: Was u op 'n kol 'n Antarktiese beampte gewees, toe hulle nog navorsingsbeamptes gehad het? 
In daai struktuur? 

A: Dit was 1978 toe ek uit die program is en vir 'n jaar gesekondeer was na die universiteit toe en 
daarna het ek 'n soogdiernavorsingspos gehad. Nee ek was nooit die Antarktiese Offisier nie. 

V: Nie? 
A: Nee. Anderste as Pat Condy, Martin Bester - wat die Antarktiese Offisiere van hier af was en 

voor Peter Ryan was dit John Cooper. 
V: Ja 
A: En by Bloemfontein was dit Daljon Smithh, as ek reg kan onthou. Min of meer op dieselfde tyd 

en toe Aldo Berutti lateraan ook van Kaapstad. Tony Williams was nooit die Antarktiese 
Offisier. Tony Harold and the lifestyle was the people who didn't like it. Maar hy het dit vandag 
nog wat pragtig is. 

V: Hoe lank het hierdie sisteem gehou van Antarktiese Offisiere of beamptes? 
A: Min of meer tien jaar want dit het lank genoeg gehou vir iemand om die universiteit hof toe te 

gevat het en sy posisie by die universiteit af te gedwing het as gevolg van die ooreenkoms 
tussen die aanvanklike Departement Omgewingsake se besluit oor die Antarktiese Offisiere en 
die universiteite. 

V: OK. 
A: Wat 'n baie interessante een was, want daarin het die universiteit nie die klein skrif gelees nie, 

fynskrif. Die fynskrif het bepaal dat sou jy iemand vir 2,5 - 2 opeenvolgende 5 jaar tydperke 



aanstel in 'n posisie, dan neem jy die salaris verantwoordelikhede daarna oor. Dit het by meer 
as een universiteit reperkussies gehad. 

V: Nou hoekom lees die universiteite nie die fynskrif nie? 
A: Vra dit weer. Ek dink nie hierdie fout sal maklik herhaal word nie. 
V: By meer as een universiteit gebeur so hier by Tukkies... 
A: En Vrystaat? 
V: En Vrystaat. 
A: En Kaapstad. 
V: En wie't gewen? 
A: Die universiteite hou nie van hofsake nie. 
V: Ekskuus? 
A: Die universiteite hou nie van hofsake nie. 
V: So is dit geskik buite die hof? 
A: Die mense het poste gekry. 
V: Poste. OK. Hoe sal jy Marion-eiland beskryf? 
A: As 'n omgekeerde koppie. Dit staan natuurlik... met 'n dun lagie groen daaroor. 
V: Is daar nog iets wat u spesifiek wil sê? 
A: Ek kan heel dag gesels? Jy moet nou vir haar kans gee, wat wil jy nog weet? Kom terug en vra 

net. 
V: Ek is seker hoe verder ek skryf, hoe meer vrae gaan ek hê. 
A: Nou doen dit. 
V: Wat ek dalk kan vra... 
A: Of ek kan vir Lilian en dan kan ons maar weer gesels. 
V: Wat ek kan dalk vra vir, nie noodwendig my doeleindes nie, maar hoeveel van die sealer huts 

was daar nog oor gewees, in die tyd toe  jy om die eiland gestap het? 
A: Die eerste keer? 
V: Die eerste keer. 
A: Daar was nie een staande nie. 
V: Ja. 
A: Daar was die food basis oor van die een by Triegaardsbaai of was dit cave? Triegaardsbaai... 

nee dis... Triegaardsbaai. 
V: Mixed Pickle dalk? 
A: Mixed Pickle, dis hy, nee dis hy. 
V: Ja, dis hy by Triegaardsbaai, ja. 
A: Dis waar die stofie was en die ketel en die... wat was daar nog wat ek kan... 
V: Is daar 'n geweer gewees? 
A: Alles is op foto's êrens. Maar dan die hut self nie. 
V: Nie. 
A: Maar ek het wel 'n foto êrens gesien, 'n swart en wit foto 'n tyd gelede van iemand wat die hut 

besoek het toe hy meer in tak was. So ek vermoed dat daardie tydperk was daar geweldige 
storms gewees wat moes deurgekom het om daai foto wat ek dink in '72 geneem was, '73 
geneem was versus myne wat, ek wat '75 daar was, is dieselfde tyd wat daardie hutte in 
daardie kamp, die hut by Sealers Bay en by Swartkops en die ander een net om die hoek van La 
Grange maar dis die drie hutte wat weg is. So daar moes 'n verskriklike Suid-westerlike storm 
gewees het wat die plek skoongemaak het. 

V: Enige een van daai potte of gewere of so wat u dalk saamgebring het as 'n souvenir? 
A: Ek is nie daai soort nie. 
V: Weet u van mense wat dit gebring het, spesifiek? 



A: Nee die... nee ek dink nie... daar was in die basis gesit 'n geweer. Lee het sy pos verloor omdat 
hy die driepoot opgetel het op Tripod, dis een van die redes waarom, waarskynlik die 
belangrikste, waarskynlik die finale een. Hy't, die pot is teruggesit maar ek weet nie of hy self 
terug gesit het nie. 

V: Ja dis nog steeds 'n ope vraag, hulle probeer nog agterkom. 
A: Maar hulle dink hy het die een op Bullets ook gaan oplig. 
V: Hoekom sou mens so iets doen? 
A: Die Here weet alleen. Daar het baie min, daar het nie goed rondgelê nie, jy weet. Jy weet as jy 

onder by Mixed Pickle is, jy het nou al 'n pad daar geloop en dan moet jy oor die, oor daai duin 
oor na Cape Davis toe. En jy dra 'n lot kat koppe wat jy opgetel het, jy weet en al sulke klas van 
goed en jy dra jou veertien geweer, dan dra jy niks anderste saam met jou nie. 

V: Glad nie, ja. 
A: En so dit was moeilik en ek is nie groot nie. Dan dra jy nog daai 11 kg... 
V: Battery en die radio. 
A: Battery en radio saam met jou. 
V: Dit het nie lank gehou nie, die feit dat julle daartoe... 
A: God dank dit het nie lank gehou nie, dit het van ons gebreek. Dit was net eenvoudig te veel 

gewees. Maar, so dit was nie die omstandighede van Marion-eiland nie, dit was 'n logistiek wat 
op ons afgedruk was. 

V: Ja, ja, ja, nee uit die aard van die saak. 
A: Maar die hele ding is... toe ek by die hut was, was daar niks los items wat eintlik die moeite 

werd sou wees vir enigiemand. Daar was die stofie, daar op die foto's 
V: Wat swaar is. 
A: Daar was 'n ketel, daar was 'n slypsteen, daarso is ou gemors rond. Die robjagterstydperk was 

nie so lank gelede oor nie, want in '48/'51 het die ouens om die eiland om gestap en robbe 
geslag en pikkewyne geëet, mee vuur gemaak het en so. En Le Grange en (wat is die ander 
een?) wat ek mee gaan gesels het. Ek het met Trichardt ook gesels. Die ouens wat die katte 
uitgevat het Marion-eiland toe. 

V: Ja. 
A: Daai tyd baie moeite gedoen met hulle geskiedenis en dit te probeer lê. Ek het 'n artikel geskryf 

in die vroeë jare oor die genetiese ontwikkeling van die katte, die implikasies van isolasie en so. 
En hierdie ouens het eintlik, het 'n geweldige 'ons gaan nie vertel nie' houding gehad. Jy weet 
so wat hulle nog kon gekry het daar, wat daar nog kon gewees het, het hulle waarskynlik 
weggedra. Wat die moeite werd was om weg te dra. Die geroeste geweer wat in die basis was 
het iemand êrens uitgetrek en dit was na 'n landslide wat die ding blootgelê was en ek 
vermoed dit was 'Ship's Cove', het iemand vir my gesê. Want jy weet van die, na ons groot 
verskuiwings het van die goed uitgekom. Want onder by Ship's Cove, by die ingang as die 
afgaan, was daar 'n hele rob... daar was 'n hele skip, ok die skip wat gesink het daar. 

V: Ja die Solglimt-wrak. 
A: Die Solglimt. Die ouens moes 'n paar hutjies daar opgesit het en daai landslide het die hutte 

toegeval, nê. En toe van die landslide nou weer verder ge'slide' het, het van die goed bloot 
gelê, so daar... dit kan wees dat van die goed daarvan af kom en dit kan wees dat daar nog 'n 
klomp gemors daar rond lê. Wat... 

V: 'n Argeoloog dalk ook miskien kan opgrawe. 
A: En hom baie gelukkig sal maak. Verseker ja. John Cooper het my nou so tyd gelede baie vinnig 

die vrae ook gevra. 
V: Ja nee dis... 
A: En dis moeilik om antwoorde daarvoor te gee, want ek het goed gesien, maar ook nie gesien 



nie. Maar die ding, nou vra iemand vir my 'was die hut, was die pot by Bullard se tuit in daai 
rigting?' Hoe de donner moet ek onthou in watter rigting sy tuit gestaan het? Maar dit was nie 
ter sake op daardie stadium nie. 

V: Laaste vraag waaraan ek nou net dink, 'n kompas is sekerlik nie baie nuttig op Marion nie. 
Hoe... 

A: Die geskienis het... dit was 'n mondelingse... 
V: Mite? 
A: Mite dat 'n kompas is... deur 'n kompas is jy redelik seker jy sal verdwaal op Marion so ons het 

dit nooit gebruik nie. 
V: Net nooit 'n kompas gebruik nie? 
A: Nooit op Marion-eiland ooit 'n kompas gebruik nie. 
V: So het julle net op kaarte staatgemaak? [Derde persoon: Verwoerd se kaarte] 
A: Ja. En wat ons daarvandaan af gemodifiseer het vir ons eie gebruik en dan oor getrek het en so 

aan en daar was nie 'n probleem met die goed nie. Dit was baie maklik, daar’s 'n paar koppies 
op die eiland, 'n honderd en sewe, nê? 

V: Ja. Wel... 
A: En daar bly jy vir agtien maande lank, jy wet presies wat... 
V: Wat nuwe name nou het, van die koppies. 
A: Loop nag... ja die name sal ek nie ken nie, maar ek het van die goed het ek, plekke het ek name 

voor gegee, ek en Pat Condy. Tom, Dick and Harry, die drie koppies wat daar staan. 
V: O is Tom, Dick and Harry deur julle vernoem 
A: Ja. Dit was Pat se gedagte. 
V: Hoe het julle dit permanent gekry? 
A: Ons het daar gestaan en 'n sigaretjie gerook en toe kyk ons so... 
V: Maar hoe het julle dit permanent gekry? Ek bedoel hoe het die naam vas geraak? 
A: Ek dink net... ek dink dit was net oorgedra. 
V: Net mondelings oorgedra? 
A: Dit is nou net mondelingse oordrag. Tom, Dick and Harry. Die Drie Susters was die Drie Susters 

gewees toe ek daar aangekom het, dis klaar Verwoerd se kaart af. Tom, Dick and Harry het nie 
kaart name gehad nie in Verwoerd se oorspronklike [onduidelik]. En daarvan af moes oorgaan 
Fred's Hill toe. Die was 'n amptelike naam gewees, jy weet. Dan, jy weet, so was al die 
pertinente plekke het, het hierdie vaste name gehad. So hierdie regstellende name kom 
vandag, waaroor gaan dit nou weer? Wie probeer nou wat verkoop weer 'n keer? Dis die 
ongelukke sagte kant van Marion-eiland se geskiedenis. Mense altyd so probeer het om goed 
te verpopulariseer om dit aanvaarbaar te maak. Ek dink nie 'n mens moet dit... in elk geval wat 
is die storie? Jy kan grond koop, maar nie agtergrond nie. 

V: Toerisme op Marion? Wat is u gevoelens daaroor? 
A: Daar was 'n verslag gedoen oor die implikasies van toerisme in 1986 of '87... 
V: En toe later weer. 
A: Gelei deur Theuns Erasmus, Pat Condy en die klas van goed. Spesifiek om te kyk na die 

vestiging aanvanklik van 'n landingstrook vir 'n vliegtuig sodat toeriste ingevlieg kon word. 
V: Is dit toe werklik gegaan dat toeriste ingevlieg kan word? 'n Aanloopbaan? 
A: Dit is een van die motiverings vir die aanloopbaan gewees. Ja. Die ander motivering was vir die 

nood en bereiking van personeel en al daai klas van goedjies. Die verlaging van die kostes vir 
die onderhoud van die eiland omdat jy nie die skip dan nodig het nie. Maar wat sal jy dan doen 
met Antarktika, volg jy? En so was daar klomp... 

V: Wel jy kan nou Antarktika toe vlieg. 
A: 'n Klomp flou verskonings, maar die saak is behoorlik ondersoek en daar was ook omskeppings 



en pad evaluasie gewees... ja. Sulke tipe van goed. 
V: Ja daar was mos daai groot omgewings en pad evaluasie wat dit op die ou end gekelder het 

ensovoorts. Maar... 
A: Toe daarna het daar weer een gekom. Dis die eerste een wat ek van kan onthou. 
V: Ja, dit was meer onlangs. Dit was hier in 2000, 2001, was dit nie? 
A: 2001 of iets van die aard, ja. Ek kan nie die mense onthou wat almal toe betrokke was nie. 
V: Ek dink Peter Ryan was een van hulle gewees. 
A: Maar dit was toe meer in die professionele toerisme mense se hande. Dit was nie meer in die 

hande van die natuurwetenskaplikes wat dink hulle kan sulke goed beheer. Ek bedoel, waar het 
jy natuurwetenskaplikes gesien wat kan die goed kan nasien? So daar was 'n klomp geograwe 
betrokke, jy weet, mense uit geografie wat betrokke is by die omgewingsgoeters en so aan. Ek 
dink hulle het baie meer deeglike behandeling gesien. Ek weet ek moes onderhoude vir daardie 
mense gee op daardie stadium en my bekommernisse en besware en nie-besware en warra, 
warra, warra. Die werklikheid van die saak is dat Marion-eiland sal vir altyd en by uitstek 'n plek 
wees vir die spesialis. Dit is nie vir die publieke man op straat nie, as 'n toeris nie. 

V: So dit sal nooit South Georgia word of so iets nie? Oshaya nie? 
A: Ons het nie daai landskappe nie. Ons het nie daardie... dit het nie daai soort van... 
V: Geskiedenis of... 
A: En ek dink nie, ek dink nie dis eintlik baie sinvol vir die eiland nie. Dit wat interessant is op die 

eiland lê op die moeilikste gedeelte van die eiland. 
V: En dit is? 
A: Die Suidwestelike deel. Dis vanaf vulkaniese landskaps... ekologies, neologies... 
V: Dis daar wat die... ja nee dit is waar. 
A: Dis waar dit is en nie in hierdie ou oostelike stukkie... die oostelike stukkie is pragtig, dis baie 

mooi en al daai klas van dinge jy weet en die pogings om mense se aktiwiteite, ook 
wetenskaplikes se aktiwiteite te beperk op sone een, twee, drie en vier en die goedjies is baie, 
baie flou kunsmatig maar dit kon dalk sy waarde gehad het alhoewel ek dink dis nooit 
geëvalueer nie. 

V: In terme daarvan, wanneer het julle omgewingsmaatreëls begin belangrik raak? 
A: Die toepassing daarvan? 
V: Ja. 
A: Het gekom van hierdie sonering van aktiwiteite op die eiland. Waar daar net die 

wetenskaplikes vrye, sekere wetenskaplikes vrye toegang tot die hele eiland gegee is en ander 
beperkte toegang. 

V: En is dit ongeveer met die stig van die Prince Edward Management, Prince Edward Island’s 
Management Committee wat dit in werking gestel is? 

A: Ja en ek kan nie presies datums onthou nie. Dit lê wel hier êrens op 'n.... 
V: Die kaarte waarvan u gepraat het, is hulle nog iewers in 'n kabinet in 'n argief? Waarop julle 

gewerk het? 
A: Dit kan nog rondlê hier, ek sal kyk. 
V: OK dankie. [Derde persoon: Het jy nog enige vrae?] Nie nou dadelik nie, maar ek is seker ek 

gaan soos ek die hoofstuk skryf baie meer vrae hê. 
A: Ek dink daar’s fynere nuanses, detail maar jy weet baie van die goed word inge'tutor' wat 'n 

mens... wat onthou jy en wat onthou jy nie en dit word bepaal deur jou persoonlikheidstipe. Ek 
onthou die aangename van Marion-eiland by uitstek. Ek onthou nie eintlik van swaarkry en 
van... 

V: Onthou jy enige iets... 
A: Maar ek onthou in die wetenskapsbestel, wat 'n aparte bestel was, die Antarktiese 



wetenskapsbestel. Dit was totaal iets anderste, geskei van Marion. Dis waar persoonlikhede 'n 
groot rolspeler is. En omdat dit so intens is, dit was ook nogal by tydperke kan 'n  mens nie 
anders as om die onaangename daarvan te onthou nie. 

V: In terme daarvan, was daar ooit 'n, hoe kan ek sê, 'n kompetisie tussen wetenskaps... 
[onduidelik] op Antarktika en op Marion? 

A: Geweldig, geweldig. 
V: Waaroor? Het dit oor die dissiplines gegaan, oor befondsing gegaan, logistiek... 
A: Groot befondsing. Dit gaan oor befondsing want befondsing is beperk jy weet die so groot 

begroting. Nou wil iemand 'n tarigrade op Antarktika gaan kry versus die voortsetting van 'n 
projek wat robbe tel elke jaar op Marion-eiland. Ek gee nou voorbeelde wat weg is van myself. 
En dan sit jy daar en sien hoe die mense sit en baklei daarvoor, letterlik baklei. En onthou op 
daardie stadium, ek weet nie van vandag nie, maar tot ek weg is uit die program uit kon jy nie 
privaat befondsing gebruik om op die eiland te werk nie. So ek kon nie gaan en onafhanklik van 
die Departement befondsing kry en my navorsing daarmee gaan onderneem op die eiland nie. 

V: Wat is die redes wat daarvoor gegee is? 
A: Daar was nie 'n behoorlike rede gewees nie, dit was net totaal... dit was en ek dink, dis tot 

vandag toe geld dit nog steeds. 
V: Maar hoekom? Die departement moet tog seker 'n afkeurbrief geskryf het of 'n... mondelings 

oorgedra het? 
A: Dit was definitief op die stel so aan ons oorgedra en ek dink daar is self geskrewe as jy deur die 

ou komiteestukke gaan sal jy daarop afkom. Dit was een van die groot, groot probleme met die 
verwydering van die katte, die aanvanklike, die navorsing op die katte. Maar daar het, baie 
mense het ook toe met verloop van tyd gekom met esoteriese navorsings belange byvoorbeeld 
die museum in Bloemfontein, die argeologiese departement. Daar was twee individue spesifiek 
wie se name ek nie kan onthou nie... Brink was dit? Brink? 

V: Daar was 'n paar so... daar was 'n paar sulke tipe argeologiese studies gewees, ek... 
A: Jy weet mense wat soontoe gaan, net bietjie gaan rondstap en bietjie rondgrawe. 
V: Loock... 
A: Loock. En baie mense. 
V: En Loock, en daai mense. 
A: Ja en dan wil hulle nou jy weet, hulle het nou... vra nou of hulle hulle klere sal gee of hulle tenk 

sal gee, foto terug gee... jy weet en so, die mense erken. Omgewingsake wou niks daarvan 
weet nie. Dit kan wees dat die grootste gedeelte van die aktiwiteit word eintlik befonds deur 
staatskas en nou kom jy met 'n klein bietjie befondsing wat jy by gee soos 'n ou se klere of se 
uniform of se anorak en nou skielik vat jy vol...nou eis jy erkenning daarvoor met 'n klein 
gebrekkige bydrae wat jy bydra by die program aan. Dis natuurlik 'n algemene probleem in 
navorsing, byvoorbeeld en by uitstek, National Geographic gee jaarliks vir 'n spesifieke projek 
20 000 US, dis die maksimum wat jy kan kry. Maar vir die 20 000 US koop hulle als vir daai 
program. My kontrak. So ek kan 'n projek het wat sê 2 miljoen dollars deur 20, 30 maatskappye 
en hulle gee 20 000. Dan wil hulle nog steeds vir hulle 20 000 die alleen reg op die 2 miljoen hê. 

V: Ek kan verstaan. 
A: En ek dink dis waaroor die Departement Omgewingsake op die stadium sensitief was binne in 

gesprekke, gesprekvoering. So ek dink dit was uiteindelik op die verwante term geplaas. 
V: Het u van daai komitee verslae op lêer? 
A: Ek het ontslae geraak van meeste daarvan toe ek my kantoor bietjie skoongemaak het. Ek het 

'n baie meer belangrike lewe gehad as om die goed te hang vir te lank maar daar is van die 
goed wat ek het dink ek. Maar dis nie iets wat, jy weet, dis tyd wat verby gaan. 

V: En dit was hoekom u ontslae geraak het daarvan? 



A: Ja, ja, want die goed moet op argief moet lê by die departemente soos wat dit bestaan, jy 
weet, dit was formele vergaderings met al die... 

V: Die minutes en verwysings nommers en al daai goeters. 
A: Nou waarom sit ek hier met die hope en hope papiere en môre vrek ek en dat moet iemand 

anderste dit weggooi? So ek gooi dit liewers weg gedissiplineerd. So ons is redelik 
gedissiplineerd. 

V: Nou vir 'n laaste keer, baie dankie. 
A: Jy's baie welkom. 

 


