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NICO AVENANT 

Datum:   30 Maart 2010 
Plek:    Bloemfontein 
Vraagsteller 1 (V):  Dora Scott | C·I·B: Antarktiese Erfenisprojek | Stellenbosch 
Universiteit 
Antwoordsteller (A): Nico Avenant | Bioloog | Marion 49 | 1992 
 
V:  Wanneer was jy op Marion gewees? 

A:  1992, ’93. 

V:  En dit was watse span? 

A:  Marion 49. 

V:  Maar se vir my, hoe het die pad geloop tot daar? Waar het die belangstelling 

vandaan gekom? 

A:  Ek het op Stellenbosch geswot, en voor ek afgegaan het, het Prof. Willem Sirgel, het 

die naakte slakkies op Marion geïdentifiseer. En Prof. Valdon Smith was op daai 

stadium by Vrystaat, en hy’t vir Prof. Sirgel gekontak om te hoor of hy nie ‘n student 

het wat wil afgaan nie. En gelukkig het hy nie gehad nie, en Prof. Jan Nel, wat toe my 

studieleier was vir my M, het toe vir my gevra of ek nie self sou belangstel nie. En toe 

vat ek die kans. Toe gaan ek af vir ‘n oorname en toe’t ek gaan kyk na die 

verspreiding en digthede van die naakte slakkies op Marion-eiland en die 

verwantskap met die basisse reg rondom die eiland. En ja, toe ek terugkom ... Ag, ek 

dink ek het ‘n goeie verhouding met Prof. Sirgel opgebou, en hy het gedink daar’s 

kans vir my, en hy’t toe fondse gekry vir ‘n PhD op Marion-eiland. En ja, op daai 

stadium was, is daar nog nie ‘n M opgegradeer op Stellenbosch, in 

natuurwetenskappe, na ‘n PhD toe nie. Daar was sprake dat my studie op rooikatte 

... Dit was in die pyplyn gewees; daar was ‘n kans gewees, maar die dekaan is toe in 

daai tyd oorlede. En toe moes ek ‘n besluit neem Marion, of gaan ek wat en kyk of 

die ding wel kan gebeur. En ag ja, ek het toe met Prof. Nel gesels en met ‘n paar 

mense, en besluit ek wil die PhD op Marion-eiland gaan doen. Ek skryf in by ‘n nuwe 

universiteit, ‘n nuwe studieleier. Ek dink dit was die beste ding wat ek ooit kon doen 

in my lewe. So ‘n jaar later toe is ek af Marion-eiland toe en daar het dit begin. En 

nou sit Prof. Smith op Stellenbosch en ek in Bloemfontein ... ! 

V:  So die voorbereiding, voor julle gegaan het as ‘n span, wat het dit behels? 

A:  Ek is nie presies seker wanneer ek opgekom het Bloemfontein toe nie. Ek dink dit 

was seker vroeg-Januarie. Die skip vertrek mos April ... Ja, April vertrek uit 

Bloemfontein uit. So ek het ‘n klomp goed op Marion self gedoen. Die projek ... weet, 

litteratuur in die hande gekry; die projekvoorstel ingedien – begin solank werk aan ‘n 
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projekvoorstel met Prof. Smith. En toe ek nou opkom Bloemfontein toe, het ons dit 

gefinaliseer, en ja, toe’t ons die goed begin pak. So dit was redelik vinnig gewees, 

maar ek dink dis baie effektief gedoen. Ek het op daardie stadium nie geweet Prof. 

Rudi van Aarde werk op muise op Marion-eiland nie. So ek is toe daarin ... eers later 

uitgevind. En toe ek uitvind, het ek vir Prof. Smith gesê maar moet ons nie met Prof. 

Van Aarde net gaan gesels nie? Weet, dit is ... En ons het toe met hom gesels, en hy 

was nie betrokke by my studie nie, so ek en Prof. Smith en  ... As ‘n studieleier het 

ons toe by Kovsies, moes ons iemand kry – Prof. Ordino de Kock; hy was my mede-

studieleier, ja. Prof. Ordino was ook op Marion, hoor. 

V:  Ja, ons het alreeds met hom gepraat. 

A:  So ja, dis hoe dit begin het. 

V:  En het jy, voor julle weggegaan het, het jy jou spanlede enigsins geken? Of het julle 

maar op die eiland ontmoet, of op die skip? 

A:  Weet jy, ek het ‘n bietjie vergeet ... Ons was die Oktober, die jaar voor die tyd, was 

ons natuurlik vir spanopleiding gewees; ja. Was ons vir spanopleiding en toe’t ek die 

span ontmoet en ek het geleer kook en so aan. En ek het op daai stadium my meisie 

kon oortuig ek kon kook, so ... Ja. Ek het vir Bruce  – Bruce Blake was die 

plantkundige; hy’t ook die outomatiese weerstasies beman op Marion-eiland – nie 

by die basis nie; op drie verskillende hoogtes. So ons het elke maand dit ook gedoen. 

So ek het vir Bruce baie goed leer ken. Dan, omdat ek die jaar voor ek nou afgegaan 

het, was ek vir die oorname daar ... ag, Prof. Smith; sy vrou, Mariaan, wat ook op 

Marion-eiland was; ek het vir Prof. John leer ken; Prof. Marthan Bester, en so aan. So 

ek het ‘n hele paar mense geken voor ons afgegaan het; ja. 

V:  Ek sien. En die bootrit self; was dit jou eerste bootrit? Dit was in die Agulhas, né? 

A:  Ja, ja. Ek het die oorname, toe ek afgegaan het net voor ek nou vir die jaar afgegaan 

het, was my eerste lang bootrit, ja. Ek was al maar Robbeneiland toe ‘n paar keer en 

weet, sulke klein bootjies gery. Maar dis die eerste lang bootrit, en dit was nie baie 

aangenaam vir my nie ... ! 

V:  Nee, ons hoor heeltyd van die arme mense wat so seesiek is. 

A:  Ja-nee, ek het ... Die skip het ook ‘n naam gekry vanweë daai naar ... ! Maar dis nie 

nodig om te noem nie. 

V:  Ja-nee, dis nou die “Agulhas” nie; ek’s seker dis nou iets ... So, toe julle op die eiland 

kom, wat moes julle eerste doen? Help afpak, of die basis re-stock, of dié klas van 

ding? 

A:  Ons het ... Ja, as ek nou reg onthou – verskoon dat ek nou bietjie deurmekaar is, 

maar die eerste dag, twee dae, het almal gehelp net om af te pak. Daarna, toe die 
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meeste van die goed nou afgepak is, het party ouens hulle goed ... weet, die 

metkassies het hulle goed begin hanteer en wegry en ... So ons bioloë het toe begin 

en ons goed weggepak. Nou ja, Prof. Smith-hulle, Prof. John – hulle het ‘n hele 

laboratorium op Marion, die biological lab, so hulle is goed ingerig. So dis nou net die 

nuwe goed wat afgegaan het ... dis uitgepak en so aan. So ek wil amper sê binne vier 

dae wat ek op Marion gekom het – dis nou vir my projek nou – kon ek amper begin 

om data in te samel, voorlopige data. Dit was ‘n groot voordeel vir my om die jaar 

voor dit daar te wees, want ek het geweet wat om te verwag. Jy’s nie seker hoe lyk 

die winteromstandighede nie, maar ek het geweet wat om te verwag en presies 

waar my studie-areas gaan wees. Ons het ... Ons moes aanpassings maak. Die jaar 

voor my was twee bioloë van Tukkies daar, wat ook op muise gewerk het. En hulle 

kon nie al die inligting insamel wat hulle wou nie. So ek moes toe ... Want ek sou op 

hulle data staat gemaak het, ook om van my goed, so ek moes my projek ‘n bietjie 

aanpas; ja. 

V:  Ek sien. En op die skip, die matrose, almal help aflaai. Was daar mense van die Public 

Works Department daar? Of is dit maar meestal ... ? 

A:  Ja, hulle was daar. Ek het ... Daar’s ook mense van ... marine bioloë. Ek dink nie hulle 

het van die begin af afgeklim nie; ja. Ek dink, as ek nou reg onthou, die skip het 

afgelaai en toe hy klaar afgelaai het – en dit vat omtrent ... ek weet nie; dit het seker 

vier, vyf dae, miskien ‘n week, gevat – dis soos hoe ek dit onthou – voor als afgelaai 

was, maar ons het nou nie ... Ek het nie heeltyd afgelaai nie. Ons het basies daai 

eerste twee dae het nou gehelp aflaai; ag en daarna, jy weet, dit is .... As jy op die 

eiland is, jy’s skivvy; jy word ingedeel ... So, om dit reg te kry, jy sien jou studieleier of 

Prof. Smith ... Dis jou laaste kans om goed te ... Onthou, dit was die stadium voor 

selfone en e-pos en fakse en daai goed, so dit was die laaste kans om ‘n paar goed uit 

te sorteer. So, as ek nie afgepak het of skivvy gedoen het nie, dan was ons in die 

laboratorium. En ja. Maar ek onthou dit was ‘n baie goeie tyd; ja. 

V:  Hoe was jou span? Was julle .... Was dit ‘n klomp ... maar wit, manlike 

wetenskaplikes? 

A:  Ons was almal mans en ons was almal blankes, ja. Ons was sestien ... 

V:  ‘n Groot span. 

A:  Ja, dit was ‘n groot span. Dit was ook die laaste span met katjagters. 

V:  Ah ... 

A:  Ja. En ... 

V:  Hoeveel van die span was katjagters? 
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A:  Ek dink daar was ses afgegaan; een is weer saam met die skip terug. Hy’t nie gebly 

nie, ja. So sê maar daar het vyf agtergebly; ek sal na die foto’s moet kyk om ... Of 

hulle name moet opnoem, dan sal ek onthou. Maar ek dink daar’s vyf of ses; vyf het 

agtergebly. 

V:  O, so dis maar die klomp wetenskaplikes in die basis, wat ‘n bietjie in die veld gegaan 

het,  en dan jou katjagters, wat maar ... ? 

A:  Ja, weet jy ... Dis nou die katjagters en ... Jis, dis ‘n voorreg om saam met hulle te 

wees, omdat hulle ondervinding soveel anders was. Ek wil amper sê hulle was meer 

úít die basis as ín die basis. En ag, dit was ook lekker wanneer jy óm die eiland gaan 

vir jou werk en so aan, is daar iemand by die hutte. So ... Dis bittermin dat jy by ‘n 

hut aankom en jy was alleen daar. 

V:  Beskryf vir my ‘n dag in jou werk, op die eiland. 

A:  Oukei, nadat ek nou sê maar drie maande daar was? 

V:  Ja. 

A:  Oukei. Ek het vir ten minste drie weke van elke maand, het ek muise gevang, en ek 

het drie studie-areas gehad. 

V:  Ja? 

A:  En hoekom ek dit noem in die winter, ag in die somer, kwart oor twee is dit lig, en ek 

het ‘n kombinasie van lewendige valletjies gebruik en snap-traps, kill-traps. En ek het 

dit nodig gehad, want ek het gekyk na die muise se maaginhoude en adrenaalkliere, 

ensovoorts. So ek moes hulle in elk geval doodmaak. Maar as ek nie in die somer 

kwart oor twee by my traps is nie, dan’t die seevoëls of die skuas die muise gegryp 

voor my. So in die somer het my dag begin kwart oor twee, dan is ek klaar in die veld. 

En ek dink elfuur die aand is dit donker; dan’t ek my laaste traps uitgesit. In die 

winter was my dae nou baie korter. So wat gebeur het, ek het ... Sê maar ek kom 

vieruur die oggend uit die veld uit; dan’s dit met die muise wat redelik vars is. En dan 

moet jy hulle weeg en adrenaalkliere uithaal, ensovoorts. As jy te lank wag, dan 

meng dit in met die gewigte en so aan wat jy wil ... en die mates en so aan. So dan’t 

ek dadelik aangegaan. Dan, gedurende die dag, het Bruce Blake ‘n bietjie later 

gekom. Hy’s die plantkundige; ons het die laboratorium gedeel. Dan’t ons gewoonlik 

koffie gedrink. Ons het baie koffie gedrink; baie geëet – ek het 16 kg in my eerste 

drie maande opgetel. Ja, jy weet, dan het die res van my goed begin ... Ek het gekyk 

na voedselbeskikbaarheid. So ek het nie net na die muise gekyk nie; ek het ook na 

voedselbeskikbaarheid ... So party dae het ek uitgegaan en dit ook gedoen – met ‘n 

grid en dan bymekaar gemaak. Ek het gekyk na glukose- en proteïenopnames; ek het 

gekyk na suurstofgebruik. So ek was redelik besig gewees. En ek dink dis goed. Ek het 

seker so drie, vier dae – dit sluit Sondae in, hoor, want jy kan nie jou traps stel en dan 
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sê oukei, Sondae gaan jy dit nie check nie. So ons werk gaan oor Sondae. Die ou 

probeer natuurlik nou dat sê maar op ‘n Vrydag of so ... Maar, weet, naweke was 

irrelevant; dis maar net ‘n gewone dag. Ja en dan in die winter natuurlik het ‘n ou 

nog steeds dieselfde probeer doen; jy’t nou net later opgestaan, want dit raak sê 

maar eers tienuur lig, halfelf lig; weet so ... So winter en somer het nogal redelik 

verskil.  

V:  En as jy nou in die veld ingaan, het jy meestal alleen gegaan? 

A:  Ja, ek het. My lokaliteite waar ek gewerk het, was als redelik binne ‘n halfuur se stap 

van die basis af. 

V:  Watse plekke was dit? 

A:  Jô ... Ek het Dry Mires  gehad; Nellie’s Humps en ou wet mire. Ja, askies; dis redelik 

lank terug ... 

V:  Nee, dis 100%. Ek vra maar net vir inligting. 

A: O, ekskuus tog; en dan’t ek by Trypot Beach, het ek ‘n biologiese area ... of ons noem 

dit waar biologies beïnvloed is, weet, nie meer diere – robbe en pikkewyne en so 

aan; mis en so aan. Ja, dis die drie areas. Ek het die biologiese area by Trypot gehad, 

dan’t ek die Mire gehad, en dan’t ek by Nellie’s Humps, het ek Blechnum slopes 

gekry. 

V: En het jy ooit in enige van jou togte om die eiland op enigiets afgekom wat die 

sealers daar gelos het? Weet, ons het al gerugte gehoor van ou gewere en 

voorlaaiers ...  

A:  O ja. Weet jy, ek moet jou vertel ... Ek het ... Eenkeer ‘n maand het ek ook muisvalle 

gaan stel aan die bokant van First Head, of aan die bokant van Tafelkop[Tafelberg], 

en dan bo en langs die kant van First Head. En dan’t ons in ‘n tentjie geslaap, bo by 

Katedraalkrans. Dan’t ek nou die volgende dag die traps opgetel, jy weet, mis 

bymekaar gemaak en so aan; gekyk na pro-beskikbaarheid – hoe dig ... die digthede 

van kewertjies en so aan. As die weer mooi was as ons opstaan bo by Pew Crags, dan 

stap ons op Staatspresident Swart-Piek toe. So ek was omtrent vyf keer, was ek bo-

op die piek. 

V:  O, joe. 

A:  Meeste van die kere is die weer sleg; dan kom jy nou maar af en jy tel jou trappies op 

en jy’s terug. En dan’t ek eenkeer ‘n maand by Pew Crags ook traps uitgesit. So ja, dit 

is iets wat ‘n mens nie mag doen nie – ek weet vandag is dit glad nie toelaatbaar nie 

... Ek het in die grot geslaap by Pew Crags. Ek dink vandag gaat hulle my hang as hulle 

dit moet weet, maar dis seker nou te laat. So ... ja. Ag, en dan’t ons ... Ek het probeer 

om om die eiland te stap. Ek dink ek was seker net vier keer in die jaar die kans 
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gehad om om te stap, vyf keer – ek sal jou nou van die vyfde keer vertel. En die 

ander kere was maar eenkeer ‘n seisoen. Dan handel ek ‘n stuk werk af, en dan 

bederf ek myself ‘n bietjie, jy weet. Jy vat jou kamera – ‘n kamera is natuurlik seker 

dié groot tydverdryf ... 

V:  Fotografie ... 

A:  Ja, fotografie en die ontwikkeling en so aan daarvan. So ja, dan’t ‘n ou baie goed 

gekry, die potte en goed. Ons het geduik by Ship’s Cove, saam met die pikkewyne. 

Ons het by ... Ag, ek begin nou al die name van die ... Jy’s nou bietjie vinnig op my. 

Maar daar by Swartkop, byvoorbeeld ... Ja, daar in daai grotte en so aan, daar lê 

potte en gewere en goed, maar ek dink dit bly daar – mense bring dit nie terug basis 

toe nie. So ek weet nie of daai goed nog steeds daar is nie, en of dit teruggebring is 

basis toe nie ... 

V:  Ja, baie daarvan is nie meer daar nie, maar dis nie in die basis nie. 

A:  Is dit? Jô ... Ja. Ek weet nogal ... Ek weet van ouens wat byvoorbeeld baie stukkies 

lawa teruggebring het. Jy weet, ek weet dis ook nie eintlik toelaatbaar nie, maar die 

ouens het maar ‘n paar stukkies gevat. 

V:  Ja, ons wonder maar ... Ek bedoel, ons is maar bewus van goed soos die ou potte en 

dié klas van dinge, wat mens al vroeër op plekke gehoor het dit is daar êrens, maar 

dit is nie meer op die site nie. So mens wonder maar net wat daarvan geword het. 

A:  O ja; ja. So dis geskuif, ja. Nee. So daar was goed ... Maar ek weet daar was ... nogal 

streng gewees. Jy los die goed. Dit is die eiland s’n; dis nie joune nie. Ek was 

onderleier van die span gewees, so ... 

V:  Wie was leier? 

A: Rupert ... Ek sal netnou sy van kry. Hy was ‘n metkassie gewees. So ... Ja, jy weet, so 

ek kon glad nie eers ... Selfs al wil ‘n ou aan so iets dink, jy kan nie, want jy’s 

onderleier, so ... 

V: Nou na ‘n lang dag se werk en muise vang en muise oopsny, wat het julle gedoen om 

te ontspan? 

A:  Weet jy, ek was glad nie asosiaal nie, maar ek dink nie ek was soos die gemiddelde 

ou wat sê maar as die son sak, dan gooi hy sy eerste drankie en dan speel hy pool en 

hy ... weet, die langspeelplate speel en so nie. Ek het nie ... Oukei, naweke, Sondae, 

het ek regtig probeer om nie te werk nie, maar jy weet, ek het ... Vir my was dit juis 

om dié storie dat ek laat uit die veld uit kom, dan’t meeste van die ouens klaar geëet, 

dan kyk hulle video’s, destyds. Ek het wel altyd as daar ‘n 16-mm is, het ek gesê hulle 

moet my roep – daai dag maak ek ‘n verandering! Maar dis net vir die 16-mm films 

gewees. Ja, ek het ... In die somer kan jy dink, dan kom ek baie laat in die basis terug 
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uit die veld uit, vir die drie weke wat ek nou die valletjies uitsit. Die ander weke is ek 

... Ek is ook nie ou wat in my kamer lê nie. So ons het baie gelees en so aan, maar ek 

het meestal gelees binne-in die sitkamertjie, musiek speel en so aan. Lekker 

oomblikke wat ek altyd sal onthou, is die langspeelplate en die pool. 

V:  Watse musiek het julle geluister? Kan jy onthou? 

A:  Weet jy, daar was so iets van alles. Ek dink dis musiek wat julle seker nie eens ken 

nie; Peter Sarstedt, byvoorbeeld. 

V:  O, ek ken dit! 

A:  Ja, wat mense nie meer luister nie. Maar dit was nog ... Ja, en dan hang dit ook af 

wat die ouens gebring het. Ek het die eerste keer in my lewe ‘n CD-speler gehoor ... is 

met die oorname, toe hulle vir ons kom haal; toe bring die een ou ‘n CD-speler saam. 

Dis die eerste keer dat ek ‘n CD gehoor het. En dit was ongelooflik gewees. So ons 

het met tapes ... Ek het ‘n tape-spelertjie gehad binne-in die laboratorium, so daar 

was heeldag, het daar musiek gespeel. Ek hou meer van rustige musiek – klassieke en 

semi-klassieke musiek, en dan ook sang. Ek’s lief vir sangmusiek. Maar ja, daar was  

alles, en party aande, dan’s die ouens meer depro, want ons was net mans, en weet, 

dan’t die ouens nou bietjie meer huis toe verlang, en afhangende van die musiek wat 

speel, dan nou meer verlang. Want natuurlik, as jy net ouens is ... ek weet nie hoe dit 

nou op die eiland is waar daar meer geslagte gemeng is nie, maar ons het nogal 

lekker saam gekuier. En ja, op Marion-eiland, daar is nie iets van te veel of te min nie, 

jy weet. Alles is ‘n goeie ondervinding. Jy weet, veral as ek dit nou uitdruk in terme 

van sê maa drankgebruik ... Ek dink dis bittermin dat die ouens regtig ... Die ouens 

was ... Dit was baie dat hulle dalk ‘n bietjie te veel gedrink het, maar dit is bitter min 

dat die ouens lelik gereageer het daarna, jy weet. Baie keer, weet, as ‘n ou nou ‘n 

bietjie te veel in het, dan sal sy pêlle hom nou help, dan gaan hy kamer toe, jy weet; 

so. So dit was nogal ... Weet, die jongste outjie wat daar was, of die jongste ou wat 

daar was, was ou Shaun gewees – hy’t 19 op die eiland geword. En dan was daar ... 

Bruce le Roux weet ek het 21 geword. Ek onthou ons het nog vir hom ‘n strip show 

gehou wat hy nooit sal vergeet nie ... ! So ... Ja. Maar ag, ons het fantastiese tye 

gehad. Ten minste eenkeer ‘n maand was daar ‘n funksie of ‘n ding, jy weet. 

V:  En het julle sommer iets opgemaak as daar nou nie ... ? 

A:  Ja; ja-nee wat. Een ou is dalk in ‘n goeie bui en dan ... Ek onthou nog, dit was ook met 

Suid-Afrika se terugkeer na internasionale rugby. En Suid-Afrika het teen Australië 

gespeel. En dan kan jy die toetse ... Partykeer kan jy glad nie komms kry op daai radio 

nie, want dis al hoe jy die toets kan luister, of partykeer, jy weet, dan raak die klank 

weg; dan vermoed jy hier was nou iets aan die opbou, dan so tyd later kom dit. Ek 

onthou een geval ... Vir die Currie-beker eindstryd, toe’t van die ouens Swartkop toe 
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gestap, spesiaal om die Currie-beker-rugby te gaan luister. En toe hulle daar kom, 

toe’s die weer sleg; toe’s daar nie comms nie. So hulle het ‘n dag voor die tyd gestap 

en hulle het weer teruggekom. Die vyfde keer toe ek om die eiland was, was omdat 

... Ons het. Midsomer, het ons probeer om rondom die eiland te stap in een dag. En 

ou Pieter Lafite het dit gemaak – hy was die ... Piet Voël, hy’t op die voëls gewerk; hy 

was fiks gewees. Die twee ouens wat op robbe gewerk het, was André la Cock en 

Greg Hofmeyr, maar hulle het nie daar daardie stap gedoen nie. So dis ek en Pieter 

en CT van der Merwe – hy was die  medic gewees; hy was ‘n Parabat en hy was nog 

redelik fiks. Hy was nog jonk gewees; ek dink hy was ook 19 toe hy eiland toe is, of 

20. So ja ... ons het op die ou end het die donker ons gevang daar by Long Ridge. Dit 

was ons laaste stop en toe’t ons besluit nee, ons los dit. Ek was net te moeg gewees. 

So ons het nie ... dis nou om die eiland, al teen die kus langs. So ons het dit nou die 

gemaak binne die 24 uur nie. Ek dink Pieter het daai tyd die rekord gehou van 19 uur. 

V:  Wow! 

A:  Reg rondom die eiland. 

V:  Wow, dis ongelooflik! Deesdae, as mens rustig stap, is dit enigiets tot 9 dae. 

A: Ja, ja. Nee, ons het baie omgegaan dat ek so vier dae, vier, vyf dae, vat. Maar ja. 

V: Het julle ooit die Maid Marion-kompetisie gehou? 

A:  Ja. Ek het ... Bruce Blake het dit gewen. Ek sal vir jou wys ‘n foto van my. 

V:  O ja, asseblief! 

A:  Ons het ... Ek dink in my jaar het ons almal deelgeneem, hoor. Dit is ‘n lekker groep 

gewees. Ons sal seker netnou bietjie praat oor konflik en so aan. Daar was konflik. 

Ons was regtig ‘n lekker groep. Almal het deelgeneem. 

V:  Het jy ooit gevind dat dit is asof die metkassies miskien half op hul eie is, en hierdie 

klomp op hy eie is, of was dit maar in die algemeen ... ? 

A:  Weet jy, nee. Ons was nogal nie baie groepe nie. Ek dink twee van ons metkassies 

was bietjie meer bymekaar ... Daar’t iets gebeur wat ek dink nie ‘n goeie goeie ding 

was nie. Ons het ‘n metkassie gehad wat nie die leier van die metkassies was nie, 

maar hy was die spanleier. En dan was daar die metkassie-spanleier. So hulle het 

goed oor die weg gekom, maar dit kon baie maklik ook meer konflik gehad het. Maar 

nee, ons het nogal nie ... Ek dink almal het redelik goed oor die weg gekom. Die 

katjagters natuurlik, hulle was ‘n redelike hegte eenheid. Ons bioloë het nogal baie 

goed oor die weg gekom. Ek wil amper sê ons was ‘n bietjie nader na die katjagters 

toe, omdat ons almal buite is. Die metkassies het nie so baie geleentheid gehad nie. 

Hulle het tyd gehad om om die eiland te gaan, maar miskien eenkeer of twee keer, jy 
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weet. Die diesel mechanic en die radio-operateur .... Ja, hulle het ook probeer stap 

wanneer hulle wil, en ek dink hulle het so na weerskante toe geskakel, ja. 

V:  So watse tipe konflikte, as daar was? Was dit maar ... ? 

A:  Weet jy, dit was vir my baie snaaks ... Nie snaaks nie; interessant. Party ouens het 

hulle geskille binne daai eerste maand nadat die takeover-span weg is, en dan kom 

hulle goed vir die res van die jaar ... Hulle sort  ‘n ding uit. En dan kry jy ander ouens, 

wat hier reg op die einde staan en kopstamp. En dan kry jy ouens wat ... Hulle het 

net nooit kontak gehad nie. By ons was so geval gewees dat ... Ongelukkig was dit so 

dat die spanleier en een van die ander ouens in die span kon glad nie oor die weg 

kom nie, en daar’t so bietjie groepvorming ... maar nie baie nie. Dit was vir my nie 

altyd lekker nie, want ek is onder-studieleier en ‘n bioloog, so een van die bioloë kom 

gesels met my oor ‘n probleem, en hy kan dit nie uitgepraat kry met die spanleier 

nie. En die spanleier sê maar, jy weet, dít is wat hy van sý kant af doen. So ... Ja, dis 

maar van die goed wat gebeur. En dit was hartseer toe hulle na 14 maande by 

Kaapstad-hawe die skip verlaat ... Nou jy was nou nog nie op daai skip teruggekom 

nie, maar hulle neem jou paspoorte in, en voor ons afklim, dan staan almal nou in ‘n 

ry en dan gaan die ouens nou een vir een deur customs, paspoorte word gestempel. 

En dan kom hulle uit en dan groet hulle nou, weet, want hulle stap weer terug in 

dieselfde ... dis nou nog binne-in die boot. Dan groet hulle al die ouens, jy weet, soos 

jy nou uitgaan. En dan’s dit sleg om te sien, jy weet, die een ou – na 14 maande – 

groet hy en dan groet hy een ou nie, en dan groet hy die volgende ou. Wat jammer 

is, jy weet. ‘n Ou spandeer 14 maande van jou lewe saam, en pleks dat jy maar vir die 

ou sê “ag man, jou dinges!”, jy weet ... Maar dan erken jy darem ten minste die ou is 

nog daar. Maar die een ou het die ander ou .. hy’t hom nie eens raakgesien nie;. Hy’t 

gemaak of daai ou nie daar is nie. En dit is jammer en ek dink ... Ja, ek dink na beide 

kante toe is dit ... Ja. 

V:  So die konflik is maar ... Dis nie soseer beroepsgewys en studiegewys, as wat dit 

maar net persoonlikhede was nie? 

A:  Ek dink dis maar persoonlikhede. Kyk, daar was nie meisies om oor te baklei nie; 

daar’s genoeg drank, so jy gaan nie daaroor baklei nie; elke ou het sy kamer gekies 

toe ons daar kom en daar’s genoeg kamers, so elke ou het sy eie kamer. Ja, jy weet, 

daar’s ‘n ou wat verantwoordelik is ... Ek moes die skivvies uitwerk, die skivvy-

program, so elke ou kry sy beurt. Party ouens, as hy ongelukkig raak, dan wys jy op 

die program en sê maar, weet, jy’t nog nie toilette skoongemaak nie; dis jou beurt. 

Sulke goed. So dis persoonlikhede waaroor ouens verskil het. Niemand het ... Soos 

ons bioloë het nie een op dieselfde ding gewerk nie, dat daar professionele 

kompetisie-gevoel was nie. Nee, dit was glad nie daar nie. Ek moet jou iets vertel, 

wat jou net ... Toe ek terugkom van Marion-eiland af, het ek dit verskriklik moeilik 
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gevind om oor my vakgebied op ‘n wetenskaplike manier te gesels. Want dit was vir 

my baie lekker om op die eiland ... Elke wetenskaplike dink seker sy werk is 

interessant, maar om met ouens te gesels oor wat jy doen. Maar nou gesels jy met 

die diesel mac en die radio-operateur en die metkassie en  ... Jy weet, hulle het 

miskien nie eers biologie op skool nie, so ‘n ou het die heeltyd gesels en jy’t jou goed 

half probeer populariseer ... Ja, dit was vir my moeilik toe ek terugkom, en nou moet 

jy by ‘n kongres praat, want ‘n ou is gewoond op ‘n ander vlak te praat. Die heeltyd, 

terwyl ons op die eiland was, het ek baie gelees, maar ek het nie een artikel geskryf 

nie, want ek meen jy doen dit nog nie. Die hoofpunte wat jy in jou hoofstukke van 

jou tesis wil hê het ek begin neerskryf. Maar jy weet, dis nie ‘n wetenskaplike 

denkproses nie, so ek het nogal gesukkel daarmee toe ek terugkom. 

V:  Om nou weer in die wetenskaplike gemeenskap weer in te skakel, eerder as ‘n 

algemene ou, waar mens dit miskien op ‘n ander manier sal verduidelik ... 

A: Ja, dis reg. So vandag is ek nog steeds baie lief, terwyl ek by die Museum is, om te 

populariseer en goed sê maar  te skryf vir die koerant; of ek hou praatjies by watter 

groepe ook al. Maar ja, dis darem ... ek glo dis darem beter as wat dit was toe ek van 

die eiland afkom. Ja. 

V: Nee goed. Wat het julle gedoen met Midwinter? Ons weet dit was ... Baie keer hoor 

ons net van hierdie feeste ... 

A:  Ja. Ek dink met die samestelling van mense nou op die eiland doen hulle dit nie meer 

nie. Ons het ge-skinny-dip ... nie ge-skinny-dip nie; ons het voor, van die punt af, 

gespring. En dan swem jy Boulders Beach toe. En ek onthou nog goed; van die ouens 

was bietjie meer aangeklam, so ... Ek het bo gestaan en gewag dat almal eers 

ingespring het en wel boontoe kom, en toe spring ons. Ja, so dit begin gewoonlik met 

‘n vroegoggend swem, ‘n naakte swem. Nou vandag, met die vrouens daar, glo ek 

doen hulle dit nou nie meer nie. En ja, toe’t ons geëet. Die Maid Marion-kompetisie 

was ... 

V:  Was dit ‘n Midwinter-ding? 

A:  Ek dink so, ja. As ek reg onthou! So ja, jy weet, dis een van daai relatiewe kort dae. 

Dis ook ‘n dag wat ‘n ou jouself oortref met inname, so ... Ons het Midwinter-

olimpiades gehad; maar ek dink dit was die dag of twee dae voor die fisiese 

Midwinter. Ek onthou ons het die Midwinter het ons geswem; toe’t ons geëet – daar 

was ‘n spesiale ete; ek dink ‘n Roman lie-in of so iets ... dit noem. En as ‘n ou na die 

tyd die foto’s kyk, dan sien jy hierdie klomp wit lywe; almal wat baie kilo’s opgetel 

het, met hierdie Roman ... dis net ‘n laken om jou 

V:  Togas ... 

A:  Dis net ‘n laken om jou en orals staan wynbottels rond. 
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V:  Wonderlik! So wie was verantwoordelik vir dié ete? Julle het mos beurte gemaak 

met die kos? 

A:  Ek dink daai dag het almal gehelp, hoor. Maar die metkassie, Bruce le Roux dink ek ... 

Hy ... Rupert Robinson – hy was ons leier gewees ... Ek dink hulle twee ouens het ‘n 

groot rol in die ete gespeel, maar ek dink ons almal het bygedra. Maar ja, ek kan nie 

presies onthou nie, want van ons het gaan vroeg slaap ... ! Ek weet net dit was ‘n 

sukses gewees! 

V:  So dit was  maar harde werk en harde speel? 

A:  Ja, ek dink dis lang ure werk gewees, maar dit was lekker. Jy weet, dis anderste. Jy 

klim nie in jou kar en jy moet nou by die werk wees nie. Jy ... Ja, dit was vir my lekker. 

Ek moet erken, by tye ... want kyk, jy probeer ‘n verteenwoordigende monster kry. 

As ek nou muise vang, om sê maar die maaginhound te analiseer, dit help nie jy vang 

net drie muise ‘n maand en jy analiseer daai drie maaginhoude nie. So jy moet 

verteenwoordigende samples ... So ons het ... Ek weet ek het begin met 30 muise 

elke maand in elkeen van die drie habitatte. Maar in die winter  daal die getalle 

ontsettend baie van muise, so jy sukkel om die muise in die hande te kry. Dan die 

ander ding is, jy wil nie al jou muise uitvang nie. Kyk, elke maand vang ek in ‘n ander 

area en ek skuif my areas ook redelik ver uit mekaar uit. Maar jy kan nie jou muise 

uitvang nie, want dan bly net die voorkeurkos oor. So, met ander woorde, as jy dan 

muise vang, dan gaan almal vir jou wys hulle eet net [primio?] larwe. So ‘n ou het 

moeg geraak vir muise vang na ‘n tyd. En dan ook die ding van nou kom jy uit die 

veld uit en jy weet jy moet dit nou doen. Veral in die somer, want dan is dit warmer. 

So dan’t jy ‘n sekere hoeveelheid muise wat jy ... Jy gaan eet miskien vinnig gou pap 

– ek eet elke oggend, nou nog, pap ... En dan begin jy. Dan begin weeg jy jou muise 

en jy meet hulle en jy ... Daarna begin slag jy hulle; jy weet, die adrenaalkliertjies, die 

niere ... ag, ensovoorts. 

V:  So, as ek jou reg verstaan, het jy vroegoggend uitgegaan, jou samples muise gevang 

en dan teruggegaan basis toe en daar in die laboratorium met hulle gewerk; gemeet 

ensomeer? 

A: Ja. So ek ... Dan’s ‘n ou feitlik die heeldag in die laboratorium, totdat die muise klaar 

gedoen is, of totdat jy voel jy moet nou iets gaan eet. Wat baie lekker was ... Ek sal 

altyd onthou, ou Tewis – diesel mechanic – dan kom hy nie met ‘n pakkie koekies in 

nie; hy kom met twee blikke koekies in ... ! Dan maak hy die ketel aan en ... Ons het 

byvoorbeeld ... wat was die ou ... ? Dis ‘n ... Leonard Cohen, ja. Jy weet, dan kan ‘n ou 

nogal redelik weggevoer raak en jy verlang baie huis toe en so aan. 

V: Hoe was die kommunikasie met die huis? Het julle foonoproepe gehad, telekse ... ? 
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A:  Ja, dit was baie interessant. Ons het geteleks, 200 woorde op ‘n keer; nie meer nie. 

En dan is daar ook gesê, omdat sê maar Marinda het nou vir my ‘n brief geskryf, dan 

word hy oorgetik in Pretoria en dan word hy met die teleks gestuur. Terwyl, as ek ‘n 

teleks uittik, voer dit deur, dan kom dit in Pretoria uit; dan tik hulle die brief, dan 

stuur hulle dit vir Marinda. So ... 

V:  Daar’s geen privaatheid werklik nie. 

A:  Ja, maar jy weet, dit het ‘n ou ook nie gepla nie, want dit is nou maar soos dit is, jy 

weet. En sê maar 42 spanne, of ... Nee, ek was op Marion 46 ... dink ek. 

V:  Ek sal gaan kyk; ek het maar net gevra vir die rekord. 

A:  O, oukei. Maar jy weet, al daai spanne voor ons het op dieselfde manier gewerk, so 

... So die briewe, daar kom nie ... baie briewe kom en gaan nie, weet. So ‘n ou het 

maar ... En dan die radio’s het ons deur Kaapstad Radio gewerk, met die skepe. So 

dan ‘n week voor die tyd moet jy vir Kaapstad Radio sê jy gaan volgende week 

hierdie nommer bel; jy wil met Marinda praat. Dan die volgende Sondag kom, dan’s 

die weer sleg. Dan, jy weet ... So Marinda sit en wag, want sy weet nie die weer is 

sleg nie. Sy wag die heel Sondag daarso en niks gebeur nie. En dan bel jy nou die 

volgende Sondag; dan’s sy nie daar nie, jy weet. 

V:  Ai ... 

A:  Ek onthou byvoorbeeld eenkeer ... Nou weet ek Marinda gaan saam met haar broer 

se vriend, gaan hulle nou na ‘n troue toe die Saterdag. Nou gaan ek die Sondag bel, 

en ek kry nie ... Die weer is sleg en ons kry nie comms nie. En die volgende week is 

die weer nie sleg nie, maar sy weet nie ek gaan weer probeer bel nie. En jy weet, 

dan, na ‘n lang tyd, dan voel dit vir jou o, jis; wag ...  ek hoop nie die kys is nou 

heeltemal uit nie, jy weet ... ! So ... Ag, maar ... Dan ‘n klomp interessante goed, soos 

byvoorbeeld, ek is ‘n redelike praktiese ou. Ek wil weet hoe lyk dit in die Kaap, weet. 

Is dit ‘n nat winter in die Kaap? Hoe lyk die wingerd? Jy weet. Want jy sit daar onder; 

jy wil graag sien hoe lyk dit. Maar Marinda wil mensgoed gesels. Dan sal ek nou vir 

haar vra maar hoe’s die weer? of: is dit nat? kry julle baie reën? Dan hap sy nou 

bubbles, want sy’t nou nie gedink daaraan nie. Dan antwoord die ou van Kaapstad 

Radio; dan antwoord hý die vraag, jy weet! Of ek sal vir haar iets vertel wat nou 

snaaks op die eiland gebeur, en dan hoor ek daar lag die ouens in die agtergrond ... 

So ... Die eerste twee kere was dit snaaks; maar daarna nie, jy weet. Ek dink die 

ouens by Kaapstad Radio het in elk geval alles geken.  

 

Ek sal dit nie ruil vir nou nie, hoor. Ek dink ons ondervinding was fantasties. Ek dink ... 

As ek nou dink aan die situasies wat toe binne ‘n spanverband was, en as ‘n ou 

omgekrap is, dan email jy jou meisie, of jy stuur foto’s of wat ook al ... Jy’s 
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onmiddellike kontak. Ek dink nie die ouens kry so lekker groepsgevoel en so gevoel, 

so geïsoleerd, soos wat ons was nie. Jy moet onthou, ons was ... Ons het ‘n maand 

vroeg afgegaan, want André, André Voël – hy’s nou in Australië; hy’t homself 

verbrand met ‘n drukkoker. Hy’t ‘n albatrosskelet gekook. Toe gaan ons omtrent ‘n 

maand vroeg af voor ons sou afgegaan het. En toe ons moes terugkom, is die keer 

toe ... Wat is dit? Ek dink dis die Agulhas, het gebreek by SANAE. Toe moes die 

Drakensberg hom gaan haal voor die Drakensberg ons kom haal. So toe’s ons 

omtrent ‘n maand later eers huis toe ook. Dis hoekom ons 14 maande op die eiland 

was.  

 

En ‘n interessante ding – en dis seker maar omdat ‘n mens se hormone het; ek noem 

dit nou maar ... miskien gaan iemand anders dit ook noem ... Maar vir my het dit 

gevoel – kyk daar was niks meisies nie, en jy voel geïsoleerd; heeltemal. So vir my het 

dit gevoel my baard byvoorbeeld het na twee of drie maande nie meer so vinnig 

gegroei nie. Dit draai om jou hormone. Maar so maand, twee maande voor die 

winter ... Want nou begin die ouens dog, weet, dis nog 30 dae voor huis toe. Dan 

begin ‘n ou weer dink jis! ek gaan my meisie sien, en jy weet, ons gaan ... Dan begin 

sekere hormone, skop dan weer ‘n bietjie in ... Miskien verstaan jy waarvan ek praat. 

So hier in die middel van daai tyd, het ‘n ou so ... ‘n sekere deel van jou so latent 

geraak. Ja, dit is ... Jy lewe voluit, maar op ‘n sekere deel ... Jy weet, daar is nie ... Ag, 

van die goed, byvoorbeeld, hulle ... Marinda was ‘n onderwyseres op Hermanus. Nou 

sal sy byvoorbeeld ... Nou kom die briefie daar aan met die pikkewyn agterop, 

“Marion  ... “ – nee, ons wás Marion 49; met die pikkewyn agterop. En nou wag sy 

baie lank vir ‘n brief. Nou sal die een onderwyser byvoorbeeld kom en sê daar’s 

briewe, en dan waai hy nou die brief so; jy weet, dan wil hy dit nie vir haar gee nie. 

Dan sal die een ou nou byvoorbeeld sê: ‘ek wonder wat skryf Nico?’; dan sê die 

ander ou: ‘nee ... haai, hier, hô; hier’s nou net ‘n koue front oor’ ... Of hulle sal sê: 

‘hier’s ‘n foto van ‘n meisie agterop’ – dan’s dit nou die pikkewyn. Sulke goed. So ... 

ja. Ag, daar’s baie lekker stories. Maar ek dink as ‘n ou nou na jou foto’s kyk, dan 

gaan ‘n ou baie lekker goed onthou.  

V:  Hoe het die ervaring, ‘n jaar lank op hierdie eiland, jou as persoon verander? Of het 

dit jou enigsins verander dink jy? 

A:  Ek dink nie dit het my verander nie. Onthou ... Of baie verander nie. 

V:  Wat het dit jou geleer? 

A:  Dit het my baie ryper gemaak, en daar is ... Ek gaan nou vir jou vertel. Maar ek was ... 

Ek het vir amper twee jaar voor ek Marion toe is, het ek alleen op Postberg 

Natuurreservaat, by Langebaan, op daai skiereiland gebly en op rooikatte gewerk. So 



14 
 

daai tyd was daar nie satelliet-collars nie. Ek het fisies in die nag agter die goed 

aangeloop – dis ‘n naglewende dier. So ek het ‘n redelike stil, asosiale lewe gehad vir 

‘n lang tyd. So ... Maar wat vir my fantasties was, is op Marion-eiland besef jy net dat 

klein oomblikkies is, jy weet ... As daai diesel mac daar inkom met daai koekies, of 

daai koffie, is dit ‘n geleentheid, jy weet. En as jy daar ‘n slag ontvangs is en jy kán op 

die radio praat, is dit ‘n geleentheid. So die kleinste dingetjie raak ‘n groot ding. En jy 

kom agter om maar nie sommer net iets af te maak as ... jy weet, dis net nog iets nie. 

V:  Vanselfsprekend ... 

A:  Ja, ja. Jy leer ... Ons was 15 ouens agtergebly op die eiland, so jy leer die ouens beter 

ken, en ek dink jy leer dat, in ‘n mate ... Kyk ... Ja. In ‘n mate is elke ou sy eie hero en 

het hy verskonings vir waar hy weet wat hy nie graag wil wees nie, jy weet. En ‘n ou 

leer dit ken. Ek dink ‘n ou se oë, mý oë, het baie oopgegaan. Nie dat ek voor die tyd 

ouens baie maklik getakseer het en gesê het dis só tipe persoon ... Maar daar’t ek 

besef dat elke ou is uniek en elke geleentheid is uniek, en uit elke ou uit kan jy op ‘n 

ander manier gesels, en weet, en ... Daar’s iets in elke ou en in elke geleentheid. En 

vandag, as ‘n ou kyk hoe haastig die lewe nou is, dan dink jy partykeer joe! hoe 

lekker was dit net om ... Ja. Ag, en ‘n ou is ook nie ... Jy’t mekaar goed geken, so jy’t 

... ‘n Ou kon redelik intiem gesels, jy weet. Want jy’t later gevoel jy ken die ou, so jy 

kan maar sekere goed vra. Dis nie ... Hy gaan nie sleg dink nie. Vandag het jy twee of 

drie goeie vriende, met wie jy oor sulke goed kan gesels, en ander ouens probeer jy 

jou pose hou. Jy weet, daar’s sekere vrae wat jy ... Jy kan dit nie sê nie. Daar’t jy 

vryheid gehad; jy kan praat, want jy het geweet die ouens ken jou redelik. Hulle het 

geweet jy’s opreg gewees, of jy’s ... Ja. 

V:  So julle was maar baie op mekaar aangewese? 

A:  Ja. Vir ‘n ... Ja. 

V:  Natuurlik. ‘n Mens kan ook nou nie anders nie. 

A:  Ek moet noem ons het . ek het nie eenkeer ‘n skip gesien verbykom terwyl ek op 

Marion-eiland was nie, maar daar was twee skepe – nie een het aangekom by die 

eiland nie, maar was op die horison. Ek het nie een gesien nie, maar die Oktober, 

daai jaar, het van ons radio-parte het gebreek en ons spare was toe in gebruik. En 

toe’t hulle dit vir ons kom afgooi. 

V:  Was dit ‘n plaaslike skip, of was dit ‘n ... ? 

A: Nee, nee. Dit was twee vliegtuie, hoor. Twee Flossies het oorgekom. 

V: Ah ... ! 

A:  So ... Jy weet, weer eens ... dit was ‘n fantastiese geleentheid. As jy ... Ek het ‘n ... 

Daar is twee video’s geneem. Ek het Trypot toe gegaan om te gaan kyk hoe reageer 



15 
 

die King Penguins op die vliegtuie. Want daar was sprake gewees van ‘n ... Jy weet, 

die goed vertrap mekaar op ander Antarktiese eilande. En toe’t ons gaan kyk wat ... 

So ek was met ‘n video by Trypot, en ek het net gesien dit kom oor en daar val die 

valskerm; jy kan sien. Maar toe ek nou na die tyd die video sien, en jy sien wat die 

ouens aangetrek het en ... Een ou het byvoorbeeld ... Colgate het ons gesponsor met 

hempies en tandeborsels en ... Maar die een ou het byvoorbeeld ... Al wat hy 

aangehad het, was gumboots en sy Colgate-hempie, en dan’t hy ‘n strykplank by die 

een arm in en by die ander arm uit –  so hy’t soos ‘n vliegtuig gelyk, met net ‘n 

aanhangsel iewers, en hy’t ... Hy’t deur daai mire gehardloop in daai koue! 

V:  Was dit nou om die vliegtuig en die goedere te verwelkom? 

A:  Ja, om die vliegtuie te verwelkom en sommer net ‘n dag van dit te maak, jy weet. 

V:  Jy sê julle was net mans op die eiland? Het meeste van julle reeds diensplig gedoen? 

A:  Die katjagters het almal klaar diensplig gedoen. En ... Ja, ek sal sê ten minste twee 

derdes was klaar met diensplig gewees; ja. 

V:  En dink jy dit het julle enigsins beter voorberei vir die lewe op die eiland, om op julle 

eie te wees?  

A:  Ja, ek dink sielkundig nogal so. As jy net van die katjagters, of die ouens wat ... die 

sealers, die ouens wat op die voëls gewerk het, het baie gestap. Ja, ek dink ‘n ou was 

beter voorberei; sielkundig ook het ‘n ou dit makliker gevat. Ek dink ook ‘n katjagter 

wat in die nag moet stap, sê maar drie, vier ure, met ‘n motorbattery op sy rug en ‘n 

flitslig om vir ‘n ander ou te wys dat hy kan skiet ... Ja ... Dit is die tipe ervarings wat 

‘n ou gehad het toe jy diensplig gedoen het. 

V:  Ja, dis waar. So die katjagters, julle het hulle gesien as deel van die span? Was hulle 

meer ... ? 

A:  Ja; ja-nee, definitief.  

V:  So hulle het al ... hulle het ook skivvy-werk gedoen en kos gemaak en alles? 

A:  Ja, weet jy  ek het hulle het vir twee weke – as ek reg onthou – uitgegaan; dan’s hulle 

‘n week terug, en dan weer vir twee weke uit. So die tyd wat hulle in die basis is, ja; 

in daai week. Maar hulle het nou nie ... Jy’s nou nie ... Die dag as hulle terugkom, dan 

sit jy hulle dadelik op skivvy nie. 

V:  Nou sê my, as die katjagters nou terugkom van die veld, het hulle die katkarkasse 

saamgebring? Wat het hulle daarmee gedoen?  

A:  Weet jy, ons was saam met die laaste katjagters, so hulle het nie een kat gesien of 

geskiet nie. 

V:  Nie?! 
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A:  Ja. Dis basies ... Die span wat voor ons was, ek dink so twee, drie maande voor ons 

daar aangekom het, het hulle die laaste kat ... Kyk, in die winter kan jy sien – jy kyk 

na spore en jy kyk na sê maar hoe voëlkarkasse geëet is en so aan. Dan’t hulle baie 

nagjag gedoen en ... Ja; ons het nie een kat gekry nie. Die laaste kat was eintlik uit 

voor ons daar was. Heel moontlik. So ... 

V:  So hulle het eintlik nie vreeslik baie gehad om te doen nie op die ou end? 

A:  Nee; nee, hulle het baie ... Omdat hulle nie ... het hulle nog steeds ... Jy moet dink, as 

jy nie ‘n kat sien vir ‘n jaar lank nie, jy gaan nog steeds voort. So hulle het funnels 

gebou en traps gestel en kuikens uitgesit, dooie kuikens, en so aan. Net om van ‘n 

laaste kat ontslae te raak. So as daar nog ‘n kat oor was, weet hulle dit nie, want 

hulle het nie ‘n karkas gekry nie – hulle het nie karkasse gekry wat deur voëls geëet is 

nie; niks spore gekry nie. Jy weet, so ... 

V:  En ons het al foto’s gesien dat in die bar ... dat daar van die katkarkasse op was in die 

bar ... ? 

A:  Ek hoop nie jy’t al die foto’s gesien wat daar in die bar opwas nie ... ! Ja, ek het ... Ja, 

daar was op, van die foto’s ... Ek verbeel my daar was opgestopte katte ook, jy weet. 

Maar ja, ek weet van die foto’s wat in die kroeg was. 

V:  Ja-nee, in die foto’s wat ék gesien het, was daar ‘n mooi gespalkte katkarkas. 

A:  Ja. 

V:  So ... Nou, ons praat nou van foto’s ... Ons het baie stories gehoor van ouens wat sê 

maar die middelblaaie van die Scope daar opgesit het. Was dit nou daar by julle ook? 

Want dit was maar ... 

A:  Ja, ek het ... Ag, byvoorbeeld ... Ek dink baie van daai hutte wat rondom die eiland 

was, is nou al verwyder. So jy kan maar dink, jy weet, die goed waaraan mans ... Baie 

van dit is nou spottenderwys en so aan, maar ... Ja. ‘n Mooi vrou is ‘n mooi vrou. 

V: Ek kan dink die gemis op die eiland is seker erger as andersins ... Het jou navorsing 

op die eiland, het dit jou professioneel ook gehelp, of was dit maar meer ‘n treetjie 

tot ‘n doktorsgraad? 

A:  Nee, weet jy ... Marion-eiland was vir my in baie opsigte seker die grootste 

ondervinding van my lewe. En jy moet onthou, ek het op die platteland grootgeword, 

Wellington. Toe’s ek Stellenbosch toe; was fantasties. Maar die skuif wat ek gemaak 

het, om deur Prof. Smith ‘n studie te doen – hy’s ‘n fisioloog ... Op Stellenbosch het 

ek meer ... ek het met apparaat gewerk, maar nie elektroniese aparaat nie. En jy 

weet, en dit ... Dit was vir my ongelooflik. Ook net die manier van dink en skryf en ... 

Ja. Ek dink miskien in my loopbaan tot dusver, is tussen Prof. Jan Nel en Prof. Valdon 

Smith, is seker die grootste mense wat ‘n invloed op my loopbaan gehad het. En ja, 
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ek dink ‘n ou kan nog steeds by hulle leer. Maar ja; dit was net was ‘n ongelooflike 

geleentheid om te dink jy’s op die eiland; as jy terugkom is die helfte van jou studie 

klaar. En jy geniet dit. 

V:  Toe julle nou teruggekom het na ‘n jaar – dis nou ’93 ... ? 

A:  Ja, ‘93. 

V:  Hoe’t die Suid-Afrikaanse landskap verander, nie die landskap self nie? Want dit was 

tog ‘n tyd van groot politieke upheaval? Het julle enigsins iets daarvan gehoor? Was 

julle bewus daarvan? Het julle ... ? 

A:  Ja, ons het ... Kyk, toe ons afgegaan het, het ons geweet ons is nou al toegelaat tot 

internasionale sport en sulke goed. Die landskap ... Ek kon nie sê eintlik dat die Kaap 

veel verander het in terme van woonbuurte of paaie of dat ‘n ou gevoel het geld 

word anders gekanaliseer ... Ek meen, ek het grootgeword in die Wes-Kaap, en ek 

dink daar was ‘n baie meer gemoedelike atmosfeer dertig jaar terug in die Kaap as 

wat daar miskien nou nog in sekere dele in die Vrystaat is. Jy weet, baie meer 

toleransie en ... Ja. So, ek kon nie eintlik daai verskil agterkom nie. Dis eintlik eers by 

’93, en toe ’94 ... Ja. 

V:  Het julle, toe julle nou daar as span op die eiland sit, het julle ooit gedink dat daar 

ooit swart wetenskaplikes sou gaan, of metkassies of enige so iets? 

A:  Weet jy, die jaar voor ons was daar ‘n ou van Springbok – ‘n Piet ... Hy was ‘n 

metkassie gewees daar. 

V: O, so dit was to nie meer ...  

A:  Ja. Nee wat; nee. Ekself het ook geswot  op Sellenbosch saam met nie-blanke 

wetenskaplikes, so ag nee wat, dit was nie snaaks nie. 

V:  So op daai stadium was dit nie meervreemd, ‘n snaaksigheid nie? 

A:  Nee. 

V:  Dis maar ... 

A:  Ja.. 

V:  Oukei. Nou wat is maklik om te doen op die eiland? Wat maak die werk maklik? 

A:  Wel, ‘n ou is ... jy’s ín jou werk. Die werk raak so deel van jou – jy staan op en jy ... Ek 

wil amper sê jy gaan vang eers jou muise en dan later besef jy oukei, ek moet tande 

ook borsel, of ek’s honger. Daar was nie ‘n patroon soos jy nou oggend-, middag- en 

aandete eet nie; jy eet wanneer jy honger is. Dit was lekker in die aande, want dan’s 

almal bymekaar, so dan probeer ‘n ou nou altyd eers ... jy weet, ten minste by 

etenstyd wees. 
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V:  So die span het maar ‘n poging aangewend om almal saam te wees met aandete, tot 

‘n mate?  

A:  Ja. By ons was dit die geval. Ek weet die jaar voor ons was daar een ou wat 

byvoorbeeld ... Hy’t hom eintlik heeltemal afgeskei van die res van die span af. Hy’t 

ook daar by bolug gaan bly, so ... Maar by ons was dit glad nie so ‘n geval nie. Ek het 

voorheen genoem van ‘n bietjie hakkery tussen ons spanleier en een van die ander 

bioloë, maar ... die bioloog was nie so baie in die basis nie. Hy was ook gereeld uit vir 

‘n week of twee weke. 

V:  Soos wat ons ook nou al gehoor het, dis maar op die ou end die klein dingetjies wat 

krap as ‘n mens dan nou so lank met ander mense in ‘n klein areatjie moet lewe, 

eerder as wat dit nou groot goeters is ... 

A:  Ja. Wel, ek het op Marion ... Jy weet, ‘n klein dingetjie kan ‘n groot ding raak. 

V:  Presies ... 

A:  Daar’s nou nie veel ... Maar ja, dis maar persoonlikhede gewees. 

V:  Nou wat maak die werk moeilik? Wat maak dit ‘n uitdaging? 

A:  Weet jy, fisies was Marion-eiland vir my glad nie ‘n uitdaging nie. Dis net ander 

ervarings. Weet, as ekoloog weet jy dat hoe meer ekstreem die toestande ... ek wil 

amper sê hoe meer buitengewoon moet die aanpassings van die diere wees. En uit 

daai oogpunt gesien, was die uiterste omstandighede in party gevalle op die eiland ... 

was eintlik vir my interessant. Ek het dit nooit as ‘n challenge gesien nie. Ek het baie 

in my Gore Tex, dan lê ek binne-in daai maaier en dan tel ek insekte of slakkies of 

iets. Maar dit was nie ‘n challenge nie. Of jy weet, dit was nie moeilik gewees nie. Vir 

my was daar eintlik bittermin moeilike goed. Wat my wel partykeer ... Ek sal sê, wat 

my die ergste gevang het, is wanneer jy ... Jy weet, jy’s later nie meer lus om uit te 

gaan om die muise te gaan vang nie, maar jy weet, jy moet dit doen. As jy dit nou nie 

doen nie, beïnvloed jy jou eie navorsing. So jy weet ... 

V:  So dis maar self-motivering wat ... ? 

A:  Ja. Maar vir my was daar, kan ek eerlikwaar sê, was daar absoluut niks slegs ... Daar’s 

niks negatiefs vir my aan Marion nie. Dit was vir my alles positief. Moeilike goed is 

byvoorbeeld: my studieleier was daai tyd in Bloemfontein, of Prof. Smith ... Nou wil 

jy vrae vra jy weet, want jy’t nou gedink jy gaan maklik sê maar 30 muise ‘n maand 

vang om jou monsters te kry, maar nou begin hierdie ander ding onstaan. As jy 30 

vang, begin jy so ‘n impak op jou muise te hê dat jy begin hulle prooivoorkeurgedrag, 

gaan jy nou begin beïnvloed. So dan is dit nie maklik nie. Jy kan nie vir hom bel of e-

pos stuur en sê maar hoe maak ek nou nie? So jy teleks hom ‘n brief en hy’s dalk vir 

‘n maand nie by die huis nie. So partykeer vat dit drie maande, dan kry jy eers ‘n 
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antwoord. Maar jy moet jou metode ... So in daai opsig dink ek was ek gelukkig, en 

ek dink my ondervinding voor die tyd – ek assisteer vir Prof. Nel al van my tweede 

jaar af, so teen die tyd dat ek Marion-eiland toe gaan, het ek redelik baie 

veldondervinding gehad. En dan ook, jy weet, jy moet ‘n besluit neem; jou metode 

moet verander. Ja. 

V:  Nou as jy nou terug is van die eiland, wat mis mens die meeste? 

A:  Wel, ek dink die rustigheid; die tyd om soveel moontlik tyd soos wat jy wil hê aan jou 

studie te spandeer – ek meen, ‘n ou is ... jou navorsing nou word verdeel; jou tyd vir 

navorsing word verdeel. Daar gaan maande om wat ek nie tyd het vir navorsing nie. 

So dit mis ek. Jy kan fokus op een ding. Jy het tyd om klein goedjies te geniet. Ja, die 

natuur ... Ek dink, jy weet ... Jy kyk nou na daai foto’s en dan sien jy die robbe en jy 

sien miskien een van die waterkleur is mooi ... Maar as jy daar is, hoor jy die klank en 

jy ruik dit en voel die wind. En ek dink dis iets wat jy ... Ek weet nie of ek ooit weer so 

iets in my lewe sal ervaar nie. Ek sal graag wil teruggaan, maar vir ‘n oorname.  

V:  So jy was nog nie weer terug gewees nie? 

A:  Nee, ek was die twee oornames daar. 

V:  O, oukei. Op watse oornames – na jou jaar nou? Op watter oornames was jy? 

A:  Ek was ... die een nét na ek teruggegaan het ... so dit was 1994. En dan was dit mos 

die een vóór dit ook, so ... Ek was ... Twee van die drie geleenthede was ek op Prins 

Edward gewees, wat natuurlik ‘n fantastiese voorreg was. 

V:  O?! Ja, vertel ... So hoe was dit? Ek bedoel, daar’s geen muise daar nie. 

A:  Weet jy, dit was juis om te gaan kyk ... Oukei, Prof. Smith en Prof. Chown gaan ook, 

en dan wanneer daar bioloë gaan, dan’s dit ten minste een van hulle twee. So dis 

maar om te kyk hoe lyk dit. Kyk, die twee eilande is fantastiese vergelykende labora- 

... Jy kan sê Marion is ... Jy kan eintlik sê dis ‘n laboratorium. Die een het die muise 

op; die ander een het nie die muise op nie – hoe verskil die ... En as jy met die goed 

gewerk het en jy kyk na die samestelling van plante, die digthede van insekte, die 

verskillende grootte van insekte ... Die tweede keer het ek ook vir John Cooper na die 

sheath bills, na die paddies, gaan kyk. So ek het op die ou end ... Ons het om die 

eiland gaan stap, en ek het gekyk na hoe groot is die kolonies van die sheath bills, 

waar kom hulle voor – jy weet, hoe ver van die water af, en dan kom hulle ... hoe 

groot is groepe waarin hulle voorkom. En alles gee vir jou ‘n aanduiding van die 

verspreiding van makro-invertebrata, wat nou die hoofkos is. So ... Ek dink ‘n 

onderwyser ... ja, ‘n onderwyser het dit later opgeskryf as ‘n artikel, so hy’t dit deel 

van sy M(Sc) gemaak. 

V:  Hoe lank was julle daar gewees? Het julle daar gekamp vir ‘n paar dae? 
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A:  Nee; net ‘n dag. Net  ‘n dag. 

V:  O, dis maar net ‘n dagreis om te gaan kyk hoe dit lyk. 

A:  Ja. So ... Maar ja, dit is ... dis ‘n fantastiese ondervinding. 

V:  Hoe voel jy op toerisme op die eiland? Dink jy dis ‘n geldige ding? Dink jy dis nie ‘n 

goeie idee nie? 

A:  Ek dink as ‘n toeris ... Ek dink baie toeriste sal graag wil gaan. Maar ek dink dat sal net 

so ontsettend goed gekontroleer moet word. Ja. En watse ervaring wil jy hulle gee? 

Wil jy hulle vat na ‘n pikkewynkolonie toe? Jy kan hulle nie regtig die ervaring van 

eensaamheid en alleenheid gee nie, jy weet. Ek dink ‘n ou sal moet baie goed dink, 

en ek dink nie op die oomblik is die idee dat toeriste om die eiland kan stap 

byvoorbeeld nie. Ek dink nie daai ervaring sal jy ooit vir toeriste kan gee nie. Maar ja, 

ek dink daar’s baie ... Ek weet nie hoe die toekoms (gaan) ontwikkel nie, maar as dit 

gaan om oor finansies in die hande te kry vir navorsing ... Ag, ek dink dit hang net af 

van hoe hulle dit doen, jy weet. Dis ‘n fantastiese navorsingsgeleentheid, die twee 

eilande, vir Suid-Afrika. Maar ek dink nie dis ‘n ervaring wat ‘n ou noodwendig hoef 

weg te steek nie; ja. 

V:  Nou, by die basis self, daar’s mos die Gentoo Lake, né; die meer? Was daar op 

daardie stadium nog Gentoo’s daar gewees? 

A:  Ja; baie min. Baie, baie min, maar hulle was daar, ja. 

V:  Want deesdae is daar niks. 

A:  Is dit? Ja ... Nee, daar was. Daar was nie ‘n kolonie nie. Daar’t wel ... by Trypot Beach 

het hulle gebroei. 

V:  Wat dink jy is die belangrikheid, aldan nie, van die eiland vir Suid-Afrika? 

A:  Jô ... Oukei, ons weet die belangrikheid vir die weer, vir die weerkantoor en so aan. 

Uit ‘n navorsingsoogpunt uit ... ek weet Suid-Afrika het ‘n baie goeie rekord waar dit 

gaan om sub-Antarktiese navorsing. Toe my projek begin het oor die muise, weet ek 

het Prof. Smith-hulle begin kyk na die impak van klimaatsverandering. Nou, jy weet, 

‘n kwartgraad toename in temperatuur in Bloemfontein gaan nie dieselfde effek op 

ons sisteem hê as wat dit op Marion-eiland doen nie. Dis natuurlik ... dis ‘n relatief 

baie eenvoudige ekosisteem, so om na ‘n wisselwerking van ... tussen organismes te 

kyk, is fantasties. En ek dink net dis ‘n redelik unieke geleentheid wat Suid-Afrika het 

om daai tipe navorsing te doen. Veral wanneer jy nou kyk wat is die effek van 

klimaatsverandering op ‘n ekosisteem. So ja, ek kan nie dink dat Suid-Afrika ooit sal 

ophou met navorsing op die eiland nie. 

V:  In terme van navorsing op internasionale vlak, dink jy daar’s ruimte vir nog 

samewerking ... ? Want ek weet, byvoorbeeld saam met die ander eilande ... Oukei, 
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Gough is nou ver, maar ek bedoel saam met die ... byvoorbeeld saam met die 

Australiese eilande, in terme van weer of in terme van algemene navorsing ... ? 

A:  Jis, ek weet Prof. Chown is baie betrokke, en dan ... ek glo ook van die ander mense. 

Ek weet John Cooper was destyds baie betrokke; ek weet hy was ook Gough toe en 

so aan. Steve Chown-hulle is betrokke – ek weet nie of hulle nog steeds is nie, maar 

met studente wat op muise gewerk het op Gough-eiland. 

V:  So daar’s ook muise op Gough? 

A:  Ja, ja, ja. Dis eintlik daar wat hulle die eerste keer gesien het dat hierdie goed die 

albatroskleintjies eet. 

V:  O ... 

A:  Ja. Deesdae op Marion-eiland, hoor ‘n mense dit ook. So ... Ja, ek dink dit is ... Jy 

weet, ‘n mens kan nie navorsing geïsoleerd doen nie. Net soos ... Net om vir jou ‘n 

voorbeeld te noem: ‘n ekoloog ... ek kan nie net na muise kyk en die prooi en die 

plante en die omgewing nie in ag neem nie. So net soos een navorser aangewese is 

op ‘n ander navorser, om sy navorsing te rig en te interpreteer, net so dink ek 

Marion-eiland is ook nie geïsoleerd nie; dis ook nie heeltemal unieke sub-Antarktiese 

eiland nie – die feit dat daar muise is byvoorbeeld, is nie uniek nie. So ek dink ‘n 

mens kan nie anders as om jou navorsing te korreleer en te vergelyk met ander 

eilande in soortgelyke omstandighede nie. 

V:  Beskryf die eiland ... hoe jy dit sien of daaroor voel ... 

A:  Fisies die eiland? 

V:  Nes jy wil. 

A:  Ja ... Ek sal sê dis baie mooi. Dis net die regte grootte. Jy kan omstap, maar dis ook 

nie so dat te veel ouens te vinnig gaan omstap nie. Ek hoor dit is nou baie droër as 

wat dit was – dit was vir my ontsettende ... dis die eerste keer wat ek so iets gesien 

het, waar jy ... ek meen, jy kan nie draf nie; jy kan omtrent nie met skoene buite stap 

nie – jy’t jou waterstewels aan; jy kan nie ‘n ding met wiele ry nie. Dit is. Ja. So dis 

baie uniek. Die feit dat jy die kuslyn het en dan die gras en dan die berge bo ... Ek het 

netnou gesê dis ‘n relatief eenvoudige sisteem, maar tog voel dit vir my daar’s ook 

baie diversiteit. So in terme van mooiheid ... Wat my altyd sal bybly, is hoe skoon 

Marion-eiland is. ‘n Mens verwag dit van die lug, met al die wind en so aan, en die 

water. Maar ek sal nooit vergeet dat jy van bo-af kyk, van ‘n rots af, hoe daai seewier 

twee meter, twee en ‘n half meter afgaan waar sy wortel hom aan ‘n klip vashou nie. 

Dit lyk of jy deur glas kyk. Ag, die reuke ... Dit is ook ek dink ‘n plek waar ‘n ou kan 

sien regtigwaar, die natuur werk. Ek meen, as jy mooi kyk ... Dis nie mooi om te sien 

nie hoe ‘n skua byvoorbeeld ‘n pikkewyn ... aan ‘n pikkewyn vreet wat halfpad dood 
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is nie, maar nog nie dood is nie; of ‘n Giant Petrel ... Maar jy sit dit, jy weet. Jy sien 

die ekosisteem in werking daarso. So ... Ja. 

V:  Goed. Is daar nog iets wat jy wil byvoeg waaraan jy kan dink? Het jy ‘n ervaring wat jy 

wil deel? So iets ... 

A:  Nie op dié stadium nie, Dora. Ek dink as ‘n ou na die foto’s kyk, dan sal ‘n mens nog 

... Ek het lieflike ondervindings ... Ek het seker met 50% van ons spanlede, het ek nog 

kontak. En die ander is nie omdat ek nie kontak met hulle wil hê nie; dis maar net ... 

jy weet, ek weet nie waar hulle is nie. Maar ten minste vyf van die ouens het ek nog 

goeie kontak mee. Daar’t natuurlik ... Baie van ons het met meisies afgegaan en die 

verhoudings het nou nie gehou nie, en drie ouens wat teruggekom het met hulle 

meisies, is getroud. Ja, en ons is nog almal steeds getroud met dié meisies. So ... Ja. 

Ek dink dis natuurlik baie moeiliker vir die een wat agterbly as vir die partner wat 

gaan ... Ja-nee wat; ek het nie op dié stadium nog iets wat ek voel gesê moet word 

nie. 

V:  Nou maar baie dankie. 


