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DIE WIT HORISON deur ANDRE LE R. VAN DER MERWE
( Uitgewers Human en Rousseau, Kaapstad).

Suid met van dcr Merwe. Dit is geen van der Merwegrap nie, want van der Merwc I lET suid gegaan en hier in
hierdie nuwe bock, die eerste boek in Afrikaans oor Antarktika, vertel Dr. Andre van dcr Merwe van die dierlewe op
die plaatys, van die fantastiesc ysformasies en die lewe van
een grocpie mense oor 'n tydperk van 'n jaar onder naby
die suidpool en dit allcs in die Afrikaanse idioo m. Die
skrywer beskik oor die gawc o m 'n paadjie tc baan tussen
die strcng wetenska plike en die allcdaagse ge beure wat
hulle op Antarktika o ndcrvind het.
Vanaf 1774 toe Kapt. James Cook vir die eerste keer 'n
mensc blik op Antarktika ge wcrp het , tot vandag toe, bly
daardie wereld in mistick gchul. Ons gedagtes vloei oor
die baanbrckerswerk va n Palmer, Weddell, Ross, Bell inghausen, Wilkes, Byrd en Fuchs, en die bekendste van alma I,
Robert Falcon Scott en Shack leton. Pioniers, alma! van
hulle en nou by hierdie lys kan o ns o ns eie Suid-Afrikaanse
medcburgcrs se name noem, waaronder die skrywer resorteer. Weliswaa r, toestande is heelwa t meer beskaafd as aan
die begin van die ceu toe Scott so tragies sy lewe ve rloor
hct, maar dit verg moed en durf om by so 'n ekspedisie aan
tc sluit, nie so seer alleenlik om fisieke redes nie, maar om
gecstelike en sielkundige oorwegings ook. Soos die telegram van die Sekretaris van Vervoer na die terugkeer van
die eerste Suid-Afrikaanse hondeslee-ckspedisie gelui het,
,Dit is weer 'n bewys dat Boer se kind ho m in aile omstandighcde kan aanpas', bevest ig dit die feit dat wat ander
nasics kan docn. ons ook kan doen.
Vir iemand wat inligtin g oo r Antarktika sock met die
gedagtc o m 'n jaa r by o ns SA AE-basis te gaan deurbrin g,
is hicrdie bock natuurlik ideaal, want hicr kry ons 'n insig
in die wei en wee van die t ien mans wat die eerste SuidAfrikaa nsc span na Antarktika gevorm het. Wic was hulle?
Wat he t hullc daa ronder in die suide uitgerig'! Is dit baie
koud in Antarktika'' Wat docn mens die ganske dag van
elke week. van elke maand , van ecn hele vo llc jaar? I toe
lyk die 11Uise of o nderdak va n hierdie mense? AI hierdic
vrae en nog baie mec r wo rd in hierdic boek beantwoord.
Mensc wa t reisve rhale gen iet. en in bcsonder oor Antarktika, sal hicrdie bock uiters interessant vind. Die seereis

op die klein Noo rse boot, die Polarbjorn , word noukeurig
beskryf. Tragies die dood van twce be manningslede. Soos
'n wo nderwerk die verskyning van die Argent ynse ysbreker.
die San Martin , wat hu lle na ' n vo lle week van vassit in die
ys, verlos het, en 'n hele vier-cn-twi ntig uur deur die dik ys
geleide gedoen het. Die San Martin ,het o ns in die berghoe
ys gekry toe ons moed in ons mukluks gesink hct . .. Net
die sicn van ander gesigte hct ons opge beur, selfs at sou
huUc ons nie kon gehelp het nie. Net die aan blik van 'n
andcr lewe as die Jewe om ons, was ' n o pbeuring. Slegs
daa rop sou ons vir 'n baie lang ruk ko n teer en genoeg he
o m oor te gesels.'
Aan humor ontbreek dit in hierd ie boek nie ve ra! in die
beskrywing van die mense self. Dick, die Hollander, was
die outoriteit o p die gcbied van die biefstuk. ,Terwyl Dick
die laaste krieseltjie in jou bord uitgekrap het , het hy ter
aanmoedigi ng vir die maagsappe gese : ,Lekker, ne! " Van
dieselfde Dick kry ons tee n die end van die bock hie rdie
verdcre beskrywing : ,Dick was baie hees geskree agtcr die
honde.
Hy het sy eie Hollands-Engelse bastertermc vir
aansporing en bevele o ntwerp, aa ngesien hulle nie na die
gewone terme uit 'n nuwe keel wou luistcr nie. 'Come on,
boys ! ' en ,Trek , you vreksels! ' Hierdie ekshortasics het
vuu r in hul bloed geblaas.'
Van die heenreis toe hulle so vassit in die ys, kry ons
hierdic penskets : ,Chap pie en Kosie het vir hullc 'n
skryftafcltjie van appelkissies in hulle kaj uit gemaak. Toe
Tallie hulle vra wat hulle bedoeling is, het die gemoedelike
Chappie geantwoord : ,Ons rig ons in om soos Shackleto n
van o uds op die boot tc oorwinter. Ons gaa n la nk hier sit .'
En toe hy merk dat Tall ie se gesig sak, voeg hy by : ,Dit
was ys soos hierd ie waa rin Shackleton sc bool papgcdruk
is."

llierdie bock met sy 36 foto's op glanspapie r gedruk , en
' n unicke klcurfoto o p die stofomslag, is vir oud en jonk
bedoe l, vir aile jcugdiges van hart wat avontuur geniet.
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