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JANêTJIE VAN DER MERWE 

Datum:   4 Maart 2010 
Plek:    Pretoria 
Vraagsteller (V):  Lize-Marie van der Watt | Geskiedenis Department |Stellenbosch Universiteit 
Antwoordsteller (A):  Janêtjie van der Merwe | Dogter van Dr André le Roux van der Merwe| SANAE 1 
   Mediese Dokter | 1960 
     
V: Nou die eerste wat ek wil weet: hoe het dit gebeur dat jou pa Antarktika toe is? 

A:  Weet jy, van wat ek kan onthou ... Ons het ... Hy was ‘n mediese dokter. Ons het op Vryheid 

gebly, en in ’56 het ons Pongola toe gegaan, waar hy gaan boer het. Hy het ‘n plaas gehad en hy 

het met suikerriet en sitrus geboer, hy en my ma-hulle. En hy was baie betrokke by die politiek en 

hy het ‘n klein, wat ons in daai genoem het ‘n swart, praktyk gehad; ‘n kontantpraktyk. Maar hy 

het nie meer voltyds as mediese dokter praktiseer nie. En ek dink hy’t die boerdery ... Hy was vir 4 

jaar in die boerdery, en ek dink hy’t net ... Die advertensie was in die koerant en hy’t besluit hy 

gaan aansoek doen. En dit was vir hom ‘n hele career change gewees, jy weet. Dit was eintlik 

wonderlik, want ek dink hy was so in sy veertigs gewees – hy’s in 1916 gebore, so hy moes 

omtrent ... Dit was die 1960 een; ‘59 het hy aansoek gedoen. En toe het hy dit gekry. En ja, ek 

dink hy wou ook bietjie ... Ja, dit was ‘n loopbaanverskuiwing, jy weet. 

V: Het hy vooraf met julle gepraat daaroor dat hy gaan aansoek doen? 

A:  Ag, hy’t so iets genoem. Hy’t natuurlik met my ma gepraat, maar hy’t net gesê. Maar ek was toe 

nog op die plaas, maar my ouer broer en suster was in die koshuis, en dan my jonger broertjie 

was ook op die plaas. 

V:  Is dit? 

A:  Ja, op Pongola. 

V:  En toe hy nou hierdie werk kry, hoe’t hulle aan julle verduidelik wat hy nou gaan doen? 

A:  Jong, ek dink nie hulle het ooit eintlik vir ons verduidelik nie. Hulle het maar net gesê hy gaan nou 

vir ‘n jaar weg wees. En dit was lekker, want jy weet, hy was maar kwaai, en dan as hy ... Jy weet, 

ek het nogal ... Dit was vir my lekker as hy weg is. Maar dit was vir my wonderlik toe hy ook 

teruggekom het, jy weet. 

V:  Ja. 

A:  Hy was ... Ja. Hy’t vreeslik hard gewerk, so mens het hom nie altyd gesien nie, jy weet; en goeters. 

V:  Het hulle vir julle verduidelik waar die Suidpool is? Of hoe’t hulle dit probeer ... ? 

A:  My ma het seker ... Ek weet nie. Ek weet net presies hoe lyk die vasteland, jy weet. Hulle het dit 

seker vir ons gewys, maar ek kan nie dit onthou nie. By ons was dit maar ... wat noem hulle dit? ... 

Jy moes maar die ingligting optel. My broer en suster ... My broer was geweldig slim en het altyd 
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opgelees en tekere gegaan, so hulle was altyd presies geweet wat aangaan. Ek het maar hier 

agter aangetag, so ja, ek dink ons het eintlik ... Maar in daai dae het ons maar oor die radio 

geluister, jy weet, toe hulle weg is. Al nuus wat ons gekry het toe hulle vertrek het, was oor die 

radio. En jy’t maar oor die radio gehoor waar die boot is en waar dit is en waar dat is. 

V:  En het julle dan saam gaan sit en luister om die radio? 

A:  Well, ons was toe eintlik al weer aan die gang ... Waar was ek gewees ... ? Ek weet net my ma was 

eendag baie ontsteld, want die boot was net vir ‘n dag of twee uit, toe die kelner oorboord geval. 

En sy was verskriklik ontsteld, want hulle het net gesê daar’s ‘n man oorboord, en hulle kon nie sê 

wie dit is nie, en sy’t gedink dis my pa. En ja; so. Maar dit het ons maar oor die radio gehoor, jy 

weet. Hulle sal seker vir ons laat weet het as dit hý was wat oorboord was, maar ... Ja, ons het 

maar radio geluister; ja. 

V:  En hy was toe weer daar gewees twee jaar later?  

A:  Ek weet nie. Ek dink in ... Was dit twee jaar later, of in 19... Was dit 1967 ... ? Ek het nie opgevang 

op die ding ... Hy het net gegaan saam met die boot. Ek dink dit was bietjie later, vir navorsing. 

V:  Oukei. 

A:  Ek dink dit was in ’67, want ek sien hierdie skyfies sê ’67 en ‘68. 

V:  So hy’t nooit weer gegaan vir ‘n hele jaar nie? 

A:  ’66, ’67. Nee, nee; hy’t net vir ‘n jaar gegaan; ja. 1960; op die eerste ekspedisie; ja. 

V:  Nou het hy gereeld daaroor gepraat, oor sy ervaringe? 

A:  Hy het die heeltyd skyfievertonings gehad! En toe ek 13,14 ... Ja, en ek en my vriendinne – hy’t 

altyd vir ons saamgevat vir company – dan ry hy Ermelo toe of Witpoortjie of waar ook al, en ons 

het so ‘n Austin-bakkie gehad, en ons moes agterop sit; ons het nie ‘n kar gehad nie. En dan sit 

ons maar agter onder ‘n seil. En dan het hy skyfieprojektor en alles en dan kom ons in die stadsaal 

van Witpoortjie of whatever aan, en dan wys hy nou die skyfies. Maar ons het nie altyd deurgesit 

en gekyk nie; ons was bietjie verveeld. Jy kan ... 

V:  Waaroor het hy dan gepraat by die skyfievertoning? 

A:  Hy het presies vertel van die ekspedisie. Dit was die dae voor televisie en voor enige ...  jy weet, 

voor enige kommunikasie behalwe die radio. So hy het baie ... Ek weet hy was ‘n vriend van Kosie 

Jooste, wat saam met hom ... want die SAUK was toe op die boot ook gewees in 1960, en hy’t 

goed bevriend geraak met Kosie Jooste. So daar was gedurig goed op die radio, maar ... Ja, hy’t 

altyd gepraat daaroor. 

V:  En met julle? Sommer net ... ? 

A:  Ja, ek dink nie altyd ons het so belanggestel nie, jy weet! 

V:  Ja, dis waar. 
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A:  Ek was ‘n teenager. Ek het in heeltemal ander goed belang gestel as in Antarktika, so jy weet ... Ja. 

En toe’t hy begin met sy navorsing in woestyne en in Antarktika en goed, so. 

V:  Was daar mense oor wie hy gepraat het wat saam met hom was op Antarktika, of waarmee hy 

kontak gehou het? 

A:  Ag, ons weet net presies wie al 10 ekspedisielede was en ons het ... Nee, hy’t nooit negatief van 

iemand voor ons as kinders gepraat nie, so ons sal nie weet wie was moeilik en ... Want ek kan nie 

dink hoe hulle as 10 mense vir ‘n jaar lank saam kon bly sonder om mekaar te wil doodmaak nie. 

En Dick Bonnema was ‘n vriend van hom gewees. Jy weet, Dick het na die tyd altyd kom kuier, en 

ons was baie mal oor Dick gewees. 

V:  Het hy vertel ooit wat hulle in die aande gedoen het op die basis? 

A:  Weet jy ... nee. Hy het ... Ek dink hy’t ... Hy’t ‘n kookboek hier weg van my ma ... Maar wat hulle 

op die basis gedoen het ... Ek dink ek was te jonk om ... Ek het nie eintlik, soos ek sê, belang gestel 

nie. Ek het belang gestel in partytjies en in klere en in sulke goed! So ek voel so bietjie sleg, maar 

ek het nie daarin belang gestel nie. 

V:  Nee ... Jy sê hy’t kookboek van jou ma hier weg? Het sy hom bietjie leer kook vooraf? 

A:  Ja. Hy moes ‘n bietjie kooklesse neem. En hy het so ... Ek dink nie dit was “Kook en Geniet” nie, 

maar ek moet daai boek eintlik soek; hy is hier iewers. Ja, ja; dit en ‘n Bybel. 

V:  Dit en ‘n Bybel? O, oukei! En dan het jou ma hom so half ook net so paar tricks geleer. 

A:  Ja, en ek dink hulle het ook ‘n bietjie kooklesse gehad voor die tyd. 

V:  Formeel ... 

A:  Ja, formeel. En ek weet, omdat hy die mediese dokter was, moes hy ook ‘n bietjie oor 

tandheelkunde byleer; hoe om tande te trek en so. Maar ek dink hy kon dit al doen, maar ek dink 

hulle het hom ... Hy moes so bietjie double-up vir die ... as tandarts. 

V:  Wat onthou jý van hierdie tyd; hierdie jaar wat hy weg was? 

A:  Weet jy, ons was toe in die koshuis in Meisies Hoër, hier in Pretoria. Dit was my Standerd 6-jaar. 

En my ma ... Ek dink dit was moeilik vir my ma, jy weet. Sy’t in ‘n woonstel in Sunnyside gebly en 

hy was daar, en die plaas was in die mark; hy wou toe nie meer boer nie. So sy moes al daai 

besigheid, al daai goed moes afgehandel geraak het terwyl hy in die Suidpool was. En die briewe, 

die korrespondensie wat hulle gekry het, was slegs per teleks, of ... Jy weet, en dan ... So niks was 

privaat nie. En ... Wat is ... ? Is dit Ben Erasmus? Wat was Erasmus se naam gewees? Hy was die 

operateur gewees. En so ... Ek dink dit was baie moeilik vir my ma, want hy wou die plaas verkoop 

het. Ek dink hy het moeg geword vir die plaas; die hael – daar was haelskade op die sitrus; daar 

was te veel politiek betrokke; en ek dink hy’t besluit hy wil ‘n nuwe loopbaan volg. So ek dink 

terwyl hy daar was, het hulle al daai besigheid moes afhandel. Jy kon nie te veel woorde op ‘n 
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slag teleks nie; die briewe was net een maal ‘n week, wat jy kon kontak hê met hulle, dink ek. Ek 

dink dit was net een maal ‘n week.  

V:  Kon sy dan nog telekse stuur Antarktika toe? 

A:  Sy moes dit via iemand stuur, seker via die Departement Vervoer? 

V:  Ja. 

A:  Sy moes haar brief seker oorstuur soontoe of whatever; ek weet nie. 

V:  Het sy ook net ‘n aantal woorde gehad, of kan jy nie onthou nie? 

A:  Ek dink so. Ja, ek dink hulle moes baie ... So óns het nie vir hom geskryf nie. Ons het geen kontak 

met hom gehad nie. Sy’t maar gesê wat ons doen en waar ons is. En ek weet my broertjie is nog 

raakgery deur ‘n kar en hy was sleg seergekry. So daar was baie krisisse in daai jaar. Jy weet, dit 

was nie maklik; ek dink dit was baie moeilik vir my ma. Ek dink dit was moeilik. En daar was nie 

baie geld nie, want van die geld moes die plaas uitsorteer en ... jy weet; so. 

V:  Ja. 

A:  Dit was nie ... Vir my was dit Standerd 6; dit was ‘n nuwe ondervinding. Ek was in die stad; ek hou 

van Pretoria, jy weet! So ja, dit was ‘n nuwe ondervinding, maar ons het nie ‘n kar gehad toe nie. 

Dit was in 1960. My ma kon nie eintlik bestuur nie, so ons moes ... ja. Maar my oom en tante was 

hier, in Arcadia. En hulle was wonderlik vir ons. En die ander – jy weet, die familie. My ma se 

broers was hier, so hulle het haar baie ondersteun. 

V:  Het jou vriende jou ooit uitgevra oor waar jou pa is? 

A:  Ja ... Almal het geweet, in Standerd 6, hy’s in Antarktika. En toe daarna, die volgende jaar, het ek 

altyd ... Ek was baie lui op skool, dan moes ons sê ... Ons moes ‘n bring and ... Ons moes vertel. 

Toe bring ek ... Ek het altyd ‘n bring and show gebring; jy weet, ‘n bring and tell. Dan vat ek al my 

pa se klere, en hy’t hierdie string vests gedra; dit was ‘n nuwe ding, want hulle het geglo dit hou 

die isolasie ... die lug isoleer tussen hierdie string vests. En Christine van der Horst, wat toe die 

hoofmeisie was, sy glo nou nog daarby. En haar man moet tot vandag toe ‘n string vest dra omdat 

ek in Standerd 7 gesê het dit is wat hulle in Antarktika gedra het! 

V:  (Lag.) 

A:  So ons het ons doodgelag! So ek het maar altyd net goed gebring van Antarktika af en gewys. Ja, 

almal het geweet hy was daar. Hy’t tien teen een nog ‘n skyfievertoning ook daar gegee. En by 

Seuns Hoër, jy weet. 

V:  Ja. 

A: Ja-nee, hy was baie aktief met sy goed; ja. 

V: Het jy gesê julle het hom gaan haal op die hawe ... wel later. 

A:  In Kaapstad, ja. Dit was seker Januarie 1961; ja. Dit was vir my wonderlik toe hy terug is, ja. 
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V:  En om die skip te sien? 

A:  Weet jy, toe ons daar aangekom het, was die skip klaar in die hawe, so hy’t miskien in die nag 

ingekom en gedok. En hulle ... Ons, ek was eers bietjie later toegelaat, toe die ander afgekom het; 

ek weet nie hoekom nie. Maar toe sien ek my pa. Dit was wonderlik. 

V:  Het hy anders gelyk? 

A:  Nee, nee. Hy was so in sy veertigs, ja. 

V:  Het hy ook sy baard gegroei in Antarktika? 

A:  So nou en dan so bietjie; nee, maar hy’t nie eintlik nie. Nee, hy’t geskeer. 

V:  Is dit? 

A:  Ja. 

V:  Dis snaaks ... ! Het dit sy lewe baie beïnvloed, die jaar op Antarktika? 

A:  Ja, want ... Ja, dit het sy hele loopbaan verander. Ek dink dit het vir hom rigting gegee, want hy is 

in 1969 oorlede. Hy’s baie vroeg dood. Hy is op 53 dood aan ‘n hartaanval. Maar daai laaste 9 jaar 

van hom dink ek was vir hom absolute wonderlike jare wat sy loopbaan betref. Want hy’t toe by 

die WNNR kom werk, by Voedselnavorsing, onder Dr Kwas en hy het die absolute vryheid gehad 

om navorsing te doen vir 9 jaar onder ... Dit het gegaan oor oorlewing in abnormale 

omstandighede. Ek weet nie of jy kan oorleef nie, maar hy het maar altyd goed daaroor ... Dis 

hoekom hy weer teruggegaan het Antarktika toe, maar net op die boot, soontoe en terug – so dit 

was altyd ‘n 3-maande rit. 

V:  En die besluit van jou broer? Leef hy nog? 

A:  Nee, my broer is ook oorlede. Hy is in ... My broer is in ’65 oorlede, einde ’65, en my pa is einde 

’69 oorlede. Ek dink dis ook baie ... Dit is tien teen een ‘n groot rede oor my pa in ’69 oorlede is. 

Maar my broer was baie jonk; hy was baie, baie slim en het baie hard gewerk. Jy weet, hy’t sy 7 

onderskeidings in Matriek gekry; 6 of 7. 

V:  Sjoe! Vir daai jare was dit fantasties. 

A:  Ja, vir daai jare was dit baie goed. En hy was wonderlik gewees. So tussen 9 en 10 het die skool 

hom afgegee om ... My pa het toe gereël dat hy op die boot gaan om hom te gaan haal. 

V:  Waar het die inisiatief vandaan gekom, van jou pa af of van hom af?  

A:  O, van hom! Hy’t voor dit nog met die fiets Pietersburg toe gery om vir Dr Garbers, sy mentor, te 

gaan kuier. Dit was nie die Dr Garbers, die Hoof van die WNNR nie; dit was sy broer, wat die Hoof 

van die RGN was. Maar toe was hy nog by die Universiteit van die Noorde met sy vrou. En hy’t 

met sy fiets gery. Hy was verskriklik ondernemend; verskriklik ondernemend. Want na dit, het hy 

toe die jaar toe hy klaarmaak met skool, het hy sy passaat oorgewerk, op ‘n boot Europa toe, en 
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hy’t toe op die Polar Hav of die Polar Bjorn gaan werk; gaan robbe jag. Dit was nie politically 

correct nie, maar dit was in daai tyd ... 

V:  Daai tyd was dit nog baie politically correct! 

A: Daai hele Newfoundland, oral, gaan robbe jag. Vir 3 maande of 6 maande, en toe’t hy vir 6 

maande in die Krupps-fabriek in Duitsland gewerk. Toe kon hy vlot Duits praat toe hy terugkom, 

en toe’t hy UP toe gegaan; Tukkies. 

V: En het hy dit geniet om met die boot af te gaan Antarktika toe? 

A:  O ja, ja ek dink hy het. Ek weet hy moes aartappels skil; ek dink hy was maar ‘n kombuisklong. 

V:  En hoe was dit vir hom om sy pa daar te sien op die ys? 

A:  Ek weet nie. Jy weet, ek weet nie ... Hulle het ook nie eintlik ... 

V:  Het hy op Antarktika self gekom? 

A:  Kyk, die basis was diep ... En hulle het nie tot by die basis gegaan nie. Hulle het net tot by die 

ysbank gegaan waar die boot gemeer het. 

V:  En hoe het jou ma nou daaroor gevoel dat haar seun ook nou weggaan? 

A:  Well, ek was te jonk. Ek het maar net gedink o, Henk gaan ook nou Suidpool toe. Ja, jy weet; hy 

gaan nou by sy pa ...  

V:  Wou jý ooit Suidpool toe gaan?! 

A:  Nee; nee, ek ... Nee! Ek het nie eintlik ‘n behoefte gehad toe om te gaan nie. 

V:  So wat dink jy het Antarktika, na jou mening, vir jou pa beteken? Sy ervaring daar, behalwe ... 

A:  Well, ek dink dit het ‘n geweldige invloed op sy lewe gehad daai jaar; geweldige invloed. Op sy 

lewe en op sy toekoms, want daai hele navorsing wat hy daar gedoen het alles ... Ja, dit was vir 

hom ... Ek dink die laaste 9 jaar van sy lewe ... Dit het absoluut meaning gegee, jy weet. Ja, so at 

least het hy dit gehad, jy weet. 

V:  Ja-nee, dit is goed. Wel, dis eintlik al wat ek nou wou vra. Is daar nog iets wat jy wil sê oor ... ?  

A:  Nee, dis maar net dat dit ... daai lede was so vasgebrand, hulle name, in ons koppe. Jy weet, ons 

het presies geweet wie is wie en wie doen wat. En na die tyd het hulle vreeslik kontak gehou, dink 

ek; jy weet hulle almal. Hulle was ‘n baie close-knit groep. Maar ek dink Martin sal vir julle ook 

meer daarvan kan vertel. Ek dink Martin was ook ‘n wonderlike anker daar. 

V:  En die mense wat hy na die tyd ontmoet het ... Moes hy toe personderhoude voer? 

A:  Ja ... 

V:  Het hy meer bekend geraak na die tyd? Was daar ‘n tipe helde-ontvangs gewees op die hawe? 

A:  Nee wat, ek dink nie so nie. Ek weet die WNNR ... Dit was altyd op die radio, jy weet, die storie. So 

dit was soort van ... net van belangstelling. Jy weet, die mense het belanggestel, maar wat dit 
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betref weet ek nie ... Daar was seker ‘n paar dinees en goed; ek kan sien van die foto’s. Maar ek 

kan nie onthou nie. Nee, ag ek dink dit was maar meer ‘n navorsingsding, jy weet. 

V:  En toe julle hom gaan haal het op die hawe, was daar baie kamera’s gewees, of persfotograwe? 

A:  Nee ... Hulle was seker daar, maar soos ek sê, ek weet nie hoekom nie, maar ek was later daar.  

V:  Eers later toegelaat ... ! 

A:  Ek weet nie waar hulle was nie. Maar ek dink hulle het seker maar ‘n perskonferensie gehad; 

veral in daai dae, jy weet. En ek onthou toe my broer ... is op die trein hier weg Kaap toe. Toe’t 

hulle ‘n foto van hom geneem waar hy op die trein is. En my ma het vir hom so ‘n snaakse klein 

mussie gebrei, jy weet, vir Antarktika – ek dink nie dit het veel gehelp nie! Maar toe moes hy dit 

aanpas en dit lyk toe so simpel daarmee, en dis alles toe nou in die koerant. 

V:  Kon julle briewe vir hom saamstuur met die skip? 

A:  Seker ja; ek dink ... 

V: En presentjies. 

A:  Ja. Nee, ek weet nie of my ma ... Miskien het sy bietjie kos gestuur; ek weet nie. 

V:  Boerebeskuit! 

A:  Ja, maar ... Maar wat in interessant was ... Ja, daai eerste ... Die boottrip, jy weet, want ons het dit 

daagliks meegemaak en geluister na die nuus. Want eerstens was dit die ou wat oorboord geval 

het, en toe was dit ... Daar’s nog iemand dood. 

V:  Ja, daar’s nog iemand dood. 

A:  Ja. Was dit in die enjinkamer of iets ... ? Ek weet nie wat nie ... En toe sit die boot vas; en toe sit 

hy vir lank vas. En toe kom daar ‘n Russiese ysbreker en haal hulle uit. Maar ons het vir dae lank 

geluister, of twee weke, hoe hulle vassit. En dis gevaarlik, want die ys kan dan opbou ... die pakys 

kan op teen die boot. 

V:  Ja. 

A:  So ons het dit daagliks gevolg; jy weet dit was daagliks op die nuus. 

V: Maar die terugrit was nou nie regtig op die nuus nie? 

A:  Nee, nee; nie sover as wat ek kan aflei nie, nee. Dit was maar daai rit soontoe – ook omdat daar 

so baie goed verkeerd gegaan het. 

V:  Ja, ek kan dink! 

A:  Maar gelukkig is dit nou in die boek. Maar ek onthou net dit was ‘n stresvolle tyd vir my ma ook 

daai tyd. So ons as kinders was bly hy lat kon gaan, want dan is die dissipline bietjie ...  

V:  Bietjie minder! 

A:  ... bietjie minder ... uit die huis uit. Maar ek dink dit was maar ‘n moeilike tyd vir haar. 
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V:  Ek kan dink ... 

A:  Wat het Salomé gesê? Was dit vir haar ... ? 

V:  Ons het ook vir haar gevra, en sy’t ook gesê dit was maar soms tough gewees. Dit het vir haar 

gevoel asof sy nie meer ‘n man het nie. 

A:  Ja, ja. Want hulle is so ver en die kommunikasie was so argaïes, jy weet, en niks is privaat nie. Jy 

kan net deur radio kommunikeer. 

V:  So die ou wat die radio gedoen het, weet ook als wat gebeur. 

A:  Ja, absoluut; absoluut. 

V:  En was hy net so kwaai toe hy terugkom? 

A:  Wie? My pa? 

V:  Ja. 

A:  Well, sort of ... Hy was nie ... Hy was nie kwaai nie; hy was eintlik maar meer hard gewerk en 

ongeduldig. Nee, glad nie; nee. Maar toe was ek ook al groter en hy’t dit eintlik geniet om sy 

kinders daar te hê. Maar dit was maar ... jy weet. Maar dis nie asof hy toe nou begin kook het nie. 

V:  (Lag.) 

A:  En hy het gebak, maar ek dink daai goed is meer in die boek; as ek daaraan dink is dit omdat ek 

die boek gelees het miskien; ja. 

V:  So hy’t toe nou nie jou ma uitgehelp in die kombuis toe hy nou terugkom nie? 

A:  Nee, nee. Hy was nogal nie sleg nie; hy was nogal ... Hy’t gehou van domestic goeters, jy weet. Jy 

weet, hy kon goed brei! 

V:  Is dit?! 

A:  Maar hy’t ‘n paar vingers verloor met houtwerk, so hy was ... Hy was goed, ja. Hy kon goed 

operasies doen en brei en alles sonder daai paar vingers – die boonste deeltjies, jy weet. 

V:  Was hy baie lief vir houtwerk? 

A:  Ja, ja; op Vryheid. En toe eendag toe hy saag, toe saag hy ... ek dink die pinkie, en toe lig hy 

hierdie vinger en toe saag hy weer die middelste vinger af. 

V:  O, so hulle het hom met af-vingers en al Antarktika toe gestuur? 

A:  Ja, ja. Hy was baie vaardig. 

V:  So hy was heeltemal vaardig gewees? 

A:  Ja, ja. Ja, dit was maar net die boonste lede. 

V:  Het hy vir julle ‘n presentjie gebring uit Antarktika? 

A:  Wat kan hy bring?! 
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V:  ‘n Blokkie ys! 

A:  Nee ... Daar was ... Laat ek bietjie dink ... ‘n Robvel; ons het ‘n robvel gekry. En daar was ‘n mooi 

geweefde kleedjie wat hy van die kaptein op die skip gekry het, wat hy gebring het. Ja, maar dit 

was maar baie ... 

V:  En string vests ... 

A:  En die string vests! En kyk, hy’t ... Ek het nou nog van sy kiste wat hy gebruik het, wat ... Hulle het 

sulke houtkiste gehad wat die goed ingegaan het. Ek het dit in fact – dis hier iewers; ek moet vir 

julle wys. 

V:  Ja, asseblief! Wat hulle al hulle besittings moes inpak vir die skip, en ook in die basis ... 

A:  Yes. Dit was voor containers; ja. 

V:  Sjoe! 

A:  Ek moet net gaan kyk waar dit is. Ek het een houtkis ... En dan die truie was hierdie dik 

Noorweegse truie wat so dubbelgebrei was, jy weet, met daai ... Jy sal dit sien op al die foto’s. Dit 

was so swart, met so wit dingetjie in. 

V:  Ja, nou vandag ... Ek dink aan Gore-Tex en al hierdie fancy liggewig goed! 

A:  Ja-nee, daai dae was dit die string vests – dit was absoluut state of the art. 

V:  Het hy string vests daarna gedra nog? 

A:  Ja, hy het nogal. Ek dink dis hoekom ek dit nou in my ou klaslessie gebruik het! En dis hoekom 

Christine se arme man nou nog string vests dra, jy weet! 

V:  Chris dra ook nog string vests; hy’t vir ons gewys! 

A:  So ja-nee, ek dink ... En hulle was maar wol, 100% wol. Hulle het maar gedoen wat die Noorweërs 

gedoen het, want hulle het die basis oorgeneem by die Noorweërs. 

V:  Het julle ooit Noorweërs ontmoet daarna? 

A:  Ons het nie, maar hy het met die kaptein bevriend geraak op die boot. 

V:  O, oukei. 

A:  Ja, en dis hoe my broer toe nou ook ... Omdat hy bevriend was met die kaptein, het hulle toe ook 

nou oorgegaan ... 

V:  Gaan en gaan robbe jag. 

A:  Ja. Ja, dit was ... Die omgewing het redelik verander toe ... 

V:  Ja, dit het. 

A:  Ja. 

V:  Nou maar baie dankie. 
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A:  Dis al wat ek vir jou kan sê. Dis al wat ek kan onthou. 

V:  Nee, dis doodreg; dis genoeg. 

END VAN TRANSKRIPSIE 


