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JOHAN GROBBELAAR 

Datum: 23 Maart 2010 

Plek: Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein 

Vraagsteller (L): Lize –Marie van der Watt | Geskiedenis Departement | Stellenbosch Universiteit  

Vraagsteller (D):  Dora Scott | Antarktiese Erfenisprojek | C·I·B |Stellenbosch Universiteit 

Antwoordsteller (A): Johan Grobbelaar| Bioloog | Marion 28 29 | 1970 1971|  
 
A:  Toe’s ons op die MS Gallieni. 

L: Dis nou met die eerste eksperimentele ekspedisie? 

A:  Dis ‘n ou Franse navorsingskip en hulle was dan op pad na hulle eilande toe, soos 

Crozet. En ons is toe hierso weg. Dit was eintlik baie ... totaal eindelik, 

ongeorganiseerd gewees. ons het byvoorbeeld ... was die gedagte dat ons twee 

maande op die eiland sou wees, wat toe nooit die werklikheid was nie. Die ... Mnr 

Van Rensburg, wat op daardie stadium die hoof van die afdeling by die regering was, 

hy het verseker daar is meer as genoeg klere en goed op die eiland; ons hoef nie 

bekommerd te wees nie, maar hulle het tog wel vir ons ‘n bietjie basiese klere gegee 

om saam te vat. Ons het self goed gekoop, soos wind breakers en sulke dinge. Ons 

het selfs rugsakke gekoop wat ons saamgevat het, want natuurlik het nie een van 

ons werklik geweet wat daar aangaan nie. En ons is toe onder in die boot saam met 

‘n klomp Franse matrose en van hulle Weermagmense, en dit was ‘n absolute ... 

eintlik ‘n skrikwekkende ondervinding gewees om saam met hierdie klomp tawwe 

ouens daaronder in die boot mee te sit vir vyf, ses dae en ons kan nie hulle taal praat 

nie. Maar die een voordeel wat ons vier Suid-Afrikaners darem gehad het, hulle het 

vir ons kos gegee in die offisierseetkamer. 

L:  Waarom het hulle nie die RSA beskikbaar gestel nie? 

A:  Want op daai stadium dink ek het hulle hom voorberei om Antarktika toe te gaan. In 

elk geval, ons het toe by die eiland aangekom en hulle het ons toe met hulle 

Alouette-helilopter op die eiland gesit, en al ons kratte en ‘n bietjie vars goed vir die 

ouens op die eiland. 

L:  Hoe het dit gewerk? Was daar ‘n helipad gewees? 

A:  Op hulle boot, ja. 

L:  En op die eiland? Hoe’t hulle julle op die eiland ... ? 

A:  Daar was ook so ‘n stuk metaal raamwerk; ek kan miskien nou vir julle ‘n foto of 

twee daarvan wys. 

L:  Dit sal goed wees. 
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A:  En ons is toe op die eiland afgesit. Ons het elkeen ons eie kamer gekry. Dit was 

daardie dae toe daar net ag ouens op die eiland was, so saam met die vier van ons 

was ons toe twaalf gewees. 

L:  So dit was u gewees, Valdon (Smith), ... ? 

A:  Ja, dit is hierdie groep. Dit was ons eerste ekspedisie se ouens gewees. Dit is ek daai; 

daarso is Roger Croome, die outjie van Tasmanië; Anthony de Villiers, en daar is Val. 

Dit was die totale span op die eiland. 

L:  Oukei. En dan die Weerburo se mense en die radio-operateur? 

A:  Hierdie is die Weerburo ... Dit is Peggy; en dit is John; en dit is Henk; en dit is Fanie; 

en dit is Len Slater. Hy was toe die ... Ek was die wetenskaplike leier gewees en hy 

was die weerkundige leier gewees. 

L:  My magtie. 

A:  En toe was ons op die eiland gewees. En ons het in beginsel daar aangekom en daar 

was niks; niks wetenskapliks nie. Toe’t hulle vir ons Governor’s House gegee – ‘n ou 

huis wat niemand ... Dit was eintlik ‘n bouval gewees op daai stadium. 

D:  Ekskuus. Was dit die een met die check dak? 

A:  Nee, dis Checkers. Dis Goewerneurshuis. Dit was een van die oorspronklike basis se 

geboue wat nie afgebrand het nie. 

D:  Oukei. Wanneer was dit gewees? 

A:  Dit is een van die moeilike dinge wat ek self nie kon uitvind nie, maar dit lyk vir my 

die brand was tussen Van Zinderen-Bakker-hulle se eerste verkenning gewees van 

’61 en toe die groep wat afgegaan het in ’64, ’65. Daartussen moes die brand gewees 

het. Nou ek het met Eduard Junior kontak gemaak – hy sit in Kanada; hy’s in British 

Columbia – toe wou ek by hom foto’s kry van die oorspronklike basis, maar dit was 

omtrent so ‘n jaar of twee gelede, en hy’t niks nie. En dit is eintlik al ou wat ek kon 

aan dink wat moontlik ... Maar miskien het iemand anderster foto’s. 

D:  Ja, ek kon opspoor van die basis ... 

A:  Is dit? 

D:  Ja, dis nogal wonderlik. 

A:  Van die oorspronklike basis; die houtbasis? 

D:  Ek dink amper so, maar ek’s nie 100% seker nie. 

L:  Die ’49-foto’s; foto’s van ‘49? 

D:  Ja, wat ons gekry het by die man ...  
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L:  Ons kan dit vir u wys. 

A:  Ja, dit sal nice wees. 

D:  Nee, verstaan, ek het foto’s. Dis net, omdat ek glad nie bekend is met die basis nie, 

probeer ek net in my kop bietjie die ligging uitfigure? 

A:  Nou hierdie Governor’s House was toe ... Ek bedoel, dit was chaos gewees. 

Byvoorbeeld, daar was nie krag op die eiland eintlik nie. Hulle het ... Die generators 

was gebruik vir omtrent ses uur se krag per dag, en ons moes ons eie generator 

afvat. En omdat ons toe nou in Goewerneurshuis was, was toe ... een van ons eerste 

take was om die generator te installeer sodat ons krag kon kry. Ons het konkreet [sic] 

gegooi; ons het die generator opgesit. En ek het al ons kratte ontwerp dat dit die 

hoogte van ‘n laboratoriumbank is. 

D:  Slim! 

A:  Dat ons die kratte dan langs mekaar kan sit en dan planke tussenin sit, en so het ons 

vir ons laboratoriumbanke gemaak. En ons het daai Goewerneurshuis heeltemal 

omskep in ‘n baie, baie fancy, nice laboratorium, waar ons elke chemiese analise kon 

doen waar jy aan kon dink; ons kon mikroskopie doen; ons kon alles doen. 

L:  Het julle darem vooraf geweet om ‘n generator af te bring? Hulle het vir julle gesê? 

A:  Hulle het vir ons gesê daar is nie krag nie.  

L:  Oukei. Wat daar ook nie was nie. 

A:  En jy weet, daai jare was eintlik baie moeilik in die sin van ons is toe nou daar; dis 

onbekend vir die ouens wat op die eiland was. Ons moes by hulle probeer inskakel 

het. Hulle moes ons natuurlik ook baie help, wat natuurlik nou ekstra werk vir hulle 

was. Maar dit was eintlik ‘n ongelooflike ervaring om met dié ouens saam te werk en 

uiteindelik alles aan die gang te sit. En toe kon ons werklikwaar baie, baie goeie werk 

doen. Dit was ook die tye gewees ... Julle het ook seker al hierdie stories gehoor ... 

Kommunikasie was baie moeilik Suid-Afrika toe. Hulle het in beginsel via Derdepoort 

al die kommunikasie herlei. Ons was geregtig op ‘n 150 woorde per week met die 

teleks, wat almal gelees het en almal het dit geweet. So jy kon 150 woorde na jou 

mense toe stuur en hulle kon vir jou 150 terugstuur. En dan eenmaal ‘n maand kon jy 

‘ n 3-minute telefoonoproep kry. Maar dit was dan ‘n radio-oproep na Derdepoort 

wat dan via die sentrales herlei is na jou tuisdorp toe. 

L:  Joe! 

A:  Nou ek, as leier van die bioloë, kon met Van Zinderen-Bakker ... Elke tweede week 

het ek en hy ... En ons kon in beginsel praat tot ons nie meer wou nie. En dan 

reserveer hulle altyd so sê nou maar ‘n 20-minute periode, en as dit klaar was, dan 
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vra ek die ouens in Derdepoort sit my gou deur na my vrou toe! So ek was ‘n bietjie 

bederf gewees wat dit aanbetref. 

L:  Ja. 

A:  Dit was ook die tyd ... Jy weet, as ‘n ou dink in 1970, ’71 ... Dis die tye voor video; dis 

die tye voor baie van die dinge wat ‘n ou vandag ... Daar was nie rekenaars nie in 

1971 nie; alles was met die hand gedoen. Ons het op die eiland, het ons twaalf 

vollengte flieks gehad – die stories het julle ook gehoor. 

L:  Het julle ... ? 

A:  En die goed was ... Saterdagaande was fliekaand. 

D:  Het julle dit agteruit gekyk? 

A:  Onderstebo ook. En Saterdagaande ... Ons eerste ekspedisie daarso het die kos begin 

min raak, en uiteindelik kon ons ... En daai tyd was die tyd voor deep freezes, so alles 

was óf geblik of dit was in droë vorm. So al die groentes was gedroogde groente wat 

jy dan eers in water sit en dan gaarmaak. Maar Saterdagaande was dan ook 

broodaand. Dan het die ouens brood gebak saam met die fliek. En dan hierso so 

elfuur in die aand, dan kom die brood uit. So só het ‘n mens maar die dinge gedoen. 

L:  Sigarette en drank ... Het hulle vir julle daarvan ook saamgestuur? 

A: Nee, jy moes vir jouself vat. Die enigste wonderlike ding wat ‘n issue was, was 

sjokolade; enorme groot slabs sjokolade; pakke van die goed. Maar die goed het 

naderhand ook opgeraak. Ek het twee wonderlike ontdekkings in die kosstoor 

gemaak wat niemand wou eet nie: een was blikkies krapvleis ... 

L: Dit was die tyd voor sushi bekend geraak het ... 

A:  ... wat niemand wou eet nie; en hierdie hazel nuts. 

L:  O, wat niemand wou eet nie?! 

A:  So ek het op ... Vir ‘n lang tyd het ek van krapvleis en hazel nuts geleef op die eiland. 

L:  En die vars kos wat julle saamgeneem het met die Franse? 

A:  Ag, dit het twee weke ... Twee weke, dan is dit verby. 

L:  So daar was teen daai tyd niks meer lewendige diere ... skape ... ? 

A:  Nee, ons het ... Ek het die laaste skaap, die het ek gevang. 

L:  O, ek sal graag dié verhaal wil hoor. Maar as dit nou ... 

A:  En dié’t ons toe gekry ... Ek het hom gekry aan die westekant van Skua Lakes, was ek 

besig met werk. En toe sien ek die snaakse ding daar loop. En ek kon nie uitfigure 

wat dit was nie, toe gaan kyk ek. Toe was dit hierdie arme dier met sy wol het sy oë 
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toegegroei. So die dier kon niks sien nie. Toe’t ons maar die ding afgevat basis toe en 

daai groot Fanie, die medic, het hom toe geslag. 

L:  Het julle hom geskiet of hoe het julle hom afgevat basis toe? 

A: Waarmee sal ons hom skiet? 

L: Was daar nie gewere nie? 

A:  Die leier was veronderstel om ‘n geweer in sy kamer te hê in ‘n kluis. Maar dinge kan 

partykeer rof raak, so dis maar goed dat daai goed nie uit ... Nee, Fanie het sy keel 

afgesny. 

L:  So hoe’t julle die skaap afgekry tot by die basis? Aangejaag? 

A:  Ek het hom getrek. 

L:  Met ‘n tou? 

A:  Nee! Aan die hare. Hy weet nie waarnatoe hy gaan nie. En toe ons die eerste keer op 

die eiland gekom het, toe was daar nog steeds hoenders gewees op die eiland. Daar 

was ‘n hoenderhok. 

L:  O! Waar was die hoenderhok gewees? Ek weet John ... 

A:  Die hoenderhok is aan die noordekant van die basis, tussen die nuwe basis wat nou 

gebou is en die ou basis, daar was die hoenderhok. Maar dit was onmoontlik om die 

hoenders te eet. 

L:  O, hoekom? 

A:  Want daai wind het hulle so gewaai, dan klou hulle so vas waar hulle sit; hierdie 

voorste been was net een groot ... amper kraakbeen-sening gewees; en die spiere 

was so gewees ‘n mens kon nie die goed eet nie. Maar ons het hulle maar opgekook 

en probeer eet. Ons het ook visgevang om ons diëet bietjie aan te vul. Voor van 

Gunnerspunt af. Want ons het ook geduik daar in die see. Dan kry ons ouens om vir 

ons uit te kyk vir die killer whales. 

L:  Sjoe. 

A: Oukei, maar die storie is, ons is toe daarso – sommer in kort die ... Ons is toe eintlik 

baie langer daar as wat ons daar moes wees. 

D: Ek wou nou juis vra. 

A:  En toe kom ons terug ... My dogter is toe gebore die 23ste April; toe moes ons al ‘n 

maand gelede teruggewees het, en ons het twee weke daarna teruggekom. 

L:  So julle was daar ... Julle het 11 Desember vertrek en eers begin-Mei ... 

A:  Ja, begin-Mei het ons teruggekom. 
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D:  Hoe’t julle teruggekom? Was dit ‘n  ... ? 

A:  Ons is toe met RSA teruggekom. 

L:  Was dit tydens die oorname? 

A:  En dit was ‘n normale oorname gewees. Die ouens het gekom ... Dit was nog die tyd 

dat hulle met die rubber dinghies ons goed kom kry het aan wal, ensovoorts. Ons het 

teruggekom; ons het ons goed verwerk, dinge gedoen; ons het baie van die 

toerusting het ons gestoor op die eiland, want in daai tyd, toe bou hulle ons nuwe 

lab. Toe’s daar ‘n nuwe lab  gebou. En toe besluit Roger Croome hy wil nie weer 

afgaan nie. Toe kry ons iemand in sy plek; ‘n outjie met die naam van Dane Gerneke. 

So die tweede ekspedisie het toe bestaan weer uit bioloë ... of die wetenskaplike, die 

biologiese ekspedisie was toe ek, Valdon, Anthony en Dane Gerneke. En ons het toe 

weer met die Franse afgegaan; weer met die MS Gallieni. Hulle het ons weer met 

helikopters aan land gesit, met ons toerusting, en toe’t ons die nuwe lab betrek. 

Ongelooflik fantasties. 

D:  Watter jaar was dit? 

A:  ’72. En weer eens ... Baie min nuwe dinge het bygekom op die eiland, behalwe dié 

keer was ons beter voorbereid. Ons het geweet watse klere om te vat; ons het 

geweet watse goed om te doen. En dit was ook in ’72 wat ons ‘n kans gekry het om 

Prins Edward toe te gaan. Hulle het ons Prins Edward toe gevat vir ‘n week. 

L:  Wie was “hulle”? 

A: Dit is nou die kaptein van die RSA. Daai tyd was dit ... 

L: Was dit nog McNish? 

A:  Dit was McNish; met Funk as sy 2IC. 

L:  Watter soort meneer was Funk gewees? 

A:  Wel, ek dink al twee was eienaardig. McNish was ‘n baie eienaardige ou en Funk was 

hierdie tipiese Duitser; jy weet Herr Kapitän. En hy wou so wees. Hy’t later, het hy 

die kapteinskap oorgeneem. McNish was ... Hy was meer ... Hy’t altyd probeer om ‘n 

gentleman te wees, maar hy was so terughoudend en hy’t sy afstand gehou. Hy sal 

jou nooi om na sy tafel toe te kom; jy mag nie by sy tafel sit nie, en sulke dinge. Nou 

ja. 

L:  En Prins Edward-eiland ... Daar was nie muise nie, of is nie ... 

A:  Nee, daar is niks. Ek bedoel, hy’s absoluut skoon. En toe was ons vir ‘n week op die 

eiland gewees. Ons was waarskynlik ... Waarskynlik is ek die persoon wat die heel 

eerste enige wetenskaplike ding op die eiland gedoen het. En ek het ‘n foto ook, 

waar ek by ‘n tent sit ... of by ons tentjie sit. Die tente het ook ‘n storie ... Van 
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Zinderen-Bakker het besluit dat die wind is so kwaai, enige normale tent sal nie werk 

nie. Hy’t toe ‘n tent ontwerp wat soos ‘n absolute torinkie staan, en hy’t toe besluit 

die enigste ding wat dié goed gemaak van kan word, is Egiptiese katoen. Nou in 

beginsel het die hele ding baie goed gewerk, maar as daai Egiptiese katoen nat word, 

en jy moet dit dra ... Die pakke wat ons moes dra was iets ongeloofliks. Maar nooit 

het daai goed stukkend gewaai of iets nie. Wat eintlik fantasties was. 

L:  Watter voorsorgmaatreëls het geneem voor julle Prins Edward-eiland toe is? 

A:  Well, eintlik niks. 

L:  Was julle bewus van die feit dat daar nie muise is nie? 

A:  Nee. Ek dink ons was waarskynlik die derde groep wat al ooit op die eiland was. Die 

vorige mense was 10 jaar gelede daar gewees toe ons in ’72 daar was. Eintlik was 

dit’73, begin ’73, toe ons soontoe is. Maar in elk geval, ons het toe teruggekom; ons 

het al ons goed kom doen. En ek het toe my deel van die navorsing opgeskryf, wat ek 

toe ‘n doktorsgraad van gekry het – dit was die eerste PhD van die eiland, wat oor 

die eiland gedoen is. 

L:  O, fantasties. Was dit nou Prins Edward of Marion of die groep? 

A: Nee, Marion. Ek het oor die water geskryf. 

L: Ja. 

A:  En ek het toe besluit that’s it. Ek het goeie ondervinding gehad. Ek het geweet 

waaroor dit gaan. Ek wou nie my lewe spandeer op die eiland nie. En toe’t Valdon 

oorgeem, van ’73, ’74 af. En dié termyne is toe ook verder uitgebrei en toe op daai 

stadium het twee ander rolspelers toe begin inkom in die ding in, en dit is die 

soogdiernavorsingsgroep van Pretoria – Skinner; hulle het toe bygekom, en toe kom 

die voëlouens van Percy Fitzpatrick, Seagreave se groep; hulle het toe bygekom 

hierso so in ’74, ’75. 

D:  Ekskuus; is die Richard Skinner? 

A:  Ja, Richard Skinner van Pretoria. Hulle het toe daar bygekom. Een van sy eerste 

studente was juis ouens soos Marthan Bester ... 

L:  O! 

A:  En Pat Condé het ‘n bietjie later gekom. Hulle is almal van daai groep. 

D:  Ja, ons het al met Marthan gepraat ... 

A:  Maar hulle was minstens ... Hulle was so vier, vyf jaar na ons, het hulle eers in die 

prentjie ingekom. Op daai stadium het die Franse toe ook ‘n nuwe navorsingsboot, 

die Marion Dufresne, en vir die eerste paar keer het hulle nog die ouens ondertoe 

gevat. En daarna het hulle toe besluit nee. Toe ons die SA Agulhas kry, toe’t hulle 
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besluit die Agulhas is soveel vinniger as die ou RSA, hulle gaan van nou af die ouens 

afvat soontoe. En so het die hele ding toe verder ontwikkel. 

L:  Ja. 

A:  Toe is ek in ’86 weer terug om te groet. Ons het toe gaan kyk na minerale siklusse in 

die wateromgewing. Saam met ons was ouens van die WNNR gewees – Andy Jarvis 

en Lynn-hulle. En toe, drie jaar gelede, in 2007, toe’s ek weer saam met Valdon. 

L:  Watter veranderinge het u gesien in 2007, van 1986 af? 

A:  Oe! Dis ‘n ander plek. 

L:  In watter opsig? 

A:  Alles. Alles is net mooi 100 maal groter as wat dit daai tyd was. Die verblyf is ... Daar 

is ‘n ekstra vleuel aan die gebou gebou. Die nuwe basis is gebou. Ek bedoel deesdae 

... Die ouens het so groot videoversameling daar, hulle kan dag en nag sit en flieks 

kyk en dinge doen. Op ‘n stadium weet ek het hulle tot ‘n video-ontvangs daar gehad 

... Ek dink ... Is dit MTN wat hulle ... of MNET wat hulle gesponsor het om ‘n skottel 

vir ‘n tyd lank ... Jy kan telefoonoproepe in beginsel maak wanneer jy nou wil, want 

die kommunikasie is via satelliete. Jy’t internet op die eiland. Rekenaars staan orals. 

So die wêreld het totentaal verander van daai tyd af. 

L:  Omgewingsgewys? 

A:  Wat vir my geweldig opgeval het toe ek in 2007 daar was, is eintlik hoeveel droër die 

eiland is en hoe baie meer dig die vegetasie is. Toe ons aanvanklik daar was, was die 

vegetasie eintlik baie, nog baie dun. En in daai 30 jaar amper, of amper 40 jaar, is dit 

dramaties hoe die plante net digter begin word het en groter areas begin bedek het. 

D:  Nou waaraan kan mens dit toeskryf? 

A:  Well, eintlik maar aan die klimaatsverandering. Want ek dink ... Kyk, Valdon se data 

wys baie duidelik dat die gemiddelde temperatuur is ... wat? ... 1.8o warmer nou as 

toe ons daar was in die vroeë ‘70’s. 

L:  En tussen die ’70’s en die 1980’s, was dáár ‘n verskil wat mens kon sien? 

A: Well, ek het nie ... Jy weet, waarskynlik kon ‘n mens daar toe al iets sien. Die basis 

was maar daai tyd nog steeds taamlik primitief gewees. Behalwe, van die groot 

verskille was, is hulle het in ’86, het hulle toe al hierdie enorme groot generators 

daar gehad. Krag was 24 uur beskikbaar. Ons het ‘n stelsel op die eiland in die 

begindae gehad wat van batterye af gewerk het. So as die generators loop vir die tye 

wanneer hulle die boodskap met die weerdata moet teleks, dan laai dit batterye. En 

dan hierso so van aguur in die aand af, dan gaan al die ligte oor na ‘n batterystelsel. 

So jy’t ‘n ander bulb wat jy moes aansit, ‘n liggie aansit. 
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L: O, letterlik; ja. 

A:  Jy moes letterlik ‘n ander liggie aansit. Terwyl in ’86 het hulle reeds groot generators 

beginne hardloop. Maar ek bedoel, in 2007 toe ek daar kom, toe’t hulle alles gaan 

verander. Ek bedoel, daar is ‘n kraggenereringskapasiteit daar wat skrik vir niks nie. 

Hulle het instapkoelkamers met al die kosse wat jou hart kan begeer. Die ouens eet 

steaks en wors en alles wat by hulle ore uitkom. Die area, die woonarea, van die ou 

basis is heeltemal ombou – dit het minstens gelyk soos ‘n sitkamer. Nee, dit is ... 

Mens kan eintlik nie glo die verskille wat gebeur het nie. En die omvang van dit alles 

wat nou daar aangaan. En al die reëls ... Dit het my begin vreeslik irriteer in 2007. As 

jy iewers wil gaan stap, dan moet jy aan híérdie reëls voldoen, en as jy dít wil gaan 

doen ... in sekere areas van die eiland – dis sê nou maar zone 1-areas en zone 2-

areas en zone 3-areas – jy moet kyk waar jy loop. Die ouens het daai eiland geloop 

dat daar is voetpaadjies. Dit is goed wat ek nie geken het nie. Hulle het die plek 

vertrap. So dit word nou ‘n besige plek. 

L:  Té besig dalk? 

A:  Ek weet nie. Waar trek ‘n mens die grens? Mense wil soontoe gaan. Hulle het hierdie 

enorme groepe mense wat afgaan met die oornames. En die mense beweeg, en 

waar hulle trap, trap hulle die wêreld stukkend en sien jy die spore. Ek bedoel, die 

spore, as ‘n ou so oor ‘n moeras geloop het, dan lê dit waarskynlik daar vir 20, 30 

jaar. En van die plekke is nou al so dat daar 3, 4, 5 paadjies langs mekaar is wat 

uitgetrap is in die area van die basis. So dit is sleg. Maar ek veronderstel met hoe 

meer mense afgegaan het, hoe meer moes ‘n ou being reëls maak het. Jy weet, ek 

vat nou maar Valdon ... (Daar) was ‘n Amerikaner, ‘n Craig, wat rotsborings gedoen 

het, wat gekyk het na die magnetisme van die aarde en hoe dit verander word, en dit 

kan hulle uit hierdie rotskerne uitkry. En hy en Valdon was in die mis oorval gewees. 

En daai aand elfuur – dit was met die tweede ekspedisie – toe laat weet die leier vir 

die ouens in Pretoria dat ons vermis twee mense, en dit was Valdon en die Craig 

gewees. En ons het daai aand elfuur, het ons toe begin uitgaan met soektogte. Nou 

dit was die tye gewees voor GPSe, voor ordentlike ligte, voor ordentlike alles. En as 

‘n mens dink aan dit wat die ouens vandag daar het en wat hulle vandag doen, dit is 

dag en nag. 

L:  Wat was die uiteinde van die saak met Valdon en die Amerikaner? 

A:  Man, ek het hulle ... Ons het drie groepe ... Ek het altyd dit vir ouens gesê, kyk ‘n 

eiland is ‘n maklike ding. Dis ‘n keël wat in die see sit. So as daar moeilikheid kom, 

gaan net afdraend; hou aanhou afdraende loop. Jy moet by die see uitkom. En as jy 

by die see uitkom, besluit jy óf links of regs. 

L:  En hou aan ...  



10 
 

A:  En as jy naastenby weet waar jy was, dan weet jy – moet jy links draai basis toe of 

moet jy regs draai basis toe. En Valdon-hulle het toe die aand ... Hy sê hulle het toe 

gaan lê. Dan lê hulle lepel, want hulle het toe begin doodgaan van die koue, en 

naderhand het hy ... Dan ruil hulle om. En hy sê so by elfuur daai aand, toe weet hy: 

as hulle nie nou opstaan en loop nie gaan hulle doodgaan. En toe’t hulle opgestaan 

en hulle ... Ons het fluitjies geblaas. Toe hoor hulle ‘n fluitjie, en toe kry ons hulle. 

Toe was hulle nie te ver van die basis af gewees nie eienaardig. Toe vat ons hulle 

terug. 

L:  Joe. Wie was Minister van Vervoer gewees in daai tyd? 

A:  Ek dink dit was Schoeman. 

L:  Was dit Schoeman gewees; Henk Schoeman. 

A:  Henk Schoeman. 

L:  Het julle ooit direk met hom enige kontak gehad?  

A:  Nooit; nee, nie in die minste nie. Dit was Mnr Van Rensburg voor en agter. 

L:  Van Rensburg wat die sekretaris was? 

A:  Hy was die sekretaris, ja. Kyk, ‘n ou wat op daai stadium ‘n baie junior klerk in die 

stelsel was, was Sam Oosthuizen. 

L:  Ja; wat nog steeds daar is. 

A:  Wat nog steeds daar is. 

L:  Ek wil gou weer weet, net vir die opname ook ... Die begin van biologiese 

ekspedisies, dit was maar Van Zinderen-Bakker wat spesifiek vir D.F. Malan of 

Verwoerd gebel het en gevra het? 

A:  Kyk, in beginsel, ja. In beginsel gaan dit oor twee periodes. Die eerste periode was ‘n 

verkenningsperiode: wat is daar? Die tweede navorsingsperiode was: wat doen die 

goed wat daar is? hoe werk dit? Nou daai eerste verkenningsperiode het toe in ’65 

geëindig. En ek dink ... Was dit nie ‘n Meiring Naudé ... 

L:  Dis moontlik ... 

A:  Wat hoof was ... 

L:  Van die WNNR? 

A:  Nee, dit was voor die WNNR. Maar wat die Minister was ... Of dit kon WNNR gewees 

het uiteindelik ... Maar die Minister  – op daai stadium; julle moet uitvind – van 

Wetenskap, Kultuur en Kuns. En omdat Van Zinderen-Bakker die Nederlandse 

attaché was in Suid-Afrika, het hy vanweë sy diplomatieke kontakte toegang tot van 

die ouens gehad, inluitend Verwoerd. 
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L: Watter rol het Verwoerd se seun gespeel in hierdie hele ... ? 

A:  Nee, hy was uit en uit ‘n wetenskaplike; uit en uit wetenskaplik. Maar hoe daai span 

saamgestel is en hoe hy daar gekom het, is ek nie heeltemal seker van nie. Dit kan 

wees dat pa Verwoerd gesê het, jy weet, ek het ‘n seun wat ‘n geoloog is; hy sit daar 

by Stellenbosch; miskien kan hy ook saamgaan. 

L:  Ja, ons kan maar by hom ook hoor. 

A:  Hoor maar by hom hoe het hy by die ding betrokke geraak. En die tweede fase, die 

eksperimentele fase, wat ek die eerste twee ekspedisies van gelei het, hulle was, as 

gevolg van die eerste groep en die boek wat hulle geproduseer het ... Dit was toe die 

uiteinde daarvan. Toe oortuig hulle die ouens: moenie net soontoe gaan om 

weergoed te gaan doen nie; kom ons begin met navorsing. En dit het ook begin inpas 

met hierdie Antarktiese Treaty. Kyk, ons is mos een van die mede-ondertekenaars, 

en deel van daardie ding het gesê jy as ‘n mede-ondertekenaar is ook 

verantwoordelik om navorsing te begin doen in Antarktika. 

L:  So Marion het toe via SCAR daar ingepas? 

A:  Toe’t Marion via SCAR daar ingekom, want Van Zinderen-Bakker, hy was toe een van 

SCAR-lede, of verteenwoordigers, van Suid-Afrika. En al daai goed het toe uiteindelik 

beteken dat hulle gekom en gesê het hier’s R40,000 – dit was baie geld. 

L:  Die R40,000 ... ? 

A:  Dit was baie geld in 1971. 

L: Ja-nee, ek kan dink. So die R40,000 was vir ’71 se ekspedisie én die volgende 

ekspedisie? 

A:  Well, dit het in beginsel betaal om ons uit te rus; om alles wetenskaplik te koop wat 

ons wou koop. En dit het nie vir die logistiek betaal nie; dit het Vervoer voorsien. 

D:  Ek wil net weet ... Van Zinderen-Bakker Junior, wanneer was hy daar gewees? Op 

watter ekspedisie? 

A:  Kyk, hy was in ’65 daar. Hy was saam met Brian Huntley daar. So dié twee was daar 

saamgewees. 

D:  Oukei. Hoekom ek vra, is in daai foto’s wat ek gekry het, is daar juis foto’s van sy lab. 

A:  Van Junior se lab? 

D:  Ja. Maar dis hoekom ek nou vra. Nou wonder ek of dit heeltemal ... ? 

L:  Foto’s is wat hy later gekry het? 

D:  Ja. Of dalk foto’s is wat dalk van ‘n latere lab is? 
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A:  Kyk, hy’s later ... Hy’s einde ... Hy’s omtrent ’76, ’77, is hy weer soontoe gewees. En 

toe’t hy gaan IRGA-werk doen. 

D:  Oukei. Sien, dis dalk daai. Maar dis hoekom ek nou vra. Want dit het ook nou nie 

heeltemal vir my akkuraat ...  

A:  Ja, ja. Nee, sy eerste sessie op die eiland het hy rondgeloop en goedjies getel. 

D:  Ja-nee; dit maak sin. 

A:  Ek het eintlik nie geweet hy’s vir ‘n tweede ... hy’s in die middel ‘70’s ... Valdon het 

dit vir my vertel. Dat hy is toe weer af soontoe. 

L:  Ek wil gou hoor ... As Vervoer julle logistiek hanteer het, het die Departement van 

Wetenskap daai geld aan julle bewillig? Aan wie was julle verantwoordelik gewees? 

A:  Aan Vervoer. 

L:  Aan Vervoer? 

A:  Ja. 

L:  So julle was die heeltyd verantwoordelik ... ? 

A:  Alles, alles, alles. En al die verslaggewing was aan Vervoer, aan Mnr Van Rensburg. 

Kyk, dit was ook die ... 

L:  Is Mnr Van Rensburg nog in die rondte? Weet u? 

A:  Ek sal nie weet nie. Jy weet, daai tyd ... Dit is nou maar onlangs dat die hele ding 

oorgeskuif is na die NRF toe. Ek dink dis maar 3 jaar of so iets; of 2 jaar. Maar dit was 

altyd by Vervoer gewees.  

D:  En die Weerburo het onder Vervoer geval? 

L:  Ja. Nog iets: was u altyd betrokke – in u M(Sc) ook – limnologie? 

A:  Ja. 

L:  Is u M(Sc)-agtergrond ook daarin gewees? 

A:  Eintlik nie. Die M(Sc) was eintlik meer in algfisiologie in. Jy weet, daai tyd het dit 

anderster gegaan. Ek was besig om my derdejaar-eksamen te skryf, toe kom Van 

Zinderen-Bakker na my toe en sê vir my hy’t ‘n boot gekoop en ‘n paar stukke 

apparaat; ons gaan nou limnologie doen. Maar niemand het geweet wat dit is nie. En 

toe ek Honneurs kom doen het, toe sit hy ‘n boek op my tafel neer – in Duits: 

Grundlage der Limnologie. Want hy het ... Dis nogal eintlik interessant. Hy het, net 

voor hy Suid-Afrika toe gekom het, het hy so meer ‘n beskrywende storievertelling 

oor ‘n meer gedoen, oor die voëltjies daar en die plante en al hierdie goed. En ek 

dink hy’t altyd, het hy lus gevoel om iets in die water te doen. Maar hy’t nooit self in 

dit ingegaan nie. En toe sit hy die boek op my tafel neer; toe sê hy vir my ons gaan 



13 
 

nou limnologie doen; jy moet daai boek opswot dat ons kan begin om limnologie te 

doen. Toe’t ons die ding aan die gang gesit. Maar ek was altyd lief vir die fisiologie. 

Toe’t ek my M(Sc) gedoen oor die fisiologie van alge. En toe kom hy by my en hy sê 

vir my, hoekom dink ek nie daaraan om Marion-eiland se limnologie te gaan doen 

nie. En dan kan ek sommer die eerste twee ekspedisies aflei. 

L:  En die besoek in 2007, het dit ook verband gehou met limnologie? 

A:  Ja. Valdon het nou oorgeswaai van die plante af. Hy doen nou baie watergoed. Want 

ek dink hulle besef vandat ek my doktorsgraad gedoen het, die klein bietjie werk in 

’86,  het nooit iets gebeur met die water weer nie. So in beginsel het die 

wateromgewing vir 40 jaar agtergebly. En Valdon het nou skielik begin belangstel om 

dinge daarin te doen. 

L:  Wanneer het kan ek nou maar sê die ‘swaartepunt’ verskuif van Kovsies na 

Stellenbosch, as ek dit nou reg verstaan? 

A:  Ja kyk, alles was by Kovsies; al die navorsing, tot omtrent so ’75. Toe skuif ‘n 

komponent na Skinner toe; die soogdiere. Want hulle het gesê, in ‘n vergadering, 

hoe kan Van Zinderen-Bakker na die soogdiere kyk? En dieselfde met die voëls. Want 

Eduard Junior het eintlik ... sy groot ding was voëls. Hy’t die voëltjies dopgehou op 

die eiland. 

L:  Was dit ‘n SASCAR-vergadering? 

A:  Dit was by ‘n SASCAR-vergadering. En toe besluit hulle daar hulle split die navorsing 

in drie: die plante en die water en dié goed kom Bloemfontein toe; die diere daar en 

die voëls onder by Percy Fitzpatrick ... 

A:  ... En toe Van Zinderen-Bakker; nee, Valdon ... Kyk, toe uiteindelik, to word die 

projek, of die Kovsie-komponent, word toe Valdon, en alles wat Valdon toe doen. 

Valdon het besluit hy gaan sy lewe aan Marion ... 

L:  Aan Marion-eiland wy. 

A:  En hy gaan ... So hy het elke tweede jaar afgegaan, of elke jaar afgegaan, en hy het in 

beginsel die ding gedoen. En toe Valdon besluit hy gaan Stellenbosch toe, toe’s die 

hele ding hier toe. Dis hoekom die ding Stellenbosch toe geskuif het. En natuurlik, 

toe hy by Stellenbosch aankom, toe word die ding ook daar verder gekaap deur die 

Condés en sy vrou-hulle.  

L:  Was Condé toe daar gewees? 

A:  Hy het toe afgekom van Pretoria af. 

L:  Stellenbosch toe? 

A:  Stellenbosch toe. 
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L:  Oukei. En dit was omtrent ... in die 1990’s? 

A:  Maar kyk, Condé het sy doktorsgraad op die robbe van die eiland gedoen. En ek dink 

dit moet omtrent so ... Dit was net na Marthan Bester syne gedoen het. So Condé 

het eintlik altyd, van sy doktorsgraadwerk af, was hy betrokke by die eiland. En toe 

hy Stellenbosch toe skuif natuurlik, toe gaan ‘n klomp van die diergroep, wat eintlik 

by Pretoria moet wees, by Marthan-hulle, by soogdiernavorsing. Toe kaap Condé dit. 

En hy vat dit toe Stellenbosch toe. Maar die ouens by Pretoria het aanhou baklei; 

Marthan-hulle. So as Marthan die dag gaan, is daai deel dan daar dood. 

L:  Watter jaar was dit omtrent, of dekade? 

A:  Ek weet nie ...  

D:  Die ‘90’s, ‘80’s ... ? 

A:  Kyk, Condé moes in die laat ‘70’s daar gewees het; het dit gebeur. Maar kyk, Valdon 

is Stellenbosch toe ... 

L:  Redelik onlangs? 

A:  Nee, nie so onlangs nie. Hulle het nog vir my ‘n pos aangebied ... So einde ‘80’s, 

begin ‘90’s. 

L:  O, einde ‘80’s? O, oukei, so dis al rêrig ‘n geruime tydjie. 

A:  Nee, nee; ek lieg. Omtrent ’95. 

L:  O, oukei. 

A:  Omtrent ’95. So hy’s omtrent nou 15 jaar daar. En toe hy soontoe skuif, toe skuif 

alles saam met hom. 

L:  O, oukei; ek verstaan. Ek het ook nog ‘n paar ... 

A:  En kyk, die ... Toe kom daar nog ekstra spelers by die hele ding. Toe kom daar die 

marine-ouens by; hulle het ook op ‘n stadium bygekom; die Rhodes-groep; die groep 

van Kaapstad, UCT; die ouens wat op die marine omgewing werk. Dié ouens het toe 

ook bygekom uiteindelik. 

L:  En dan ook die insekte en bedreigde ...  

A:  Insekte ... Kyk, dié is begin deur Jan Crafford. Hy het die insektestorie, het hy eintlik 

op die been gebring. Nico Avenant, wat hierso is, hy was ook daar. Ek weet nie of 

julle hom gaan sien nie. 

D:  Ja, ek het ‘n e-pos vir hom gestuur. So ek hoop dat ons hom ook te siene kry, want 

hy’t ook gesê hy sal graag met ons gesels. 

A:  Kyk, en dan Marieta Cawood, wat hierso by ons is – ek weet nie of julle van háár 

weet nie. 
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L:  Is sy nog hier? Ja, sy was die eerste vrou wat ... 

A:  Sy en Mariaan. 

L:  Sy en Mariaan, wat nou Valdon se vrou is ... 

A:  Mariaan Steenkamp; ja. 

L:  Is Marieta Cawood nog hier by Kovsies? 

A:  Ja, sy’s hier by ons. 

L:  Oukei, ek sal haar graag wil ...  

A:  En kyk, Valdon en Mariaan sou toe mos nou op die eiland trou, en toe besluit die 

dominee daai aflos hy gaan nie saam nie. 

L:  Dit sal nogal mooi gewees het as hulle daar kon trou. 

A:  (Lag.) Ek weet nie. Nou ja. 

L:  Bietjie oor die katte, want u was nou daar gewees met die katte ... 

A:  Die katte en die muise. 

L:  Die katte en die muise, ja. Kon mens die katte ... ? 

A:  ... gaan en ons het gaan kyk, toe sien ons die ouens is besig om agter reg te maak. 

L:  So die skip het net een oggend daar verskyn? 

A:  Hy’t net daar gelê. 

L:  En iemand het geskree: “Daar’s ‘n skip!” 

A:  En die volgende oomblik, toe verskyn daar so ‘n klein rooi helikoptertjie. 

D:  ‘n Rooi Russiese helikopter? 

A:  Ja. En toe ons ons oë uitvee, toe kom hier ouens aan land. Toe sit ons daar, toe weet 

ons nie wat om met hulle te doen nie. En ons praat baie gebroke. En die volgende 

oomblik, toe kom hulle met so groot koek daar aan. En toe gaan ons almal na ons 

sitkamertjie daar. En toe besluit Sakkie, die een ou, hy gaan tee maak. 

D:  Watse jaar was dit? 

A:  ’72. En toe besluit hulle nee, ons gaan nou teedrink. En toe sê die Russe maar wil ons 

nie gaan kyk hoe lyk dit met hulle navorsing op die boot nie, hulle navorsing en alles. 

En toe word dit ‘n vodka-drinkery ... 

L:  Op die skip nou? 

A:  Ja. En van die ouens het een nag op die skip ook geslaap. 

L:  O ... ! 
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A:  Wat dit nie kon terugmaak ... Want toe was almal só gekoring gewees dat hulle nie 

kon terugkom basis toe nie. 

D:  O, hulle moes natuurlik in die bootjies klim ...  

A:  En hulle’s toe die volgende dag, toe bring hulle die laaste ouens terug. En toe gee 

hulle vir ons ‘n hele paar bottels van hulle vodka. 

L:  En het julle dit toe ... Die radio-operateur het seker iewers met hulle skip kontak 

gemaak, of nie? 

A:  Ja, nie eintlik nie. 

L:  Hulle het maar net aanland gekom? 

A:  Kyk, jy weet ... Nee, hulle was maar net daar. Toe ons sien, toe kom die helikopter 

oor. 

L:  En het julle dit na die tyd rapporteer aan die Departement? 

A:  Ag, ek dink ... Kyk, die weerkundige leier, hy moes sulke dinge in sy verslag, moes hy 

altyd laat weet. Maar daar was nie veel wat jy kan doen nie.  

L:  Ja, hier kom die ouens nou met ‘n helikopter; jy kan nie ... 

A:  Jy weet, daai jare, dan sien jy ‘n liggie op die horison – hierdie visvangouens het mos 

daar rondgegaan – dan spring ou Koos, die radio-operateur, en dan begin hy met 

Morse, en hy gaan deur die hele frekwensie; ons kon nooit met die ouens kontak 

maak nie. Dit was net nie moontlik nie. 

D:  Nou wat het die Russe daar gesoek? Dis wat ek nou nie heeltemal ... 

A:  Ook navorsing. Kyk, dit was hulle navorsingsboot. En hulle het daar rondgery en hulle 

het navorsing gedoen. En fancy laboratoriums aanboord – jy kan dit nie glo nie. En 

mense ... Dit was die eerste keer wat ons ook vrouens gesien het.  

L:  O, het hulle vrouens aanboord gehad? 

A:  Ja, vrouens aanboord. 

D:  My magties. 

L:  Navorsers? 

A:  Nou die eerste twee vrouens na die eiland toe het ék afgevat. Vir Mariaan en 

Marieta, en Lynn. 

L:  Ja. 

A:  Hulle was nie voorheen toegelaat nie. 

L:  Nee, hulle was nie. 
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A:  Dit was in ’86 gewees. En daarna, toe besluit Mariaan-hulle hulle is so gek oor die 

plek, hulle gaan hulle doktorsgraad daar doen; of sý gaan haar graad daar doen. En 

Marieta het haar in beginsel geassisteer. 

L:  Maar die Russiese skip, hulle het seker nou oseanografiese navorsing gedoen? 

A:  Dit is oseanografiese navorsing. Maar super, super, super laboratoriums. En alles wat 

oop en toe maak. 

L:  En dit klink my hulle was baie vriendelik en gasvry gewees om julle spul aanboord te 

nooi? 

A:  Verskriklik, verskriklik. En ek bedoel, nou gaan jy oor na die skip toe. Jy’t die klere aan 

wat jy aanhet, en môre-oggend is jy nog steeds daar ... 

L:  Dit was ‘n lekker kuier gewees so tussen die Russies en die Engels deur? 

A:  Ja. As ons ... Ek bedoel, daai diplomasie was ongelooflik gewees. In daai tyd; ek 

bedoel, in ’71, ’72, was dít die Rooi Gevaar. 

L:  Ja, ja; ek kan so dink. Het hulle ‘n vlag gehys op die eiland, die Russiese vlag? 

A:  Nee, ons het nie geweet nie. Ek het ‘n foto hier iewers daarvan. Wat die Russiese 

boot daar lê; toe hys ons die Franse vlag! 

L:  Agge nee! 

A:  Want ons het nie ‘n Russiese vlag gehad nie. 

L:  O, oukei. Maar het julle toe al geweet dis ‘n Russiese boot? Julle kon seker ... 

A:  Ons het die hamer en sekel op die skoorsteen gesien. 

L:  O. En toe, wat was die reaksie toe hulle dit sien? So half ‘haai, hier’s die Rooi Gevaar 

op ons!’? 

A:  Nee, wow! Hier’s die Rooi Gevaar! Kom ons inval! En toe veral toe die helikopter 

aankom, nou wonder jy, moet die leier na sy kas toe gaan en die geweer gaan 

uithaal?! Dat ons onsself moet verdedig! 

D:  En toe kom hulle met ‘n koek ... 

A:  Ja! 

D:  Dis ‘n baie mooi storie! 

L:  Dit was seker ‘n lekker koek gewees ... 

D:  Ja, hulle het seker hulle customers geken ... 

A:  Ja well, as ek reg onthou, was dit hierdie groot tipe chocolate koeke gewees, en daar 

was nog groen versiersuiker daarop. 
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L:  Jis; toe kom die Rooi Gevaar met ‘n koek! 

A:  Maar toe besluit ons al wat ons kan doen, is ons kan vir hulle teemaak. Maar daar’s 

klassieke stories. Ek bedoel, toe ons ook op die eiland aankom, was die ouens se 

drankvoorraad feitlik op. En al die inisiatief wat ouens neem om alkohol te stook ...  

L:  Het julle Blechnum-bier gemaak? 

A:  Jy kan nie glo wat die ouens alles doen nie. Ons lab-alkohol het die ouens gesteel. 

D:  Joe. 

L:  Werklik? 

A:  Hulle het enige ding gedoen om ... 

D:  ... ‘n ietsie oor die lippe ... 

A:  ... ‘n ietsie oor die lippe te kry. 

L:  Maar julle het seker vir julleself ‘n whiskey saamgevat? 

A:  Ja ag, ek weet nie. As ek nou terugdink aan daardie tyd, het ek bitter ... ek het bitter 

min gedrink daai tyd. ‘n Ou het miskien vir jou ‘n paar kaste bier saamgevat, maar dié 

is gewoonlik binne die eerste paar weke weg. En ons kon op die RSA, kon ons KWV 

gekoop het.  

L:  Ja. 

A:  So die ouens het bietjie wyn gekoop; en ook bier – jy kon ook bier koop op die RSA, 

soos wat jy nou op die Agulhas kan doen. 

L:  Ja, en dan’s dit belastingvry, en dan besef jy hoe baie belasting is daar op hierdie 

goed. 

A:  Ja.  

L:  Ja. Oukei. Nee. Dankie! O, die laaste vragie: julle het in tente gebly ook op Marion as 

julle veldwerk gedoen het, of het julle elke keer basis toe gekom? 

A:  Nee jis, ons het baie buite gekamp. 

A:  ... Ons was heeltemal onkundig gewees. Ons eerste uitstappie, sogenaamde 

uitstappie, was na Kildalkeybaai toe. En toe’t ons die eerste keer die tente gaan 

probeer. En die eerste aand wat ons die tente opgeslaan het, het ons dit in een van 

die maaiers opgeslaan. En toe kom ons agter maar dit werk nie, want daai ... orals 

kom die nattigheid nou deur. En so het ons dit stelselmatig gevat tot ons uitgefigure 

het die beste plek om ‘n tent op te slaan, is op Blechnum. En dan soek jy vir jou ‘n 

plat stukkie Blechnum – dit is ook amper soos ‘n matras onder jou. En so het ons 

stadig maar seker uitgefigure hoe die goed moet werk; wat ons moet doen; hoe ons 

ons kampe moet opslaan. Maar soos ek sê, daai tente daai jare was enorm swaar 
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gewees. En dit was ‘n dubbeltent. Maar daai goed was ongelooflik teen die wind en 

die weer. As jy eers eenmaal daar binne-in was, dan kon die storm hier om jou 

losbreek soos wat dit wil. Jy’s 100% beskut gewees. 

L:  O, dis goed. 

A:  En toe ons teruggekom het later jare, toe’t ons vir die ouens gesê maar eintlik moet 

hulle vir ons navorsingshutte op strategiese punte om die eiland sit. 

L:  (Ja.) 

A:  En my hele idee was – en dit was ook ons voorstel; ek weet nie of julle al hierdie 

veselglasgoed sien wat ‘n ou partykeer sien wat amper soos ‘n maan ... 

L:  Ja, soos die army ...? 

A:  ... wat soos ‘n pampoen lyk, dan’t hy sulke venstertjies. Maar toe besluit hulle nee, 

en toe gaan bou hulle daai goed wat weggewaai het; so amper ‘n prefab 

rondaweltjie-tipe ding, wat heeltemal dom was. Ek bedoel, die ouens het nie ‘n clue  

gehad van hoe dit werk nie. Toe ons ook die eerste keer op die eiland kom, toe’s die 

laaste van die dennebome dood. Hulle het van Gunner’s Point af besluit daar moet ‘n 

ry bome wees tot by die basis. 

L:  O, as wind breaks? 

A:  Nee, om mooi te lyk; dat dit nou moet mooi lyk. Kyk, jy moet so deur ‘n laning bome 

stap na die basis toe. 

L:  (Lag.) 

A:  En toe’t PWD ‘n klomp dennebome afgevat. En dié goed het gelukkig net ... So na die 

tweede jaar, toe’s almal dood. Die laastes het ék nog uitgetrek. 

L:  En enige ander goed wat julle probeer plant het? 

A:  Ons het probeer vir ons slaai groei. So ons het regtig ... Daar was slaaisaad gewees op 

die eiland toe ons daar kom. Ons het ‘n hele klein dingetjie aan die gang gesit, ‘n tipe 

hothouse, maar dit was nooit ‘n sukses nie. Die meeste wat jy kon kry was so ou 

blaartjie. 

L:  Ag shame! 

A:  En dan’s hy daarmee heen. 

L:  Ja, dis maar die weersomstandighede. 

A:  Ja-nee, dis te koud en donker. 

L:  Dis te koud en donker ... 
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A:  Dis te koud en donker. Ek bedoel, daar ... Soos jy self weet, die buite-temperatuur is 

4, 5o; jy kry nie slaai wat daar groei nie. 

L:  Hoe baie het hierdie biologiese navorsing beteken vir Suid-Afrika se profiel by SCAR? 

A:  Well, ek dink baie. Ek dink absoluut baie. En Suid-Afrika het ‘n baie, baie groot bydra 

gemaak oor die algemeen in Antarktiese navorsing. En ek dink van ons navorsing op 

Marion-eiland vergelyk met die beste in die wêreld, met van BAS; enige tyd is dit net 

so goed, indien nie beter nie. En die werk wat daar onder gedoen is, het ons ... Well, 

dis prestige. En dit het ook ‘n prestige plek volgestaan. Ek het ‘n ou leer ken van BAS, 

Barry Hayward, en daai jare was dit algemeen dat op daai stadium – in 1971, ’72, ’73 

– toe ons ons werk gaan doen het, was dit die eerste ooit in die suide gewees ... wat 

op daai vlak gedoen is. 

L:  Ja, want julle het nogal ‘n groot hoeveelheid publikasies gekry uit daai navorsing uit. 

A:  Ja. 

L:  Die navorsingsuitset was hoog. 

A:  Ongelooflik! En dit was in baie, baie goeie joernale gewees. So ek dink hierdie hele 

ding, wat navorsing aanbetref, het baie vir Suid-Afrika beteken. En baie van ons jong 

wetenskaplikes het deur daai Marion-skool gekom. Dink maar daaraan. Jy weet, gaan 

kyk na die ouens. Van die ... regtig van die top outjies het daardeur gekom. 

L:  So dis ‘n goeie leerskool ... 

A:  Hulle was daar gewees; hulle het dit ervaar; hulle het geleer om vir hulleself te dink. 

Jy moet sien hoe werk mý studente. Ek bedoel, ek moet hulle met elke ding met die 

hand vat. As ek dink ... Ek was net klaar met my M(Sc) toe ek soontoe is, en wat ek 

moes alles daar regkry en doen. 

L:  So dis ‘n goeie leerskool ook om innoverend te wees en vir jouself te dink, want jy 

kan nie jou promotor elke dag bel nie ...  

A:  Absoluut, want daar is nie ‘n telefoon nie. 

L:  Ja. 

A:  Ek bedoel, toe die Franse ons atoomabsorpsiespektrometer laat val het, het dit in 

beginsel beteken ons kon geen katione analiseer nie. Ons het uiteindelik daai ding 

aan die gang gekry, en toe ons terugkom, toe stuur ons hom vir die agente. Toe sê 

hulle maar hulle kan hom nie beter regkry as wat hy is nie. 

L:  Sjoe. Ja-nee; dit is besonders. Ja, dan ‘n laaste vraag: hoe sal u Marion-eiland 

beskryf? 

A:  Ja, ek sê altyd dit is ‘n buiteluglaboratorium. Dis ‘n baie unieke plek. 
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L:  In watter opsig? 

A:  Wat vir my die groot aantrekkingskrag van Marion is,  is alles is relatief eenvoudig en 

die eksterne invloed is minimaal. So as jy kyk na die planterykdom, die hoë 

planterykdom, dan praat ‘n ou van 22, 23 spesies. So dis eenvoudig. So vir enige 

bioloog, om te verstaan hoe goed werk, hoe eenvoudiger die sisteem is, met die 

minimale menslike impakte van buite af ... Daar is nie ‘n beter leerskool nie. So daar 

is nie ‘n beter buiteluglaboratorium as Marion-eiland nie. 

L:  Sjoe; oukei. Dis reg so. En ...  

A:  En dan natuurlik ... Ek was ook, kort daarna, toe was ek Amazone toe. En ... Bates het 

‘n boek geskryf oor sy reise in die Amazone, en hy’t ‘n punt gemaak dat die mens 

moet op ‘n stadium in sy lewe in ‘n toestand kom waar jy minder is as die natuur. 

Met ander woorde, die natuur en sy magte en kragte moet groter wees as jy. En 

Marion is só ‘n plek. As jy ‘n fout maak daar, dan is dit waarskynlik weg. Die eerste 

paar keer ... Die eerste keer wat ons om die eiland gestap het was ‘n ekspedisie in 

jou kop, en die spanning daarby was enorm gewees. En ek en Anthony het dit 

gedoen. En by die tyd wanneer ons aan die anderkant van die eiland was, as iets met 

een van ons moes gebeur het, of met al twee, dan was dit weg. Daar was nie ‘n 

terugkom nie. Daar was nie radio’s gewees nie. Nou’t hulle repeaters oor die hele 

eiland. Jy kan omtrent op enige plek gaan, jy kan elke aand met die basis kontak 

maak as jy by ‘n hut uitkom. Dit het nie bestaan nie! Jy moes vir daai vyf dae, of ses 

dae, of meer, moes jy alles saam met jou dra. Daar was niks. Al wat jy kon verniet kry 

was water; verder niks. So alles wat jy dra, alles wat jy eet. En as jy nog mal 

limnoloog is, dan moet jy nog watermonsters vat. En dan moet jy daai goed dra. 

L:  En die swaar Egiptiese tente ... 

A:  En die tent. 

D:  Sjoe. Julle het seker fiks teruggekom ... 

A:  Ons het fiks teruggekom. Maar so dit is ‘n ander ballgame daai jare gewees. Maar 

minstens het jy geweet jy moet die heeltyd op jou passoppens wees: kyk wat jy 

doen; wees bedag wat aangaan; kyk na jou omgewing, en probeer die hele ding altyd 

onder beheer hou. En so het ons dit gedoen. En ons het nooit enige groot krisisse 

gehad nie. Behalwe, ek het eenkeer – my tweede ekspedisie – toe was ek saam met 

die John McNorton onder in die suide, daar by Crawford Bay. En ons het in die tentjie 

die aand gesit; ons was besig om sop te kook. En toe kom ‘n rukwind, en dié het die 

tent geruk en toe val die pot warm sop op my voete. En toe brand ek hulle dat die 

blase en goed so sit. En toe moes ek terugstap met daai goed basis toe. En dit was 

nie aangenaam nie. 

L:  Julle was seker baie bly om die basis te sien ... ! 
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A:  Ja, maar dit was ... Op daai stadium het alles toe ook deurgeskuur. 

L:  Eina. 

A:  En toe was dit net rou wonde. 

L:  Sjoe. Wat is die beste deel van Marion-eiland gewees? 

A:  Die beste? 

L:  Ja. 

A:  Die isolasie. By verre. Die feit dat jy met jouself leef, en dit óf maak of nie maak nie. 

Ek kan vir jou hoeveel van die spanlede opnoem wat dit nié gemaak het nie. Wat 

uiteindelik in sy kamer gaan sit en dat jy hom moet gaan fisies uithaal dat hy moet 

kom eet. Met ander woorde, hoe om in isolasie te oorleef. Dis absoluut uniek. Maar 

natuurlik, dié dinge verander maar. Ek dink die ouens wat in die tweede en die 

eerste en die derde ekspedisies was, het dit nog baie swaarder gehad. Want hoe 

groter die populasie word, hoe minder het jy hierde impakte. En nou het hulle die 

eksterne invloed ook, wat ons nie gehad het nie. Met ander woorde, ons het nie 

nuus gekry nie. Ons het nooit nuus gekry nie. As die Eerste Minister vervang is met ‘n 

ander ene – ons het dit nie geweet nie. Miskien as dit met ‘n teleksie deurgekom het 

van iemand. So deesdae sit die ouens en hulle lees hulle koerante op die internet en 

hulle weet alles. Die populasie is nou seker ... Die permanente populasie daar is 

seker 20+ mense op die eiland, wat baie anderster is. Die fasiliteite ... Kook, die kos 

... As ek net terugdink aan die kosprobleme wat ons gehad het ... Ons klere – hulle 

gee vir ons hierdie army ... hulle het army issue  vir ons gegee, hierdie battledress 

baadjies, wat ons nou kammakastig moes warm hou. Dit was die grootste onding in 

die wêreld! Inteendeel, jy’t kouer gekry in dié ding. 

L:  Dit het seker nie asemgehaal nie ... 

A:  Well, daar was nie sulke goed nie. Die mense het nie geweet van materiaal wat 

asemhaal nie. Daai goed was gemaak van ‘n tipe wolmengsel. Nou word ‘n 

wolmengsel nat – dit begin stink; dis ‘n disaster. Ons skoen – hulle het vir ons boots 

gegee om aan te trek; leer-boots, army boots. Nou moet jy met army boots in daai 

moerasse stap; totdat ons uitgefigure het die beste ding om mee daar te stap is ‘n 

gumboot. 

L:  Het julle enige ander voorbereiding ge- ... Het julle enigsins ‘n voorbereidingskursus 

gekry by die Departement? 

A:  Niks. Wat?! Daar was niks – geen toets, geen persoonlikheidstoets; niks. 

L:  Julle het net gegaan? 

A:  Ons het op die skip geklim en ons het gegaan. 
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L:  Nou wie’t gereël dat die Franse julle vat? Was dit ... ? 

A:  Dit was deur SCAR gedoen. 

L:  Is dit deur SCAR gedoen? So daar was ‘n mate van internasionale samewerking om 

dié ding op die been te kry? 

A:  Ja. 

L:  Oukei. En toe julle terugkom, hoe was dit om vir 4 maande geïsoleer te wees en jy 

kom terug? 

A:  Kyk, die impak van so ‘n ding op ‘n mens ... Daai een ou, Hoppie – die tweede keer, 

die diesel mechanic – hy’t altyd die storie vertel. Eendag het ek met hom gesit en 

praat ... Nou hoekom het hy gegaan? Want hy’t ‘n vrou en twee, drie kinders al 

gehad, en hy was taamlik ... hy was die oudste ou op die eiland. Toe sê hy vir my hy 

het juis eiland toe gegaan om uit te vind wie hy is. Hy sê toe hy ses jaar oud was, toe 

besluit sy ouers hy moet skool toe gaan. Toe hy uit die skool uitgaan, toe besluit die 

regering hy moet army toe gaan. Toe hy van die army af kom, toe besluit sy ouers hy 

moet nou ‘n ambag leer; toe gaan leer hy ‘n ambag. Toe hy sy N-wat-ever-dit-is 

sertifikaat kry, toe sê hulle oukei, nou’t jy mos ‘n werk; en as jy ‘n werk het, moet jy 

trou; en as jy trou, moet jy kinders hê. Hy sê hy’s 35 jaar oud en hy weet nie wie hy is 

nie. Hy’s iemand anderster se besluite totdat hy 35 is. En hy sê hy’t nou op ‘n punt 

gekom dat hy wil besluit wie hy is, en dis hoekom hy eiland toe is. Nou as ‘n ou 

terugkom, dan tref daai hele transformasie jou, want as jy nie by die eiland kon 

uitfigure het wie jy is nie, sal jy dit nooit uitvind nie. Nou kom jy in die gemeenskap in 

en dis maar weer ‘n aanpassing gewees. Dit is ‘n  ... Jy weet, ons tye ... Ons was 6 

maande daar op ‘n slag gewees. Nou ons is gelukkig. Die arme ouens wat 13 maande 

daar was ... Ek dink hulle het dit nog swaarder. Maar dit ... Ek dink dit sit iets by ‘n ou 

se persoonlikheid, wat jy nie op ‘n ander manier sou gekry het nie. En dit is ook 

hoekom ek dink vir enige jongmens wat ‘n bietjie lus is vir avontuur, daar is nie ‘n 

groter ding om so iets aan te ... as dit om só iets aan te pak nie. En dit kan enige plek 

wees. Dit kan in die Amazone wees; dit kan in Antarktika wees. Maar iewers moet jy 

jouself blootstel aan ‘n uitdaging, aan ‘n enorme uitdaging. Nie net intellektueel of 

fisies nie, maar ook interpersoonlik, want as jy op die eiland sit met 12 ouens ... 

L:  En jy kom nie met een oor die weg nie ... 

A:  Binne die eerste paar weke het jy al die stories klaar vertel. En die krisis waarmee jy 

sit, is daar is niks wat nuwe stories aanvul nie. As jy by die venster uitkyk en jy sien ‘n 

killer whale, dan sien almal die killer whale. Nou kan jy vanaand vir die ouens gaan sê 

‘julle weet wat? ek het vandag ‘n killer whale gesien’ nie. Daar is nie nuwe nuus nie. 

Nou hoe lewe jy in ‘n groep sonder nuwe prikkels of seine? Want almal ervaar die 

nuwe seine. En daar is interessante sielkundige werk hieroor gedoen. Jy begin onder 
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andere die alpha-breinpatroon verloor in jou slaap. En dit het jy nodig vir diep slaap. 

So jy verloor in beginsel wat hulle noem REM-slaap, rapid eye movement. En dis 

bekend; dit is gedokumenteer vir die ouens wat op die eiland is, of in afsondering. 

Dan moet jy dit weer stadig begin bykry as jy terugkom in ‘n normale omgewing. So 

daar is ook fisiologiese veranderinge. Jou bloedsamestelling verander, want na die 

eerste paar weke is daar nie meer vreemde kieme nie. Almal het mekaar se kieme. 

L:  Dis hoekom almal griep kry as die oorname kom ... 

A:  En dan is dit verby. Maar die arme ouens wat daar is suffer, want nou kom al hierdie 

vreemde kieme daar aan. Maar hulle het klaar al mekaar se kieme opgewerk; dit is 

nie meer daar nie. So dis interessant wat eintlik daar aangaan. Dis baie meer ek dink 

as wat ‘n ou net dink jy gaan soontoe en dan kom jy terug. 

L:  Ja. 

A:  Maar ek dink die ding is ook besig om te verander met die totale modernisering en 

die groter groepe wat die heeltyd daar is. Ek dink met hierdie bouspanne is nou 

omtrent 50 op die eiland, deurentyd. 

L:  Daar’s tye wat daar 60 mense op die eiland was. 

A:  Deurentyd? 

L:  Ja. 

 A:  Ek dink drie jaar gelede, met die oorname, was ons naby by 100 op die eiland. Dis 

chaoties. 

L:  So hoe voel u oor toerisme? 

A:  Nee wat, los maar daai plek. Los hom maar. Kyk, Valdon sal vir jou die stories vertel 

oor die aanloopbaan. 

L:  Ja, ons sal dit by hom kry. 

A:  Hy was betrokke daarby. Ek het net ‘n groot brief van kapsie geskryf daarteen 

destyds, toe hulle wil begin toerisme soontoe kry. 

L:  Ja, dit was ook hier 1986 rond gewees. 

A:  Dit was daar by ’86. Toe was die ding op sy warmste. 

L:  En net iets heeltemal ... wat nou nie heeltemal verband hou nie. Julle het seker baie 

van die katte gesien in 1971. Hoeveel katte was daar? 

 A:  Nee kyk, jy het het hulle altyd gesien. Ons het ook van die kleintjies gevang en as 

troeteldiere in die huis aangehou. 

L:  Enige name? 
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A:  Ag nee, ek weet nie. Maar hulle het altyd baklei, die katte. En ek is nie mal oor ‘n kat 

nie. So ek het hulle eenkant gelos. Dan sit die arme goed daar in ‘n draadhok, en dan 

word hulle chocolates gevoer en die Vader weet wat alles. 

L:  So daar was maar altyd van die katte wat hulle probeer makmaak het? 

A:  Altyd, altyd. Maar kyk, toe Van Zinderen-Bakker Junior daar was, toe was daar ‘n 

Alsation-hond, of was dit ‘n Labrador? ‘n Labrador or ‘n Alsation ... 

L:  Ek dink dit was ‘n Labrador; ons het ‘n foto van hom gesien. 

A:  Met die naam van Oubaas. En hy was laterhand so sieklik van al die chocolates wat 

hulle hom gevoer het. 

L:  Weet u waar dié hond nou is? Die hond het blykbaar teruggekom Suid-Afrika toe 

hulle daar klaar is. 

 A:  Hulle het hom toe teruggebring, maar hy’s lankal al dood. 

L:  Ja, uit die aard van die saak. Maar na wie ... wie’t hom ... ? 

A:  Nee, ek weet nie. Een van die weerouens het toe die hond na ‘n plaas toe gevat. 

L:  Oukei. So Oubaas was nog daar met Van Zinderen-Bakker Junior? 

A:  Van Zinderen-Bakker-hulle, ja. Dit was Van Zinderen-Bakker se groot pêl. 

L:  Maar hoe’t die hond geloop op die moeras, op die maaiers? 

A:  Nee, hy was die heeltyd in die basis; die heeltyd in die basis; nooit rondgeloop nie; 

vet soos ‘n vark – gerol. 

L:  Oukei! 

 A:  Nee, Van Zinderen-Bakker het my vertel van die hond, en hy het my gesê dis ‘n 

skande wat daar aangaan. En hy’t eindelik gesê die hond moet nou af. Die hond kan 

nie daar bly nie. 

L:  Wie’t die hond op gebring? 

A:  Ag, ek weet nie. Seker maar van PWD se ouens. 

L:  En ‘n papegaai? Weet u iets van ‘n papegaai af? 

 A:  Nee, ek weet niks van ‘n papegaai af nie. Hoekom? Sê hulle daar was een? 

D:  Ja, iemand het gesê daar’s ‘n papegaai gewees. 

A:  Nee, ek glo dit nie. Dit kan wees; miskien in die vyftigerjare. 

L:  Ja-nee, dit was waarskynlik baie vroeër gewees. En het julle enigsins nog voëleiers 

geëet, of pikkewyn of robvleis? 

A:  Nee. 
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L:  Was dit toe al meer ... Was daar ‘n spesifieke rede hoekom julle dit nie gedoen het 

nie? 

A:  Nee. Hoekom ons dit nie gedoen het nie? Nee, ek weet nie. Ek kon my net nie indink 

dat ek moet ‘n pikkewyn gaan eet nie. 

L:  Oukei! 

 A:  Of ‘n pikkewyneier moet gaan vat nie. Ek dink nie in daai twee ekspedisies wat ek op 

was, het iemand ooit so iets gedoen nie. 

L:  Ja. Sal julle dit dalk gedoen het as die kos opgeraak het? 

A:  Ek weet nie. Ek weet nie. Waarskynlik. Kyk, dis maar wat die ou see- ... die 

robbejagters maar gedoen het. Hulle het maar van die pikkewyne en die robbe 

geleef. 

D:  Ja. Wie was dit nou ... ? Een lid van SANAE 1 ... 

 A:  Het hulle geëet? 

D:  Nee, maar hulle het wel ‘n Noorweegse resepteboek gekry ... 

A:  O?! 

D: ... met resepte in ... 

A: Kan jy dít glo?! 

L:  ... vir robvleis voorberei ... 

D:  Ja. Vir “penguin heart”, “savoury penguin heart on toast”, en sulke soort geregte. 

L:  En allerhande ander robvleisresepte wat nie baie appetising lyk nie. En dis alles 

gemaak met Bovril. 

 A:  Nee, maar kyk, die goed is so taai. Kyk, dit was soos die hoenders wat ons daar gekry 

het tydens ons eerste keer. 

L:  Is die hoenders toe almal dood, na die eerste ... ? 

A:  Ons het almal toe ... Ek het vir die ouens gesê ek kan dit nie oor my hart kry dat 

hierdie arme goed in daai wind en reën onder daai dakkie moet sit nie. En ek het ... 

Ou Fanie het die laaste hoender doodgemaak. 

L:  En die skaap, het julle hom opgeëet? 

A:  Heeltemal. 

L:  Hoe was sy vleis? 

A:  Fantasties. 

L:  Die skaap het seker op Blechnum geleef? 
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A:  Well, as dit ... Ja, en waarskynlik op daai Agrostis, daai grassies. 

L:  O ja. Het julle die skaap ... 

 A:  Ek dink Blechnum is baie bitter. 

L:  O ja, dis ook moontlik. 

A:  Nee ... So daar’s genoeg gras vir die diere gewees. 

L:  Maar die omstandighede was net ... ? 

A:  Maar net die omstandighede, en die feit dat die arme ding daar geloop het en sy 

hare heeltemal oor sy oë gegroei ... Ek het gegaan en ek het toe met my mes sy oë 

oopgesny, die hare weggesny. Maar ... Die ander ding is, hy was heeltemal amper 

lam. Jy weet, hy’t geloop, maar ook maar nie geloop nie. En ek dink dit was deel van 

hierdie hare van hom wat hom uiteindelik so ... Ek moet daai foto’s gaan soek. 

L:  Het julle iets in sy maag gekry? Het julle gekyk na sy maaginhoud? 

A:  Nee. Die goed is maar in die see ingegooi. 

L:  O! 

 A:  Kyk, ons was ... Niemand het eintlik mooi geweet hoe slag jy ... Toe besluit ons die 

medic ... 

L:  Hy sal die beste weet! 

A:  Hy moet weet; Fanie moet weet. En Fanie het hom toe geslag. 

L:  En die skaapvel? Is dit ook weg ... ? 

A:  Wat van die vel geword het het ek geen idee nie. 

L:  Is daar mense gewees wat sê nou maar van die ou skeepswrak, die goed wat daar 

rondlê, van sê nou maar die Solglimt of so, wat dit saamgevat het huis toe? 

A:  Ek weet van ouens. Kyk, die ouens – tot en met omtrent 1970 – het maar artefakte 

gevat en het die goed huis toe gevat. Byvoorbeeld, ons het nog baie van hierdie 

sousbotteltjies gekry. Ons het by die een plek ‘n hele kassie vol sousbotteltjies gekry; 

hierdie ... amper soos HP Sauce. 

D:  O! 

L: Watse plek was dit gewees? 

 A:  Daar wat ek vir jou daai foto daar onder by ... Nee, nee; in die suide. As jy omgaan 

van Crawford, daar naby Kampkoppie ... 

L:  Oukei ... 

A:  Waar daai grotte was. 
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L: O ja! Daai Seals Caves, ja. 

 A:  Die Seals Caves. Nou daar was ‘n hele houtkassie, met 24 – nee, ek dink daar was 

twee botteltjies uit gewees – van daai HP Sauce nog daar gewees.  

L:  Wat het julle met die kassie gedoen? 

A:  Ons het ... Ek het dit daar gelos. Ek het genoeg goed gehad om te dra. Daar was 

wynbottels gewees; pragtige ou wynbottels. Daar was grawe; daar was gewere 

gewees. Daar was ‘n pistool gewees; potte. 

L: Jis, ‘n hele ... Is dit in ... ? 

 A:  Maar ek dink die katvangers het meeste van daai goed weggedra. 

L:  Oukei ... 

A:  Ek dink daai ouens ... Well, hulle het daai eiland laterhand so vertrap. Hulle het in die 

nag feitlik om die eiland gestap, of oor die eiland. Dit was ... En ek dink enige ding 

wat hulle kon wegdra, het hulle weggedra. 

L: In ’86, was daar katjagters gewees al? 

 A:  Ja. 

L:  Oukei. Baie dankie. 

A:  Plesier. 

END VAN TRANSKRIPSIE 


