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Dinsdag het dit wa rmer geword. Die j ong y op die
wa ter her ontdooi . Teen die middag her Ja n, die kombuisklong. my visstok kom teen. Ek was ve rbaa oor sy
kielike vis ersentoe ia. me. Ek het telkemale op die
rei , wanneer die boot in die y vasgesit het, deur die
klein openinge in die ysplaat probeer visvang sonder dat
daa r eers ·n tikkie aa n die aas was. Maa r nou het Jan
klein vi ies lu sen die neus va n die boot en die y bankfro nt gewaar waar hulle aan krill eet \.Va t aan die yswal
vasgey he!. Hy her stukkic vleis, vis en ham in die
kombuis gekry en aan die hoek gesit maa r die vi. sie hel
hulle nie daaraan gesteur nie. Toe kom iemand met die
bli nk gedagte om ·n blink lepeltjie aan die punt van die
lyn te sit. Jan het die lepeltjie oor hulle gegooi, maar nog
wou die vis nie byt nie. lnteendeel. die beweging van
die lepel hct hulle verwi lder. Toe her hy die lcpel stil
tus en hulle laa t ha ng net om hulle effen~ te kielie, en
sowaar, daa r byt een. Hy het cen na die ander uitgetrek.
Toe hy verveeld raak , hel ek oorgeneem. Jn ' n kits het
o ns dertig vissies op die dek gehad. Hulle was alma) ewe
groot, owat lien duim la nk. smal met klein bckkies.
en wanneer jy hulle uit die wa ter Jig, was hulle so deurkynend dat jy die hele been tel el kon ien. a 'n paar
~ekonde het hulle vaal en o ndeursigtig geword. Die
groot~te moeite was om hulle !>O nder handskoene van
die hoek te kry. want hulle wa yskoud ui t die y water
opgepik. Visse is koudbloedig en neem die tempcratuur
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Dit ''as vir o ns almal ' n trotse oomblik toe ons ons landsvlag
vir die eerste keer by ' n eie Suid -Afrikaanse basis kon hys. Ek is
baie bly va naand dat hier teenwoordig is d r. C harles Lauterbach
en mnr. Dirl..ie 'eethling, lede van daardie ekspedisie. Graag wil
ek in die af,, esigheid van die andcr lede van daardie el.. pedisie
my opregte en innige dank bc!Uig ' ir die poging wat hulle alma I
tcsame aa ngewend bet om die onderneming ·n sukses te maak.
Aan die Department va n Pos en Telcgraafwese. asook aa n die
Departement va n Vervoer. wat twee maal tocstemming verleen het
dat ek na A nta rktika mag gaan, my innige dank. Mnr. Strauss.
mnr. Retief en mnr. van der Walt. ek nooi u om dee I te he aan bierdie groot verering va n my.
Dit i miskien n ie atom bckend nic, alhoewcl Prof. G ledhill
\anaand daarna verwys het, dat radio-telefoonverbinding daar
gestel i dcur die Departement va n Pos,,cse, en dat die Departement
van Vervoer sekere uitga,~es daaraan \erbonde dra nie. Maar wat
ek wil noem is dat daar ' n p.:rsoon is wat scker aan aldie ekspedisielede bekend is. maar wat hulle nie die voorreg gehad het om te
ontmoet nie, mnr. Paul du Plessis, die ingenieur by Derdepoort
Radiostasie. Namens al ons ekspedisies wil ek ons dank aan hom
en sy personeel oorbring vir a lles wat hulle in werking gestel het.

va n die wateromgewing aan-en Antarktie e wa ter is
koud . Omtrent 'n halfuur het hulle op die dooie krill
geaas en toe net so skielik soos hulle gekom het, verdwyn.
Hulle wa almal va n die elfde oort, Trema10mus
borchgrel'inkii Boulenger. en behoorr aan die groot
fam ilie Notothcniidae wat algemeen en die meesre va n
aile vi oorte om die ku van Antarktika tot by Su idGeorgia. Macquarie-eiland en Suid-Orkney voorkom.
Soos aile vi se het hulle 'n Jae rooi~eltelling in die bloed.
Jn teenstelling met hulle het die warmbloedige duikdiere.
soos robbe, wal vi se en pikkewyne, besonder hoe rooiselrelling!. en proporsioneel ook 'n baie groot volume
bloed. wa t hulle in staat tel om baie suurstof vir lang
onderwater e wem te sroor wanneer hulle bo die water
kom asem skep.
Wat getal bloedselle betref. is die reenoorge telde
uiter te die een genus in die vi groep Chaenichthyidae
wat f(een rooibloedselle, om suur tof in te dra, het nie.
In plaas van rooi bloed het hulle 'n melkerige of liggeel
vloei tof, met 'n klompie witselle, in die are. Jn koue
Antarktiese water is die kon en lra ie van suur tof am per
tweekeer ~o veel as in wa rmer seewater, mel die gevolg
dat die ~ uunof uit die eewater gewoonweg deur die
kuwe van die vi!>se in die sirk ulerende vog in diffundeer
en ·n hoe genoeg panning vir die nodige metaboliese
prose se in die liggaam gee.
D a n is daar ook die uitsendings va n die Suid-Afrikaanse Uitsaaikorporasic. Hier wil ek graag noem dat ons seremoniemcester.
Mnr. Joo tc. cintlik die vader van die gereelde program is.
Allow me to emphasize the plendid spirit of co-operation that
exists between South African expeditions and those of ot her natio n .
By means of radio communication we exchange scientific information, such as weather data. glaciological and other data. On the
other hand we even tried to play chess by radio with the British
team a t Halley Bay.
T o my mind the bi nding factor in this respect of unse lfish
co-operation is the Antarctic Treaty which was signed in December,
1959. The most important st ipulation in this treaty is "that A ntarctica hall be used for peaceful purposes".
Graag wil ek 'n woord van dank rig aan d ie nie-wetcnskaplike
lede va n die ekspedisies. Ek is bly dat Komt. Chapman dit so gestel
het, want hier is dit bewys dat hulle opoiTering ook hoog waardeer
word. Hulle heelhartige ondersteuning aan die \\ etensl..aplikes dra
daartoe b) dat Suid-Afrika se naam hoog aangesl-ryf sal wees op
lnternasionale wetenskaplike gebied.
Dis ook my plig om hier my dank tc beluig aa n my eggenote.
wat my op so 'n wonderlike wyse ondersk raag het. Baie dankie.
I n conclusion I wish to e'<press a vote of lhanks to you, Mr.
Kirton, for presenting th is medal to me tonight. I thank you.

